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NORPPA-ALUEIDEN VALVONTA 2017 

 

Saimaannorppa-LIFE-hanke oli jo neljättä vuotta käynnissä ja valvonnan osalta mentiin pitkälti 

aiempien vuosien viitoittamaa tietä. Painopiste valvonnassa neuvonnalla ja tiedottamisella, sillä uusi 

norppa-asetus astui voimaan huhtikuussa 2016 ja edelleen epätietoisuutta rajoituksista, luvallisista 

pyydyksistä ja rajoitusalueista tuntuu olevan. 

Alueellisesti valvontaa kohdennettiin ns. uusille rajoitusalueille, jotta samalla tieto leviäisi. 

Valvonnassa erätarkastaja Rahikaisella oli apunaan Jyrki Anttila touko- ja kesäkuun ajan. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Saimaan alueelle tarkoitettua kalastusesitettä alettiin valmistella Rahikaisen toiveesta ja toivon 

mukaan esite on jaettavissa jo 2018 keväällä. 

Rahikainen päivitti silloin tällöin Metsähallituksen erävalvonta- Facebook-sivustoa valvonta-aiheisilla 

kuvilla ja kuulumisilla, joista poiki muutamia radiohaastatteluja ja lehtijuttuja. 

Rahikainen osallistui myös mm Keski-Karjalan messuille, Carlssonin eräpäiville ja kävi luennoimassa 

esim. Toivalassa eräkurssilla. Kaikissa koulutus- ja luentotapahtumissa Rahikainen kertoi muun 

erävalvonnan ohessa Saimaan norppa-asioista. 

 

KOULUTUS 

Jo parina edellisenä vuotena järjestettyjä koulutus- ja valvontapäiviä alueiden kalastuksenvalvojille 

jatkettiin. Em. päivät ovat saaneet positiivisen vastaanoton ja koulutuspäiville osallistui alueesta 

riippuen 20-30 henkilöä. 

 

VALVONNASTA 

Valvonnan tulokset ovat nähtävissä Valvontatyökalusta, joka on ollut jo aiempinakin vuosina 

käytössä helpottamassa valvonnan tilastointia ja raportointia. Valvontatyökalu ei toki ole ihan 

kaikilla ns. hälytysluonteisilla keikoilla mukana, joten kaikki valvontatapahtumat eivät ole siihen 

kirjautuneet.  

Viranomaisyhteistyötä poliisin kanssa tehtiin norppa-valvonnassa (touko-, kesäkuussa) neljänä 

päivänä ja Kalatalouden keskusliiton valvojan, Sami Kurenniemen kanssa yhteisvalvontoja Pohjois-

Karjalan puolella suoritettiin ko. aikana kolme päivää. Toki yhteisvalvontoja suoritettiin useita eri 

tahojen kanssa myös heinä- ja elokuussa, jolloin valvonta kohdistui pyydysten laillisuuteen. 

Vuonna 2017 löytyi poikkeuksellisen paljon luvattomia verkkoja (16 verkkoyksikköä) kieltoaikana. 

Kaikissa tapauksissa tekijä(t) ei selvinnyt, mutta toisissa selvisi. Tapauksista kirjoitettiin 

rikosilmoitukset ja pyydykset talteen otettiin (ja myöhemmin hävitettiin poliisin päätöksellä). 
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Tilastoja koko vuodelta (raportin lopussa oleva taulukko on vain keväiseltä verkkokalastuskieltoajalta 

vuosittaisen vertailun helpottamiseksi): 

Tarkastettuja pyydyksiä yhteensä 993 kpl, kalastajia 138. Pyydyksien osalta kaikki kunnossa 63 % ja 

kalastajien osalta 94%. Talteenottoja yhteensä 31 kpl, joista 8 katiskaa ja 16 verkkoa. 

Yleisin laillisuusrike oli edellisvuosien tapaan joko pyydysten puutteellinen merkitseminen tai nimen 

ja yhteystietojen puuttuminen.  

Väljänieluisia katiskoita löytyi 28 kappaletta, joista suurin osa uusilla rajoitusalueilla. Näissä 

tapauksissa katiskat korjattiin nippusiteillä asetuksen mukaisiksi ja niihin laitettiin kirjallinen 

huomautus. Kuusi katiskaa otettiin talteen alueilta, joissa pyydystyyppiasetus on ollut jo useamman 

vuoden voimassa. Kyseiset katiskat hävitettiin myöhemmin poliisin päätöksellä. 

 

 

VUOSI VÄLJÄT NIELUT MERKINNÄT 

PUUTTEELLISET 

YHTEYSTIEDOT 

PUUTTEELLISET 

2012 31 % (104/335) 65 % (103/159) 44 % (147/335) 

2013 15 % (57/381) 30 % (113/381) 33 % (117/359) 

2014 19 % (76/392) Ei tilastoitu 45 % (178/392) 

2015 2 % (9/527) 29 % (151/527) 17 % (89/527) 

2016 17% (42/247) 17% (43/247) 25% (62/247) 

2017 11% (28/245) 13% (31/245) 22% (54/245) 

 

 


