METSÄHALLITUKSEN SUORITTAMA KALASTUSRAJOITUSTEN VALVONTA SAIMAANNORPPA-ALUEILLA
VUONNA 2016

Kalastusrajoitusten valvontaa saimaannorpan esiintymisalueilla jatkettiin nyt kolmatta vuotta
erätarkastaja Rahikaisen johdolla Saimaannorppa-LIFE hankkeen puitteissa. Edellisvuosien tapaan Jyrki
Anttila oli kausivalvojana Rahikaisella apuna touko- ja kesäkuun ajan. Harmittavasti vaan Anttila joutui
sairaslomalle kiihkeimpään valvonta-aikaan ja keväisen verkkokalastusrajoituksen valvonta jäi lähes
yksinomaan Rahikaisen harteille.
Vuosi 2016 toi mukanaan paljon uutta myös valvonnan saralle; uusi kalastuslaki ja -asetus astuivat
voimaan vuoden alussa ja asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla (ns. norppa-asetus) 15.4.2016.
Uusien lakien ja asetusten valvonnassa eniten poikkeuksia aiempiin vuosiin aiheutti norppa-asetuksen
uudet verkkokieltoalueet, joilla ovat voimassa myös muut asetuksessa mainitut rajoitukset. Tästä johtuen
valvonnan painopiste suunnattiinkin näille uusille rajoitusalueille. Norppa-asetus toi myös uutuutena
muikkuverkot sallittuna kalastusmuotona ympärivuotisesti.
Rahikaisella oli käytössään toista vuotta Pirkanmaan kalatalouskeskuksen kehittämä valvontatyökalu,
mutta monella jetillä suoritetulla valvontareissulla ko. laite ei ollut sen hankalan käytettävyyden vuoksi
mukana eikä siten kaikki valvontasuoritteet ole tallentuneet ko. ohjelmalle.
Yhteisvalvonnat ja valvontakoulutukset saatiin pyörimään jo kohtuullisen mukavasti. Suur-Saimaan,
Pihlajaveden ja Haukiveden alueilla järjestettiin koulutuksellisia valvontapäiviä, joissa osa päivästä
käytettiin valvonta-asioiden opiskeluun ja asiasta keskusteluun ja osa käytännön valvontatyöhön. Näihin
tilaisuuksiin osallistui useita kymmeniä kalastusalueiden valtuuttamia valvojia ja ne koettiin niin hyviksi,
että niiden järjestämistä jatketaan tulevana vuonna ainakin kaikilla em. alueilla ja lisäksi tarkoitus on
laajentaa toiminta koskemaan koko Saimaata.
Viranomaisvalvontaa suoritettiin sekä poliisin että rajavartiolaitoksen kanssa ja Pohjois-Karjalan puolella
yhteisvalvontaa suoritettiin edellisvuosien tapaan Kalatalouden keskusliiton valvoja Sami Kurenniemen
kanssa useampana päivänä.
Perusvalvonnan lisäksi Rahikaisella oli useita koulutus-/ luentotilaisuuksia liittyen Saimaan
kalastusrajoituksiin ja alueen kalastuksenvalvontaan. Tilaisuuksissa oli yhteensä useita satoja kuulijoita.
VALVONNAN TULOKSISTA
Jostain syystä tieto uusista rajoitusalueista ei ollut tavoittanut alueiden kalastajia vaan näillä alueilla
tavattiin luvattoman paljon väljänieluisia katiskoita ja myöskin joitain verkkoja, joiden omistajat olivat
täysin tietämättömiä uusista rajoituksista. Hämmennystä verkkojen suhteen lienee aiheuttanut joidenkin

alueiden jääminen vapaaehtoisten sopimusten ulkopuolelle, joilla rajoitukset oli sitten määrätty
asetuksella. Uusien rajoitusalueiden väljänieluiset katiskat pyrittiin korjaamaan norppaturvallisiksi paikan
päällä ja asiasta tiedotettiin aktiivisesti alueiden ranta-asukkaille ja kalastajille aina tavattaessa.
Ns. vanhoilla alueilla, eli joissa rajoitukset ovat olleet jo aiemmin voimassa ja joissa on valvontaa
suoritettu jo useampana vuonna, asiat olivatkin sitten lähes erinomaisella tasolla. Väljänieluisia katiskoita
ei tullut vastaan, luvattomia verkkoja ei ollut ja jopa pyydysten merkkaukset yhteystietoineen alkaa olla
tolkun mallilla.
KATISKAT
Keväisen verkkokalastusrajoituksen aikana tarkastettiin yhteensä 247 katiskaa, joista 101 oli
moitteettomassa kunnossa. Väljänieluisia oli merkittävästi enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen
asetusalueen laajenemisesta uusille aluille.
VERKOT
Verkkoja tarkastettiin 14 kappaletta, jotka olivat luvallisia muikkuverkkoja. Luvattomia verkkoja löytyi
neljä, joista laadittiin rikosilmoitus. Yhdelle verkonpitäjälle kirjoitettiin sakko, muut tapaukset eivät
selvinneet.
Muita asetuksella kiellettyjä, norpalle vaarallisia kalanpyydyksiä ei tavattu valvonnassa.
TILASTO
Kuten aiempien vuosien raporteissa, alla olevaan tilastoon kirjatut luvut ovat asetuksella määrätyllä
rajoitusajalla 15.4.-30.6.2016 tarkastettuja katiskoita, jotta tilastoja olisi helpompi verrata. Niin kevään
kuin heinäkuun 1. päivän jälkeen suoritetut valvontatoimenpiteet ja tapahtumat löytyvät erätarkastaja
Rahikaisen erävalvontaraportista.

VUOSI
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31 % (104/335)
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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)

