
Haukiveden osakaskunta     PÖYTÄKIRJA 

Hoitokunnan kokous 4/2021 

Aika 16.11.2021 klo 17.00-18.15 

Paikka: Teams –yhteydellä 

Kutsuttu: Tarmo Tolvanen, Jouni Pylkkänen, Jukka Niiranen, Veli-Pekka Vepsäläinen, Saku Sallinen, Terho 
Laitinen, Johanna Keränen 

 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Tarmo Tolvanen avaa kokouksen klo 17.00 
Alkuun kuultiin ELY –keskuksen Elina Häikiöitä ja Toni Roihaa. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4. Uudet hankehaut vuodelle 2022/Jatketaan edellisen kokouksen pohdintaa 
 

ELY-keskus on avannut uuden hankehaun ensi kesäkaudelle toteutettavaksi. Haku on auki 
18.10-30.11.2021. Vesistöjen hoitoon tähtäävien hankkeisen sisällöksi voi rakentaa 
hoitokalastusta ja vesikasvillisuuden niittoa. Haetaanko uutta rahoitusta ja jos haetaan, niin 
mitkä ovat painopisteet ja kuinka suuri budjetti? Esitys pitää viedä myös kunnan 
päätöksentekoon, mikäli hankkeen hallinnointia esitetään kunnalle. 
Esillä kohteina ovat olleet niitto/ Loikansaaren Tyttösalmi ja ruoppauskohteena Ahvensalmi. 
Uudistetaanko niitto myös Tiiliruukin/Selkäsalmessa Rantasalmella? Miten Raudanveden 
hoitokalastus? 
 
Loikansaari-Tervasaari-Tyttösalmi –väylät, osa rummuista uusitaan ja niittokohteita tällä 
väylästöllä on => niittoaluekartat, joihin myös läjityssuunnitelma ja niittoilmoitus tehtävä; 
ennen jälkeen dronikuvaus + niittäjän varaus, Veli-Pekka ja Johanna tekee karttaharjoituksen 
ja kyselee ELYltä ennakkopäätöstä. 
 
Ahvensalmi:  Saku selvittää tämän hetken tilanteen. Ruoppaustarve on alueella. Uudet sillat 
on tehty. AVIn luvitus tarvitaan ruoppaukseen. Osakaskunnan lupa tarvitaan 
ruoppaushakemusta varten. Kyseessä on alle 500 m3 kokoinen hanke, ilmoitusmenettelyllä 
toteutettavaksi. Suunnitelma tehtävä ensin. Veden virtausta ja vesillä liikkumista edistävä 
hanke. 
 
Loikansaarensalmen ja Hirvilahden hoitokalastustarve; pientä lahnaa ja sorvaa runsaasti. 
Hoitonuottaus on kohteessa toimivin ratkaisu. 



Raudanveden hoitokalastus hankkeistetaan Rantasalmen kunnan kanssa. Rysäpyynti + 
hoitonuottaus kuten vuonna 2021. 
 
Oravin ja Kallislahden suuntien hoitokalastustarvearviot tehdään. Oravista nousi 14 000 kg 
vuonna 2021. Sama määrä toiveissa vuonna 2022. Kallislahden suunnassa hoitokalastus 
koekalastustyyppisenä ja tulevina vuosina tarkempi suunnitelma, kun kalaston laatu selviää. 
 
Selkäsalmen niitto ei toteutunut ja sen niiton ehtoja selvitellään parhaillaan uusia hankkeita 
silmällä pitäen. Toni Roiha ELYltä selvittää hankkeen toteutuksen edellytykset lupahallinnon 
puolelta. Niitto pitäisi pystyä tekemään heinäkuun alkupuolella, jotta se on tehokas ja toisto 
2 seuraavan vuoden aikana. 
 
Keskustellaan ja päätetään mahdollisista vesienhoitohankkeista 2022.  
 
Päätettiin, että Loikansaarensalmen niittojen tarve tarkastellaan, mahdolliset ruoppaukset 
keskitetään Loikansaarensalmeen tulevina vuosina ja jos edellytyksiä, niin Selkäsalmeen. 
Hoitokalastus kohdennetaan Oraviin ja Kallislahden suuntiin sekä Raudanvedelle. 
Raudanveden hankkeistus tehdään Rantasalmen kunnan vetovastuulle ja muut 
hankkeistetaan Haukiveden osakaskunnalle. Rantasalmen kunnan palvelulautakunta päättää 
kunnan lähdöstä hankkeeseen. Tarmo ja Johanna valtuutetaan valmistelemaan 
hankesuunnitelmat ja hakemaan hankkeet. 

 
5. Muut asiat 

- Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät 14.-16.2.2022, Jukka Niiranen ja Tarmo Tolvanen 
edustavat 

 
6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Tarmo Tolvanen päättää kokouksen klo 18.15. 

 

 

 

 

 

       Tarmo Tolvanen  Johanna Keränen 
     puheenjohtaja  sihteeri 

 


