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Asia:

Pamilon voimalaitoksen istutusvelvoitesuunnitelma vuosille 2023-2032

Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry on laatinut Vattenfallin toimeksiannosta Pamilon voimalaitoksen istutusvelvoitteen toteuttamissuunnitelman (velvoiteistutussuunnitelman) vuosille 2023-2032.
Suunnitelmasta on pyydetty lausunto Oriveden-, Koitereen- ja Koitajoen kalatalousalueilta, Metsähallitukselta sekä Luhtapohjan- ja Enon kylän kalaveden osakaskunnilta. Vain Koitereen kalatalousalueella oli aiempaan suunnitelmaan verrattuna muutosehdotuksia, jotka on otettu huomioon tässä suunnitelmassa.

SUUNNITELMA

1. Koitere
Koitereeseen istutetaan:



Kevätistutuksena 4 000 kpl 2-vuotiaita järvitaimenia, joiden keskipituus on 22 cm tai enemmän. Velvoiteistukkaiksi ei hyväksytä 2-k poikasia.
Syysistutuksena 25 000 kpl 1-kesäisiä Koitajoen kantaa olevia planktonsiikoja, joiden keskipituus on
10 cm tai enemmän.

Velvoitteessa mainitut 200 000 kpl vastakuoriutunutta hauenpoikasta ja loput siiat eli 75 000 kpl yli 10 cm:n
pituista kesänvanhaa siianpoikasta korvataan hintavastaavuus periaatteen mukaisesti seuraavilla istutuksilla:




25 % raha-arvosta: kookas 3-kesäinen järvitaimen (keskipituus 25 cm tai enemmän) ja/tai 3-vuotias
järvitaimen saatavuuden mukaan,
30 % raha-arvosta: ensisijaisesti 3-vuotias ja toissijaisesti 2-vuotias järvilohi. Mikäli järvilohta ei ole
saatavissa, istutetaan sen sijaan järvitaimenta,
20 % raha-arvosta: 1-kesäinen harjus syysistutuksena. Mikäli harjusta ei ole saatavilla, istutetaan
sen sijaan 2- vuotiasta järvilohta,
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25 % raha-arvosta: jokirapuja, jos kalatalousalue toteaa rapuistutusten olevan tuloksettomia, voidaan rapuihin varattu rahasumma muuttaa toiseksi istutuslajiksi keskustelemalla asiasta kalatalousalueen, Vattenfallin ja valvovan kalatalousviranomaisen kanssa.

Rapujen siirtoistutuksille on haettava lupa kalatalousviranomaiselta.
Mikäli em. istukkaita ei ole saatavilla riittävästi, sovitaan istutusmenettelyistä erikseen Koitereen kalatalousalueen, vesialueen omistajien ja valvovan kalatalousviranomaisen kanssa.

2. Luhtapohjanjoki
Luhtapohjanjokeen velvoitteessa mainitut 6 000 kpl yli 10 cm:n pituista planktonsiian poikasta korvataan
hintavastaavuusperiaatteen mukaisesti keskipituudeltaan yli 7 cm:n pituisilla kesänvanhoilla kuhanpoikasilla. Lisäksi 12 000 kpl jatkokasvatettua hauenpoikasta korvataan hintavastaavuus periaatetta noudattaen
keskipituudeltaan yli 7 cm:n pituisilla kesän vanhoilla kuhanpoikasilla.
Mikäli em. istukkaita ei ole saatavilla riittävästi, sovitaan istutusmenettelyistä erikseen vesialueen omistajien ja valvovan kalatalousviranomaisen kanssa.

3. Istutuspaikat
Koitereen altaalla istutukset tehdään seuraaviin istutuspaikkoihin:







Hiienlahti, ent. pudotuspaikka
Ertonniemi, ent. pudotuspaikka
Juuan saareen menevän sillan jälkeiseen rantaan
Kontiovaara, Kypönniemi
Harjusistutukset tehdään Pohjoisosan virtavesiin (virtakutuinen) ja Vallitunsaaren ja Papinsaaren
ympäristöön (järvikutuinen)
Rapuistutukset tehdään vuosittain 3-5 istutuspaikkaan

Koitereella istutuspaikoille pyritään istuttamaan tasaisesti, jokaiselle istutuspaikalle vuorovuosin. Istutuspaikkoja muutetaan tarpeen vaatiessa valvovan kalatalousviranomaisen kanssa sopimalla, jos esim. tien
kunto sitä vaatii. Koitereen kalatalousalue/kalastuskunnat nimeävät henkilöt, jotka voivat ottaa istukkaat
vastaan.
Luhtapohjan kalaveden osakaskunnan alueella istutukset tehdään Palojärveen ja Jäsykseen, jossa on myös
Enon kylän osakaskunnan vesialuetta.

4. Istukkaiden koko, laatu ym. vaatimukset
Istutettavat järvilohet ja taimenet ovat Vuoksen vesistön kantaa ja niiltä on poistettu rasvaevä. Tavoitteena
on, että 2- ja 3-vuotiaat taimenet ja 3-vuotiaat järvilohet istutetaan keväällä, 3-kesäiset taimenet heinäkuun
lopun-elokuun aikana.
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Istutettavat planktonsiiat ovat Koitajoen kantaa. Istutettavien harjusten tulee olla virtavesiin Lieksanjoen
kantaa ja järvialtaalle Pielisen kantaa. Kuhaistutuksissa pyritään käyttämään niitä kantoja, joita alueelle on
jo aiemmin istutettu. Planktonsiiat, harjukset ja kuhat istutetaan syyskaudella.

Velvoiteistutuskaloja voidaan käyttää kalamerkintöihin seurannan ja istutusten tuloksellisuuden järjestämiseksi. Kustannuksista sovitaan erikseen, mikäli merkintäkulu ei sisälly poikasen hintaan. Menettelystä sovitaan Koitereen kalatalousalueen ja valvovan kalatalousviranomaisen kanssa sekä Luhtapohjajoen osalta
ko. alueen vesienomistajien ja valvovan kalatalousviranomaisen kanssa.

Valvova kalatalousviranomainen vahvistaa vuosittain hintavastaavuusperiaatteella korvattavien poikasten
laskennallisen raha-arvon. Silloin, kun jotakin suunnitelmassa olevaa kalalajia ei saada toimitettua, korvaavasta kalalajista/ikäluokasta tai istutuksen siirtämisestä seuraavalle vuodelle sekä muista poikkeavista velvoitehoidon menettelyistä neuvotellaan valvovan kalatalousviranomaisen sekä vesialueiden omistajien ja
kalatalousalueiden kanssa. Muutokset kirjataan suunnitelman liitteeksi.

Toimeksi saaneena,

toiminnanjohtaja

Taina Ahosola

