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Kotipaikka, toimialue, tarkoitus ja tehtävä 

Kalatalousalueen nimi on Lokka-Porttipahta kalatalousalue (y-tunnus 3007890-9) ja sen hallinnon 
kotipaikkana on Sodankylä. Kalatalousalue perustettiin 24.1.2019. Sen rajat on vahvistettu Lapin ELY-
keskuksen päätöksellä 13.12. 2017 ja säännöt vahvistettiin 11.9.2019. Kalatalousalueeseen kuuluvat 
vesialueet sijaitsevat Kitisen ja Luiron latvaosien vesistöalueella Sodankylän, Kittilän ja Savukosken kuntien 
alueella. Vesistön pinta-ala on 52587 hehtaaria. 

Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa 
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.  

Kalatalousalueen tehtävät ovat säädetty kalastuslaissa (379/2015). 

 

Kalatalousalueet kartalla: 

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/19522056-1d07-4841-b9f0-4398367311dd 

 

Jäsenyhteisöt 

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/19522056-1d07-4841-b9f0-4398367311dd
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Vesialueiden omistajat, edustaja- ja äänimäärät 
 

Jäsenet  edustajamäärä  äänimäärä 

- Metsähallitus, vesialueen omistaja  1  3  
- Kemijoki Oy, vesialueen omistaja  1  3  
- kaupallinen kalastus    1  1  
- Lapin vapaa-ajan kalastajat ry  2  1+1 
- Kalatalouden keskusliitto  1  1 
- Suomen kalastusopaskilta  1  1 
- omistajien yhteenliittymät; 

väh. 50 ha; joessa väh 30 ha  1  1 (-3)  
- Saamelaiskäräjät    1 Läsnäolo- ja puheoikeus 
- Lapin luonnonsuojelupiiri  1  Läsnäolo- ja puheoikeus 
- Sodankylän kunta, asiantuntija   Läsnäolo- ja puheoikeus 

  
 

Kalatalousalueen toiminta ja hallinto  
 
Toimintavuoden päätavoite oli kalatalousalueen toimintaa ohjaavan käyttö- ja hoitosuunnitelman 
valmistelun aloittaminen, josta vastasi toiminnanjohtaja hallituksen ohjauksessa.  
 
Suomeen levinneen koronaviruksen leviämisen estämiseksi julistettiin yleinen poikkeustila, jolla rajoitettiin 
yleisötilaisuuksien pitämistä ja suositeltiin kokousten siirtämistä alkusyksyyn. Poikkeustilalain nojalla 
kokouksia voitiin siirtää vastoin kalatalousalueen ohjesäännön määräyksiä. 
 
 
Hallituksen jäsenet ja toimikausi: 
 
- Jorma Kaaretkoski, Aini Magga, Erkki Pyhäjärvi  (2020-2022)  
- Jani Äärelä, Markku Seppänen   (2019-2020) 
- Jyrki Autti, Jani Kiemunki  (2019-2021) 

 
Kalatalousalueen puheenjohtajana toimi Markku Seppänen ja varapuheenjohtajana Jorma Kaaretkoski. 
Toiminnanjohtajana toimi Jukka Korpivuoma. 
Kalatalousalueen tilitoimistona toimi Seija Mökkönen/ Seijan Tilit tmi. 
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy/Juha Väärälä. 
 
Kalatalousalueen hallitus kokoontui 27.-29.5. (sähköpostikokous) ja 12.11. Yleiskokous pidettiin 12.11. 
 
Kokouksissa käsiteltiin seuraavia asioita: 
- Esitys kuluvan vuoden ja pidemmän ajan toimintasuunnitelmaksi 
- Esitys kuluvan vuoden tulo- ja menoarvioksi 
- Esitys yleiskalastusoikeuksien korvausten jakamiseksi vesisalueiden omistajille 
- Esitys vuoden 2019 toimintakertomuksesta 
- tilinpäätöksen 2019 vahvistaminen 
- Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 
- Esitys kalatalousalueelle palautuvien korvausvarojen käytöstä 

- Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelman valmistelu 
- KL:n 10§:n avaaminen 
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Ely-keskuksen myöntämät varat ja avustukset: 

- toimintamäärärahaa11672 € (2019; 12805 €) 
- edistämismääräraha (KHS) 7000 € 

 
Tuloslaskelma ja tase liitteenä 
 

Lausunnot ja kirjeet 
-  Kirje MMM:lle: Sodankyläläisten kalastus UK-kansallispuistossa lohen ja taimenen nousualueilla 
- Kirje Metsähallitukselle: Poroaidat kalankulun ja veneliikenteen esteenä UKK-puistossa 

 
Omistajakorvausten jako vesialueiden omistajille 
Lapin ELY-keskus päätökset kalatalousalueelle myönnetyistä omistajakorvauksista: 
- vuoden 2018 varoja 3623 € 
- vuoden 2019 varoja 3321 € 
 
Varat jaettiin yleiskokouksen (18.9.2020) hyväksymän periaatteen mukaan vesialueen omistajille. 
Kalatalousalueen käyttöön jäi yhteensä 2805,9 €. 
 

Kalavedenhoito 
 
Istutukset 2020: 
 
Istutusvesi  laji/kanta/ikä  määrä       istuttaja 

Sompiojärvi  peled/ vk  3,6 milj.       MH 

Porttipahta  taimen /RAU/3v 1250 kpl       Voimalohi/Vajusen velvoite 

  taimen/ Juutua/3-v 6000 kpl         Kemijoki Oy 

Kuorajoki  taimen/Juutua/mäti sp 7 litraa        MH  

   

 

 
 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma 
Käyttö- ja hoitosuunnitelma laatiminen aloitettiin hallituksen ja toiminnanjohtajan toimesta.  
Kalatalousalueiden suunnitelmien valmistumiselle annettua määräaikaa jatkettiin MMM:n antamalla 
päätöksellä vuoden 2021 loppuun. 
KHS:n valmistelua ohjaa hallitus. 

 
 
Käsiteltiin vuoden 2019 lopussa kerätyt näytteet. 
Pelednäytteiden keruu Lokalta ja Porttipahdalta, yht. 150 kpl. 
Taimenen suomunäytteiden keruu, näytepalautukset vähäisiä (4 kpl). 
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Kalastusta koskevat päätökset 
Kalastusrajoitukset  
 
- UK-kansallispuistoa koskevat kalastusrajoitukset ja kalastussääntö.  
ELY-keskuksen keväällä 2020 antaman päätöksen voimassaolo päättyi 31.12.2020. 
 
- Kalastuksen rajoittaminen Sodankylän ja Kittilän kuntiin kuuluvissa Porttipahtaan laskevissa vesissä. 
ELY-keskuksen päätös 11.8.2017. Päätöksen voimassaolo päättyi 31.12.2020. 
 
 
 

Kalastuksenvalvonta 

Kalatalousalueen kalastuksenvalvojiksi valtuutetut henkilöt: Mika Kumpula, Jari Liimatainen, Heikki 
Säkkinen, Jorma Kaaretkoski ja Jukka Korpivuoma 

 
 

Muu toiminta 
- Kalatalousalue on edustajiensa kautta mukana Lokan ja Porttipahdan säännöstelyn seurantaryhmässä. 
- osallistuttiin Valtakunnallisille Kalatalouspäiville. 
- Lapin kalatalouden yhteistyöryhmään nimettynä edustajana oli Jukka Korpivuoma ja varalla Markku 
Seppänen 
- Lapin vesien ja merenhoidon suunnittelun yhteistyöryhmään 2021-2023 nimettiin Jukka Korpivuoma 
- Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelmaa käsittelevä teemakohtainen (kalastus) työryhmä; edustaja Jukka 
Korpivuoma 
 
 
Lokka-Porttipahta kalatalousalueen hallitus 22.4.2021 


