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Sodankylän kalatalousalueen yleiskokous 2020 
 

PÖYTÄKIRJA 
 
Aika:  18.9.2020 klo 10.00 
Paikka:  Sodankylä, Hotelli Karhu 
 
 
1. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jorma Kaaretkoski. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

- Puheenjohtajaksi valittiin Unto Penttinen.  
- Sihteeriksi valittiin kalatalousalueen toiminnanjohtaja Jukka Korpivuoma 
- pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Keijo Tenhunen ja Seppo Muttilainen 
 

3. Hyväksyttiin äänestys- ja osallistujaluettelo 
 
Osallistujaluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä 1. 
 
Ilkka Pesonen/Pelkosenniemen kalastuskunta 583-402-876-1 selvitti kokoukselle, että hänen 
mielestään äänimääristä päätettäessä tulee ottaa huomioon myös koskitilojen kalastusoikeuden 
hallinta, joka on jäänyt koskitilakaupoissa myyjälle. Näin ollen näihin perustuva pinta-ala oikeuttaa 
Pesosen edustaman kiinteistön kolmeen (3) ääneen. Pesonen antoi pöytäkirjaan liitettäväksi 
lyhennelmän selvityksestä, johon hänen kanta perustuu (Liite 2). 
 
Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän mukaan Ilkka Pesosen edustamalla kiinteistöllä 
583-402-876-1 (Pelkosenniemen kalastuskunta) on 137 ha eli kalastuslain 25§:n mukaisesti yksi 
ääni. Kiinteistötietojärjestelmässä on mainittu vesialueen omistus. Kalastusoikeuden 
omistusta/hallintaa järjestelmä ei tunne. 
 
Pesonen esitti, että äänimääristä päätettäessä tulee ottaa huomioon myös koskitilojen 
kalastusoikeuden hallinta/omistus ja niistä muodostuvat pinta-alat. 
 
Jorma Kaaretkoski esitti, että kokouksen äänioikeus ja -määrä määritellään kalastuslain 25§:n eli 
maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmässä olevan omistuksen mukaan. 
 
Koska esitettiin kahta vaihtoehtoa, puheenjohtaja järjesti äänestyksen Ilkka Pesosen ja Jorma 
Kaaretkosken esitysten välillä. 
 
Äänet jakautuivat seuraavasti 
 
8 äänesti Kaaretkosken esityksen puolesta ja 1 äänesti Pesosen esityksen puolesta. 
Koska äänimäärä määriteltiin 25§:n mukaan, äänestystulos oli äänimäärien osalta vastaavasti 
seuraava: Kaaretkosken esitys15 ääntä, Pesosen esitys1 ääni 
 
Todettiin ja hyväksyttiin kokouksen osallistuja ja äänimäärä seuraavasti 
- äänioikeutettuja jäseniä paikalla 9 henkilöä, äänimäärä yhteensä 16.  
- Muut läsnäolijat, joilla ei äänioikeutta; 2 henkilöä. 

 
Osallistujaluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä 1. 
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Ilkka Pesonen/Pelkosenniemen kalastuskunta kiisti antamaansa selvitykseen perustuen, että 
kalastuskunnalla olisi vain 1 ääni. Pesosen mielestä kalastuskunnalla on 3 ääntä.  
Ilkka Pesonen ei tyydy kokouksen päätökseen ja jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. 
 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
- Esityslista hyväksyttiin  

 
6. Tiedoksiannot 

- todettiin, että käyttö- ja hoitosuunnitelman ensimmäinen versio on annettu hallitukselle 
luettavaksi ja kommentoitavaksi. 

-  
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan sekä muiden toimihenkilöiden palkkiot ja 

matkakustannusten korvaukset vuodelle 2020 
Päätös: 
- puheenjohtaja 800 € 
- hallituksen jäsenet 60 €/kokous 
- toiminnanjohtaja 2800 €/v, puhelimen käyttökorvaus 40 €/v., työhuonekorv. 120 €/v. 
- Muut erikseen korvattavat tehtävät 25 €/tunti, enimmäistuntimäärä 5 tuntia 
- matkat verohallinnon (valtion matkustussäännön) päätöksen mukaan  
- kirjanpitäjä ja tilintarkastaja laskun mukaan  
 
 

8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodelle 2020 
Päätös: valittiin tilintarkastustoimisto KPMG, jossa päävastuullinen tilintarkastaja on Juha Väärälä 
 

9. Käsitellään kertomus vuoden 2019 toiminnasta 
- kokous hyväksyi toimintakertomuksen 

 
Hyväksytty Toimintakertomus 2019 on tämän pöytäkirjan liitteenä 3. 

 
10. Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019 

Toiminnanjohtaja Jukka Korpivuoma esitteli kalastusalueen tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 
2019. 
 
Luettiin tilintarkastaja Juha Väärälän antamat tilintarkastuskertomus. 
 
Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019 ovat tämän pöytäkirjan liitteenä 4. 
 

11. Tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 
2019 tileistä ja hallinnosta 
- kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden. 

 
12. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä 

- alijäämä 6016,94€. Tulos kirjataan voitto/tappio tilille. 
 

13. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle kolme jäsentä vuosille 2020-2022 
 
- Jari Annala, Jyrki Autti, Keijo Tenhunen valittiin hallitukseen vuosille 2020-2022 
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Hallitus ja toimikaudet: 
Jari Annala, Jyrki Autti, Keijo Tenhunen  (2020-2022) 
Eero Anneberg, Jyrki Satta, Kalervo Mustonen (2019-2020) 
Jorma Kaaretkoski, Pasi Pulju  (2019-2021) 

 
14. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi vuodelle 2020 

- puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kaaretkoski ja varapuheenjohtajaksi Eero Anneberg. 
 

 
15. Vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2020 sekä vuotta pidempi 

toimintasuunnitelma 
- kokous vahvisti toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman 2020 sekä vuotta pidemmän 

toimintasuunnitelman 
 
Vahvistettu toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma ovat tämän pöytäkirjan liitteenä 5. 
 

16. Vahvistetaan seuraavien yleiskalastusoikeuksien käytöstä maksettavien korvausten jakoperusteista 
sekä jaosta vesialueiden omistajille 
- Elyn päätös 9.1.2020: jaettavaa vuodelta 2018 11957 €. 
- Elyn päätös 1.4.2020: jaettavaa vuodelta 2019 10962 € 

 
 

Kalatalousalueille myönnettyjen varojen jakoperusteena on käytetty LUKE:n tutkimusta, jossa 
selvitettiin kalastonhoitomaksun oikeuttaman viehekalastuksen rasitus alueittain. 
 
Päätös: 
Kalatalousalue jakaa varat vesialueiden omistajille MMM:n ja ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti 
siten, että ensisijaisesti pyritään ottamaan huomioon LUKE:n tekemä viehekalastusrasitus. Koska 
alueen sisällä olevasta kalastusrasituksesta ei kuitenkaan ole tehty tarkempaa selvitystä, jaetaan 
varat kalatalousalueen vesialueen omistajille pinta-alojen perusteella niin, että niistä vähennetään 
vesistöt, joissa yleiskalastusoikeuksin ei saa kalastaa. Jos jaettava summa on alle 50e, varat jäävät 
kalatalousalueen käyttöön.  
 
Jako tehdään kalastusalueella käytössä olleen jakolistan mukaan huomioiden seuraavat asiat: 
- Varojen jaon perusteena käytettävät pinta-alat tarkistetaan kalatalousalueiden käyttöön 

tarkoitetusta KALPA-järjestelmästä, jossa on pääsy maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin.  
- Metsähallitus on ilmoittanut kalatalousalueen hallitukselle omistamansa vesipinta-alan 3743,1 

ha. 
- Vuojärven, Torvisen ja Seipäjärven osakaskunnat poistuvat jakolistalta (kuuluvat Raudanjoen 

kta:en.) 
- Kemijoki Oy on tehnyt osakaskuntien kanssa sopimuksia, joilla Kemijoki Oy luovuttaa osuutensa 

osakaskunnille. Nämä otetaan jaossa huomioon. Kemijoki Oy luovuttaa muun kuin em. osuuden 
kalatalousalueelle.   
 

Jakolistat vuoden 2018 ja 2019 osalta ovat liitteenä 6. 
 

 
17. Kitisen yhteislupa 

Sopimus, lupajärjestelyt, hinnat ja lupatuoton jako vesialueen omistajille 
- Lupatuoton jakoperusteisiin ei tehdä muutoksia.  
- Lupatyypeistä jätetään perhelupa ja yhteisölupa pois.  
- lupahintoihin ei tehdä muutoksia. Lupahinnat ovat 5€/vrk, 10 €/vko, 40 € kalenteriv. ja 30 € 

kilpailulupa. 
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18. Lapin ELY -keskuksen päätöksen 1.7.2016 uusinta; Lupa kalastaa kalastuslaista poiketen Kemijoen ja 

Kitisen pääuomissa 
- Päätös: Hallitus valmistelee hakemuksen päätöksen uusimista varten ja lähettää sen ELY-

keskuksen vahvistettavaksi. Hakemus valmistellaan yhteistyössä Keski-Kemijoen sekä Ala-
Kemijoen ja Perämeren kalatalousalueiden kanssa. Päätöksen voimassaoloaikaa haetaan 
vuoden 2022 loppuun. 

 
19. ProAgrian jäsenyys 

Päätös: kalatalousalue hakee ProAgria Lappi ry:n jäsenyyttä 
 
 

20. Muut asiat 
- Pasi Pulju: esitti, että kalatalousalueen tulisi jatkossa vaatia Sakatin kaivoksen jätevesien 

käsittelylle suljettua kiertoa niin, ettei jätevedet tulevaisuudessa kuormita purkuvesistöä ja 
heikennä vesistön kalastoa ja kalataloudellista tilaa. Hänen mielestään istutusvelvoite eivätkä 
muutkaan korvaukset korvaa aiheutettua vahinkoa, kun vesistö pilaantuu. 
Jorma Kaaretkoski toi esille, että esim. Kevitsan kaivostoiminnan laajentumisen vuoksi 
jätevesipäästöt ovat kolminkertaistuneet lähtötilanteesta, mutta korvausasiat ovat edelleen 
sillä tasolla, kun toiminta aloitettiin. 

 
- Ilkka Pesonen: Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteen muuttaminen. 

Pesonen esitti, että Luirojoki tulee huomioida muistutuksessa, koska se kuuluu 
nousualueeseen silloin, jos kalatiet rakennetaan. 
Jorma Kaaretkoski kertoi, että muistutuksen jättämiselle on haettu jatkoaikaa 30.9.2020 
saakka ja sitä valmistellaan parhaillaan. Hän kysyi myös, että mikäli istutuslajeista esim. 
kirjolohen istutus kielletään, miten istutusvaje täytetään. 

 
 

21. Kokouksen päättäminen  
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.43. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Puheenjohtaja Unto Penttinen  sihteeri Jukka Korpivuoma 
 
 
 
 
  Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
 

Seppo Muttilainen   Keijo Tenhunen 
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Kotipaikka, toimialue, tarkoitus ja tehtävä 

Kalatalousalueen nimi on Sodankylän kalatalousalue ja sen hallinnon kotipaikkana on Sodankylä. 

Kalatalousalue perustettiin 24.1.2019. Sen säännöt vahvistettiin Lapin Elyn päätöksellä 11.9.2019 ja rajat on 

vahvistettu 13.12. 2017. Kalatalousalueeseen kuuluvat vesialueet sijaitsevat pääasiassa Sodankylän kunnassa 

sekä Kittilässä, Savukoskella, Pelkosenniemellä ja Rovaniemellä. Vesistön pinta-ala on yhteensä 22956 

hehtaaria. 

Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa 

kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.  

Kalatalousalueen tehtävät ovat säädetty kalastuslaissa (379/2015). 
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Jäsenyhteisöt 
Yli 50 ha omistavat suurimmat vesialueiden omistajat ja äänimäärät 
 
Metsähallitus   3 Moskuvaaran osakaskunta  1 
Kemijoki Oy   3 Kirkonkylän osakaskunta 1 
Kelontekemän osakaskunta  3 Kersilön osakaskunta 1 
Orakylän osakaskunta  3 Sassalin osakaskunta 1 
Alaperän osakaskunta  3 Vuojärven osakaskunta 1 
Unarin osakaskunta  3 Sattasen osakaskunta 1 
Syväjärven osakaskunta  3 Kiurujärven osakaskunta 1 
Kelujärven osakaskunta  2 Petkulan osakaskunta 1 
Uimaniemen osakaskunta  2 Torvisen osakaskunta 1 
Kieringin osakaskunta  2 Jeesiöjärven osakaskunta 1 
Vaalajärven osakskunta       2 Rajalan osakaskunta 1 
Askan osakaskunta  1    

 
Lapin vapaa-ajan kalastajat ry; 2 edustajaa, 1 ääni /edustaja 
Lapin luonnonsuojelupiiri ry; osallistumisoikeus ilman äänioikeutta 
 
 

Ensimmäinen toimintavuosi 
Kalatalousalueen ensimmäisen toiminta vuoden päätavoitteet olivat kalatalousalueen toiminnan 
käynnistäminen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen aloittaminen. 
Kalatalousalueen ensimmäisen yleiskokouksen kutsui koolle Lapin ELY-keskus. 
Kokous pidettiin 18.1.2019, jossa päätettiin kalatalousalueen järjestäytymisestä, valittiin hallitus sekä 
käsiteltiin ja hyväksyttiin kalatalousalueen säännöt. Kalatalousalueen hallitukseen valittiin kahdeksan 
jäsentä. Kalatalousalueen y-tunnus on 2995218-7. 
 

Kalatalousalueen hallinto ja toiminta 
Hallituksen jäsenet ja toimikausi: 

Jari Annala, Jyrki Autti, Keijo Tenhunen   (2019) 

Eero Anneberg, Jyrki Satta, Kalervo Mustonen (2019-2020) 

Jorma Kaaretkoski, Pasi Pulju   (2019-2021) 

 
Kalatalousalueen puheenjohtajana toimi Jorma Kaaretkoski ja varapuheenjohtajana Eero Anneberg. 
Toiminnanjohtajaksi valittiin Jukka Korpivuoma. 
Kalatalousalueen tilitoimistona toimi Seija Mökkönen/ Seijan Tilit tmi. 
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG/KHT, JHT Juha Väärälä. 
 
Kalatalousalueen hallitus kokoontui 29.3. Yleiskokouksia pidettiin 18.1. ja 4.2. 
 
Kokouksissa käsiteltiin järjestäytymisasioiden lisäksi seuraavia asioita: 
 
- Taloushallintopalvelujen hankinta 
- Toiminnanjohtajan palvelujen hankinta 
- Esitys kuluvan vuoden ja pidemmän ajan toimintasuunnitelmaksi 
- Esitys kuluvan vuoden tulo- ja menoarvioksi 
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- Esitys yleiskalastusoikeuksien korvausten jakamiseksi vesisalueiden omistajille 
- Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 
- Esitys kalatalousalueelle palautuvien korvausvarojen käytöstä 
- Kalastuksenvalvonta 
- Kitisen yhteislupa-asiat 
Muita asioita:  
- Kalastusoikeuksien vuokraus valtion vesillä 
- kalatalousalueen kotisivujen perustaminen 
- koskitilojen kalastusoikeuksia ja omistussuhteita koskevat epäselvyydet. Asian johdosta lähetettiin kirje 
viranomaiselle, jossa pyydetään asiaan selvennystä. 

 
Ely-keskuksen myöntämät varat ja avustukset: 

- toimintamäärärahaa 10884 € 
- edistämismääräraha (KHS) 6000 € 
-  

 

Kalavedenhoito 
KITISEN YHTEISLUPA-ALUE 
Luvan hinnat olivat samat kuin kalastusalueen hallinnoiman yhteisluvan hinnat v 2018. 
Lupatuotot, menot ja jaettava osuus 5862,5 €, josta myyntipalkkioiden ja muiden kulujen jälkeen jaettavaa 
jäi 5029,76€. Tulojen jako jää vuodelle 2020. 

 
Yhteislupa-alueen sopimuksen tarkistaminen ja uusiminen vesialueiden omistajien kanssa siirtyvät 
tehtäväksi vuodelle 2020. 
 
VESIALUEEN OMISTAJIEN SUORITTAMA KALAVEDENHOITO: 
Istutukset: 
Kieringin osakaskunta planktonsiika 1-k  Rutojärvi 2000 kpl 
    Ahvenlampi 1000 
    Kukaslampi 800 
    Kylmäslampi 200 
    Päälampi 800 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen tilattiin Pekka Keräseltä.  
Suunnitelman oli määrä valmistua 31.12.2020 mennessä. 
KHS:n valmistelua ohjaamaan nimettiin työryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: 
Jorma Kaaretkoski; hallituksen puheenjohtaja, Jari Annala; kaupallinen kalastus, Jyrki Autti; 
Kemijoki Oy, Jyrki Satta; Metsähallitus, Keijo Tenhunen; vapaa-ajan kalastajat, Jukka Korpivuoma; 
toiminnanjohtaja. 

 

Kalastuksenvalvonta 
Kalatalousalueen kalastuksenvalvojiksi valtuutettiin Mika Kumpula, Jorma Kaaretkoski, Seppo Muttilainen ja 
Teresa Kungas. 
 

Omistajakorvausten jako vesialueiden omistajille 
Päätös korvauksien jaosta vuodelta 2018 ei saatutoimintavuoden aikana Lapin ELY-keskukselta, joten 
varojen jako siirtyi vuodelle 2020. 
 

Sidosryhmätoiminta 
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- Puheenjohtaja toimii kalatalousalueen edustajana Kevitsan ja Sakatin kaivosten ohjausryhmissä ja 
Lokan ja Porttipahdan säännöstelyn kehittämistyöryhmässä.  

- Lapin kalatalouden yhteistyöryhmään valittiin edustajaksi Jorma Kaaretkoski ja varalle Eero 
Anneberg 

 
 

28.5.2020   
Sodankylän kalatalousalueen hallitus 
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 Sodankylän kalatalousalue   

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

 

 
Sodankylän kalatalousalueen toiminta keskittyy käyttö- ja hoitosuunnitelman valmisteluun sekä 

toimintansa järjestämiseen.  

 

Vuonna 2011 perustetun Kitisen yhteisluvan sopimus tarkistetaan ja tehdään tarvittavat muutokset. 

 

Jäsenyhteisöjen järjestämiin hoitokalastuksiin varaudutaan antamaan kalustoa ja neuvontaa tarpeen 

ja mahdollisuuksien mukaan. Käytössä olevan kaluston määrä ja kunto inventoidaan vuoden aikana. 

 

 

Seurataan Kevitsan kaivoksen YVA- ohjelman etenemistä sekä muiden kaivoshankkeiden 

vaikutuksia vesistöihin ja kalastoon. 

Seurataan Sakatin kaivoksen YVA-hankkeen sekä Pahtavaaran kaivoshankkeen etenemistä. 

 

Annetaan tarvittaessa lausuntoja ja muistutuksia kalataloutta koskeviin sekä vesi- ja 

ympäristösuojelulain mukaisiin asioihin, joissa kalatalousalue on asianosainen. 

Pyritään yhteistyöhön muiden kalatalousalueiden kanssa. 

 

Osallistutaan Lokan ja Porttipahdan säännöstelytyöryhmän kokouksiin. 

 

Hallitus osallistuu käyttövarojen puitteissa Lapin kalatalouspäiville sekä valtakunnallisille 

kalatalousaluepäiville. 

 

 

 

VUOTTA PITEMPÄÄ AIKAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelu, työn käsittely yleiskokouksessa ja sen luovuttaminen 

ELY-keskuksen vahvistettavaksi, jonka jälkeen aloitetaan KHS:n toimeenpano. 

 

 

Sodankylässä 18.9.2020 

Kalatalousalueen hallitus  
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Sodankylän kalatalousalue 2995218-7

Korvaukset vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten 

yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä 2018

Päätös pvm 9.1.2020

Dnro 5/3171-2020

ha EUR

Rahaa 11957,0

Vesipinta-ala yht. 21607

eur/ha 0,55339

Metsähallitus 500001-20251292 3 743,1 2071,38

Kemijoki Oy                            valtakirjalla kalatalousalueelle 3 136,0 1735,42

Kelontekemän ok 564108-564480 2 226,0 1231,84

Alaperän osakaskunta  EI tietoa KTJ:ssä 564234-42704 1 212,0 670,71

Orakylän ok 564125-429089 1 170,2 647,59

Syväjärven ok FI41 5641 2550 0603 47 1 150,6 636,70

(Unarin) Luusuan jakokunta 564125-442132 1 123,3 621,63

Kelujärven ok 564125-5106645 1 029,3 569,61

Uimaniemen ok FI62 5641 2540 0041 73 826,9 457,57

Vaalajärvi-Jeesiön osakaskunta   KTJ:ssä 800022-24359371 708,3 391,96

Kieringin ok 800022-34754348 614,0 339,80

Kersilön ok FI5656412520064379 490,0 271,16

Moskuvaaran vesialueet FI9656412520074717 368,5 203,90

Sassalin ok 564125-553524 350,1 193,72

Tanhuan -Kiurujärven ok 564248-49851 231,2 127,97

Kirkonkylän ok 564125-41559 494,0 273,37

Talon Rn:o10 yht. vesialueet Unarij ja Loivosaavanojassa 194,1 107,42

Rn:t 29-32, 9:5 vesialueet Unarij ja Tuomaanlammessa 186,4 103,15

Rn:t 47:4-5 vesialue Vaalajärvessä 169,8 93,97

Rn:t 9:3-6 yht. vesialueet Unarij. Ja vasikkaojassa 141,5 78,30

Jesiöjärven jakok vedet 129,2 71,52

Rn:t 55:8-9 yht vesial Vaalaj ja Seimenlammessa 111,7 61,80

Koivuperä Pentti 85,0 47,04

RN:t7:1-3 yht. vesialue Sassalinjärvessä 73,2 40,49

Petkulan ok FI7956412520047184 229,0 126,73

Rno:t 43:4-5  vesialue Vaalajärvessä 69,2 38,29

Rajalan ok 67,1 37,14

Talon Rn 8 yht vsial. Vesma-, Nili- ja Penikkaj, Kolmisopp ym 65,8 36,42

Askan jakokunnan vedet 564125-440110 151,0 83,56

Sattasen ok 564125-586078 291,0 161,04

Talon 31 vesial. Raasuj, raasuojassa, Maunuojasa ym 52,0 28,78

Talon RN 37 yht vesial Vesma- ja Riiankij. Ym. 50,5 27,92

Pienet alle 50 ha:n vesialueet  Kalatalousalueelle 667 369,11

Jaettavaa omistajille 17341 9 439,33 €          

Jää kalatalousalueen käyttöön: 4266 2 517,67 €          

YHTEENSÄ 21607 11 957,00 €        

Kalatalousalueen yleiskokouksen päätös 18.9.2020
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Sodankylän kalatalousalue 2995218-7

Korvaukset vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten 

yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä 2019

Päätös pvm 1.4.2020

Dnro 143/3171-2020

ha EUR

Rahaa 10962,0

Vesipinta-ala yht. 21607

eur/ha 0,50734

Metsähallitus 500001-20251292 3 743,1 1899,01

Kemijoki Oy                            valtakirjalla kalatalousalueelle 3 136,0 1591,01

Kelontekemän ok 564108-564480 2 226,0 1129,33

Alaperän osakaskunta  EI tietoa KTJ:ssä 564234-42704 1 212,0 614,89

Orakylän ok 564125-429089 1 170,2 593,70

Syväjärven ok FI41 5641 2550 0603 47 1 150,6 583,72

(Unarin) Luusuan jakokunta 564125-442132 1 123,3 569,90

Kelujärven ok 564125-5106645 1 029,3 522,21

Uimaniemen ok FI62 5641 2540 0041 73 826,9 419,49

Vaalajärvi-Jeesiön osakaskunta   KTJ:ssä 800022-24359371 708,3 359,35

Kieringin ok 800022-34754348 614,0 311,53

Kersilön ok FI5656412520064379 490,0 248,60

Moskuvaaran vesialueet FI9656412520074717 368,5 186,93

Sassalin ok 564125-553524 350,1 177,60

Tanhuan -Kiurujärven ok 564248-49851 231,2 117,32

Kirkonkylän ok 564125-41559 494,0 250,62

Talon Rn:o10 yht. vesialueet Unarij ja Loivosaavanojassa 194,1 98,48

Rn:t 29-32, 9:5 vesialueet Unarij ja Tuomaanlammessa 186,4 94,57

Rn:t 47:4-5 vesialue Vaalajärvessä 169,8 86,15

Rn:t 9:3-6 yht. vesialueet Unarij. Ja vasikkaojassa 141,5 71,79

Jesiöjärven jakok vedet 129,2 65,57

Rn:t 55:8-9 yht vesial Vaalaj ja Seimenlammessa 111,7 56,66

Koivuperä Pentti 85,0 43,12

RN:t7:1-3 yht. vesialue Sassalinjärvessä 73,2 37,12

Petkulan ok FI7956412520047184 229,0 116,18

Rno:t 43:4-5  vesialue Vaalajärvessä 69,2 35,10

Rajalan ok 67,1 34,05

Talon Rn 8 yht vsial. Vesma-, Nili- ja Penikkaj, Kolmisopp ym 65,8 33,39

Askan jakokunnan vedet 564125-440110 151,0 76,61

Sattasen ok 564125-586078 291,0 147,64

Talon 31 vesial. Raasuj, raasuojassa, Maunuojasa ym 52,0 26,39

Talon RN 37 yht vesial Vesma- ja Riiankij. Ym. 50,5 25,60

Pienet alle 50 ha:n vesialueet  Kalatalousalueelle 667 338,39

Jaettavaa omistajille 17341 8 653,83 €          

Jää kalatalousalueen käyttöön: 4266 2 308,17 €          

YHTEENSÄ 21607 10 962,00 €        

Kalatalousalueen yleiskokouksen päätös 18.9.2020
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