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Uutisrysä
ELY-kalatalouspalvelut | Järvi-Suomi

Kalataloushallinto palvelee kansalaisia
VALTION ALUEELLISEN KALATALOUSHALLINNON ORGANISAATIO MUUTETTIIN VIIMEKSI VUODEN 2015 ALUSTA, JOLLOIN SEN TEHTÄVÄT KESKITETTIIN VARSINAIS-SUOMEN,
POHJOIS-SAVON JA LAPIN ELY-KESKUKSEEN. HALLINNOLLISTEN KESKUSPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ VÄHENI 11 KOLMEEN. KUTEN HYVIN TIEDETÄÄN, MAAKUNTAHALLINNON
UUDISTUS ON PARHAILLAAN MENOSSA JA SILLÄ ON VAIKU-

PÄÄKIRJOITUS

TEKSTI: KALATALOUSPÄÄLLIKKÖ MATTI SIPPONEN, KUVAT: VELI-MATTI PAANANEN

KALATALOUSYKSIKÖN TIEDOTUSLEHTI 2/2016

• turvattu asiakkaiden palvelu mahdollisimman
lähellä (yhteensä 6 toimipistettä) ja kunkin alueen
kalataloustehtävien ja kalavarojen monipuolinen
asiantuntemus;
• toteutettu keskinäinen koordinaatio ja asiakkaiden
yhdenmukainen kohtelu;

TUS MYÖS KALATALOUTEEN.

KalatalousELYjen toimialue muodostui kalavarojen ja niiden käyttäjien ominaispiirteiden perusteella. Niinpä asiakaspalvelua on voitu kehittää paitsi valtakunnallisten,
myös alueellisten lähtökohtien perusteella. Kalataloustehtävien keskittämisellä on Pohjois-Savon ELY-keskuksessa:

• tuettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston
avulla elinkeinon keskeisiä kehittämishankkeita ja
investointeja EU:n vaatimukset täyttäen (seurantavälineillä seurataan kehitystä tulevaisuudessa
maakunnittain); sekä
• pienistä resursseista huolimatta (16 htv) on pystytty erikoistumaan, järjestämään sijaisuudet ja
keskittymään asiakkaiden palveluun.
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Uudet toimialueet ovat siis mahdollistaneet asiakaspalvelun ja sen edellyttämän riittävän osaamistason säilyttämisen sekä tarvittavan erikoistumisen yksilöityihin tehtäviin.
Maakunnat päättävät aikanaan, miten kalatalouden hallinto niissä hoidetaan. Pohjois-Savon ELY-keskus pitää
alueellisen kalataloushallinnon nykyistä mallia hyvin toimivana ja pitää tärkeänä, että kalataloustehtävät keskitettäisiin tulevaisuudessa maakunnissa niin, että kalataloushallinto palvelisi asiakkaitaan parhaalla mahdollisella
tavalla ja kustannustehokkaasti.
Kalatalouden ajattelussa on tapahtunut suuri muutos.
Verkostoyhteistyö on voimaa alan kehittämisessä. Tarkastelukulma on laajentunut maakuntaa tai jopa kokonaista vesistöaluetta koskevaksi. Kalavarojen käyttö ja
hoito edellyttävät esimerkiksi vaelluskalojen kohdalla laajoihin vesistöalueisiin kohdistuvaa toimintaa. Pelkästään
yhden kalastusalueen tai osakaskunnan aluetta koskevalla päätöksellä ei yleensä tavoitteita voida riittävästi saavuttaa, mutta kaikkien myötävaikutusta tarvitaan. Tietoon

perustuva kalatalous tarkoittaa käytännössä myös toiminnan ammattimaistumista, mitä kalatalousalueiden muodostaminen tukee. Kalatalouden alueelliset yhteistyöryhmät toimivat jo nyt maakuntarajojen yli ja tulevaisuudessa
myös kalatalousalueet.
Kalavesien kunnostuksessa edellytetään nykyään
omarahoitusosuutta; pelkästään valtion varoin ei virtavesien kunnostuksia enää suunnitella saati toteuteta. Kalatalouden kentässä liikkuu vuositasolla niin suuria summia,
että niitä hetkeksi uudelleen kohdentamalla voidaan monia kohteita kunnostaa ja siten parantaa kalojen luontaisia
lisääntymisedellytyksiä. Samalla pidetään yllä luonnon
monimuotoisuutta – luonnon ominaisuutta, mistä ihminen
itsekin välittömästi hyötyy.
Sinisen biotalouden mahdollisuudet on syytä realisoida tuottamalla lähikalaa kuluttajille ja virkistystä vapaaajankalastajille. Toimiala voi omilla päätöksillään ratkaisevasti vaikuttaa siihen, miten hyvin tässä onnistumme.
Myönteisiä kalastuskokemuksia kaikille!

TEKSTI: VESA LEHTIMÄKI KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

Vielä ehdit valmistaa supervieheen
ensi kesäksi
Uistimen aineet ja tekoaika
Uistin pitää tehtämän aarteista löydetystä kuparilantista, joka aarre on ollut ristiin kynnetyssä maassa,
vaan väkä- eli noukkarauta pitää saada varastamalla joko semmoisen piirtopää orihevosen vasemman
etujalan kenkä, jolla on sukka kummassakin takajalassa, tahi taloisen talonisännän hautajaisista ketto- ja
teräs-sekainen vuolupuukko, joka puukko pitää, heti kun sen on varastanut, viedä umpilammin hakoon
(puuhun joka makaa vedessä) ja lyödä kärki hieman vääräksi ja antaa haossa pystyssä olla niin kauan,
että viiden sunnuntain kirkonkellon soitto kuuluu. Sitte sopii puukosta takoa väkärauta ja uistin lopullisesti
valmistaa, vaan valmistus-hiilet pitää olla kootut yhdeksästä hiilihaudasta, kyllä sanotaan kaloja sillä uistimella saavan.
SUOMEN KANSAN MUINAISIA TAIKOJA II.
KALASTUS-TAIKOJA ---- SALAKIRJAT Helsingissä,
1892/20018
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Kalatalousalueiden määrä
Vuonna 2016 yhteistyöryhmien tavoitteena oli saada aikaan esitys kalatalousalueista. Kaikki yhteistyöryhmät
pystyivät tähän ja kalatalousalueet saivat maantieteelliset
rajansa. Ryhmissä oli sisäistetty uuden kalastuslain periaatteet alueiden muodostamisesta. Vesialueet jaetaan
niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta kalatalousalueiksi. Alueiden tulee olla riittävän suuria ja yhtenäisiä. Erityisesti alueita muodostettaessa tuli
kalastuslain mukaan ottaa huomioon vaelluskalojen elinkierto, kalastuksen järjestäminen ja valuma-aluejako.
Yhteistyöryhmien työn tuloksena kalatalousalueita on
noin puolet vähemmän kuin kalastusalueita. Kalatalousalueiden määrä asettunee 118-120 välille. Eniten alueita vähenee rannikolla. Järvi-Suomen alueella yhteistyöryhmien esityksissä kalatalousalueiden määrä on 55.
Nyt kalastusalueita on 105. Alueiden määrä vähenee
erityisesti Savossa ja Pirkanmaalla. Kokonaispinta-alaltaan pienimmät alueet sijoittuvat Pirkanmaan ja KantaHämeen rajoille. Yksi Suomen pienimmistä alueista on
Kanta-Hämeessä sijaitseva Vanajan alue. Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden ja Lopen alueet ovat kokonaispinta-alaltaan myös pieniä kalatalousalueita. Vesipintaalaltaan pienimmät alueet löytyvät rannikon jokivesistä.

Yhteistyöryhmien esityksissä Järvi-Suomen suurimmat
alueet ovat Pohjois-Karjalassa sijaitsevat Ruunaa-Pielisen alue ja Oriveden alue.
Kalatalousalueiden rajat vahvistaa ELY-keskus yhteistyöryhmien ehdotuksen perusteella. Tätä ennen pyydetään yhteistyöryhmien ehdotuksista lausunnot maa- ja
metsätalousministeriöltä ja muilta keskeisiltä tahoilta.
Näitä ovat mm. kalastusalueet ja kalastusjärjestöt. Lausuntojen käsittelyn jälkeen ELY-keskukset voivat tehdä
päätöksen alueiden rajoista.

Yhteistyöryhmien toiminta
jatkuu
Yhteistyöryhmien toiminta jatkuu alueiden muodostamisen jälkeenkin. Kalatalousalueiden toiminta käynnistyy
vuonna 2019. Sitä ennen ryhmissä valmistaudutaan kalatalousalueiden perustamiseen ja kalastusalueiden alasajoon. Ryhmissä pohditaan kalatalousalueiden käyttö- ja
hoitosuunnitelmien tietotarpeita ja tutkimustiedon hyödyntämistä. Tärkeää on myös yhdessä pohtia yhteistyöryhmien toimintatapoja ja toiminnan tavoitteita. Yhteistyöryhmillä riittää työtä seuraaviksi vuosiksi.

Kalatalousalueiden muodostamista pohdittiin ja valmisteltiin lukuisissa ryhmissä.

Uutisrysä | Kalatalousyksikön tiedotuslehti 2/2016

3

TEKSTI: HANNU SALO KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

Kalatalousalueiden rajat muodostuvat

TEKSTI: TIMO TURUNEN JA VELI-MATTI KAIJOMAA

Vaeltavia ja uhanalaisia kalakantoja
elvytetään kärkihankkeiden avulla
JUHA SIPILÄN HALLITUKSEN TOIMINTASUUNNITELMASSA
BIOTALOUDEN JA PUHTAIDEN RATKAISUJEN PAINOPISTEALUEELLE SIJOITTUVAN LUONTOPOLITIIKKA-KÄRKIHANKKEEN (”LUONTOPOLITIIKKAA LUOTTAMUKSELLA JA REILUIN KEINOIN”) YHDEKSI TOIMENPIDEKOKONAISUUDEKSI
ON NOSTETTU VAELTAVIEN JA UHANALAISTEN KALAKANTOJEN ELVYTTÄMINEN.

Vaelluskalakantojen luontainen lisääntymiskierto pyritään palauttamaan kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista valituilla pilottialueilla ottamalla käyttöön uusia
toimintamalleja ja ratkaisuja.
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Hanketeemoja ovat: ratkaisut kalan kulun järjestämiseksi (ylös- ja alasvaellus), lisääntymisalueet käyttöön
(ylisiirrot, kotiuttamisistutukset), elinympäristöhankkeet
(ennallistaminen ja uudet ympäristöt) ja hankkeiden
suunnittelu, yhteistyön edistäminen ja koordinaatio.
Kärkihanketoimenpiteet suunnitellaan, aikataulutetaan ja vastuutetaan alueiden toimijoiden ja viranomaisen yhteistyönä alueellisissa yhteistyöelimissä. Voimayhtiöt ovat mukana kaikissa yhteistyöhankkeissa.
Tavoitteena on toimia nopealla aikataululla ja saada
kumppaneilta merkittävä omarahoitusosuus. Maa- ja
metsätalousministeriö osoittaa varoja kärkihankekoh-

teisiin vuosina 2016 – 2018 yhteensä 7 miljoonaa euroa
käytön painottuessa jakson loppupuolelle. Nyt rahoista on
sidottu noin 1,7 miljoonaa euroa.
Tällä hetkellä kärkihankekohteita on Suomessa kahdeksan, joista pääosa on rannikkojokia. Sisävesillä painopiste on Pohjois-Karjalassa, jonne kohteista sijoittuu
kaksi; Pielisjoki/Ala-Koitajoki ja Lieksanjoki. Rahoitusta näihin kohteisiin on saatu kuluvana vuonna yhteensä
269 000 euroa. Toimenpiteet ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Keskeisimpänä tavoitteena on elvyttää äärimmäisen
uhanalaiseksi luokitellun järvilohen kantaa, mutta myös
erittäin uhanalaisen Vuoksen järvitaimenen elvyttämiseksi tehdään työtä. Tavoitteena on vaelluskalakantojen tuotantopotentiaalin parantaminen ja monimuotoisuuden säilyttäminen/lisääminen edistämällä erityisesti elinkiertoa ja
luontaisia lisääntymisedellytyksiä.

Ala-Koitajoen jylhissä maisemissa Pamilonkoskella on
filmattu kohtauksia moneen suomalaiseen tukkilaiselokuvaan,
mm. Tauno Palon tähdittämänä. Kuvauksissa joen virtaama ja
koskien kuohut ovat olleet toista luokkaa kuin nykyisin.
(Kuva: Timo Turunen)

Tavoitteisiin pyritään mm. kalataloudellisin virtavesikunnostuksin, emokalapyynnin tehostamisella, emokalojen
siirroilla kutualueille ja poikasten tuki-istutuksin. Myös
kalatieratkaisuja hankkeen puitteissa suunnitellaan ja
pienemmässä mittakaavassa toteutetaankin. Erityisen
mielenkiintoisena toimenpiteenä suunnitellaan yhdessä
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa kooltaan usean hehtaarin poikastuotanto- ja kutualueen rakentamista Pielisjokeen Kuurnan voimalaitoksen alapuolella sijaitsevaan
ohijuoksutusuomaan. Hanke varmistaa uoman pysyvän
vesityksen ja ensimmäistä kertaa mahdollisuuden järvilohen täydelliseen luonnonkiertoon. Molemmissa kohteissa vaelluskalakantoja elvytetään mm. helikopterityönä
tehtävin kutu- ja poikasalueiden sorastuksin (ks. video):
https://www.youtube.com/watch?v=PI2stjxP3ks&feature
=youtu.be
Hankkeita valmisteleviin työryhmiin kuuluvat mm. Kemijoki Oy, UPM-Kymmene Oyj, Pohjois-Karjalan Sähkö
Oy, MMM, LUKE, Pohjois-Karjalan liitto, hankealueen kalastusalueet ja eräät osakaskunnat, Metsähallitus, Lieksan
kaupunki sekä ELY-keskus. Lieksanjoen kärkihanketta
koordinoi Future Missions Oy.

Ala-Koitajoella toteutettavat toimenpiteet muodostavat
yhdessä Pielisjoen kanssa kärkihankekokonaisuuden.
(Kuva: Juha Rouvinen)
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TEKSTI: VELI-MATTI PAANANEN KUVA: HEIKKI TARKIAINEN

Mökkijärvessäsi voi uida mörkö
Tämän sai konkreettisesti kokea kalaporukka, joka laski
verkot pieneen metsäjärveen Järvi-Suomen sydämessä
perjantaina 14.10.2016. Mukana kalalla olivat erään rantaasukkaan vieraat; hänen siskonsa mies, hänen poikansa
ja pojanpoikansa. Järvi sijaitsee valtion mailla, keskellä ei
mitään ja on noin 18 ha:n kokoinen ja todella kirkasvetinen. Ranta-asukkaat ovat jo vuodesta 1992 istuttaneet
järveen kirjolohia kalastettaviksi. Järvi on vuokrattu metsähallitukselta ja siihen on haettu ELY-keskukselta kalastuskielto, joten ulkopuolisilla kalastajilla ei järvelle ole asiaa.

Tami Tarkiainen ja metsäjärven
haukimamma.

6

Uutisrysä | Kalatalousyksikön tiedotuslehti 2/2016

Lauantaiaamuna verkkoja koettaessa tuntui verkko todella
raskaalta ja pian huomattiinkin, että verkkoon oli uinut todellinen mörkö. Kala saatiin kammettua veneen pohjalle ja
sitten äkkiä rantaan. Kala todettiin naaraspuoliseksi jättihaueksi ja se kiikutettiin välittömästi paikalliseen kyläkauppaan punnittavaksi, koska oma 11 kilon puntari ei riittänyt.
Kaupan virallinen vaaka näytti painoksi tasan 16 kg. Kalan
strategiset mitat olivat: pituus 124 cm ja ympärysmitta 64
cm. Kalastajat vain totesivat, että hyvin oli hauki kasvanut
heidän istuttamillaan kirjolohilla. Lisäksi he tuumailivat, että olisikohan tämän jättiläishauen äiti vielä hengissä.

Uutisrysä 2/2015 aloitti Asioi verkossa – juttusarjan, joka esittelee ELYkeskusten Internet-sivuilta (www.ely-keskus.fi) löytyviä palveluja.
Tähän mennessä on opastettu käyttämään Asiantuntijahakua, löytämään sivustolta Kalatalouden lomakkeet ja Kuulutukset sekä etsimään kalatalousviranomaisen julkaisuja Doria-julkaisuarkistosta.

Rahoitus ja avustukset
ELY-keskukset tarjoavat mm. neuvonta- lupa- ja valvontapalveluja, kehittämispalveluita sekä myös rahoitusta ja avustuksia. Kalatalouden rahoituspalveluita ovat mm. elinkeinokalatalouden rahoitus, avustukset kalatalouden edistämiseen
ja uutena menettelynä harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin.
Toimi näin:

1. Mene ELY-keskuksen nettisivulle www.ely-keskus.fi kohtaan Palvelut -> Rahoitus ja avustukset (http://www.
ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset).
2. Ajankohtaisiin on nostettu esille juuri nyt haettavana olevat rahoitukset.
3. Kaikki kalatalouden rahoitusvaihtoehdot löytyvät kohdasta Elinkeinot.
Täältä avautuvista linkeistä pääset nopeasti oikealle sivulle lukemaan lisätietoja, löytämään hakuajat, hakemusohjeet ja -lomakkeet.
4. Mikäli haluat varmistua mahdollisista tarkentavista alueellisista tiedoista, valitse sivun oikeasta yläreunasta
vihreästä valintaruudusta haluamasi alue, esim. Pohjois-Savo.
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TEKSTI JA KUVA: HELI PEURA

Asioi verkossa

Kaupallisten kalastajien rekisteröinti ja määrä
TEKSTI: JARI PELKONEN KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

UUDESSA KALASTUSLAISSA AMMATTIKALASTAJAN NIMIKE
VAIHTUI KAUPALLISEKSI KALASTAJAKSI. UUSI LAKI JAOTTELEE KAUPALLISET KALASTAJAT KAHTEEN RYHMÄÄN (I JA II).
TÄMÄ KOSKEE NIIN MERIALUETTA KUIN SISÄVESIÄKIN.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella oli ennen lakimuutosta noin 350 rekisteröityä ammattikalastajaa. Uudessa kaupallisten kalastajien rekisterissä, jota ylläpitää
Varsinais-Suomen ELY-keskus, oli marraskuun alussa
vuonna 2016 Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden toimialueella yhteensä 864 kaupallista kalastajaa. Näistä ryhmään I kuuluu 128 kalastajaa ja ryhmään II 736 kalastajaa.
Koska kalaa ja rapuja myyvien kalastajien on rekisteröidyttävä, rekisterissä olevien kalastajien määrä on
uuden lain myötä noussut Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden toimialueella noin kaksi ja puolikertaiseksi. Hämeessä nousu on ollut jopa lähes nelinkertainen. Osittain
tämä määrän kasvu johtuu ravustajista, jotka haluavat
myydä saaliinsa. Heitä ilmoittautui rekisteriin runsaslukuisesti heinäkuussa.
Molempien ryhmien kaupalliset kalastajat ovat velvollisia pitämään sisävesillä tapahtuvasta kalastuksesta
ja ravustuksestaan päiväkirjaa ja vähintään kerran kalenterivuodessa ilmoittamaan Luonnonvarakeskukselle
pyytämänsä tai heidän lukuunsa pyydetyt saaliit. LUKE
on lähettänyt rekisteröidyille kalastajille kyselylomakkeen
vuonna 2016 saadusta saaliista. Uusi sähköinen saalisilmoituslomake on myös valmisteilla ja sillä voitaneen
myös ilmoittaa vuoden 2016 saaliita tammi-helmikuussa
2017.

Yhteensä

Kaupallisen kalastajan alukset talviteloillaan.

Kaupalliset kalastajat ovat rekisteröineet kalastuksessa
käytettäviä aluksia ja veneitä toimialueellamme vuosina
2015-2016 yhteensä noin 30 kpl. Myös aiemmin rekisteröidyt alukset ja veneet ovat toistaiseksi edelleen rekisterissä. Jos uusi alusten rekisteröintiä koskeva lakiluonnos
hyväksytään, jatkossa ensi vuonna merialueen kalastusalusten lisäksi myös sisävesien kalastusalukset rekisteröidään Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

Maakunnittain
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Häme ja
Pirkanmaa
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EteläSavo

90
12
KeskiSuomi

134
24

196
21

PohjoisSavo

PohjoisKarjala

VESI ON HIENO ELEMENTTI, TOTESI ERÄS KOMEDIARYHMÄ
TAANNOIN. JA NÄINHÄN SE ON, VESI ON MEILLE SUOMALAISILLE TÄRKEÄ VOIMAVARA.

Järven rannassa oleilu on jo itseisarvonaan tärkeää, mutta erittäin tärkeä virkistyskäytön osa-alue on itse vesille
pääsy. Niin kalastamaan, retkeilemään kuin mökkeilemään saareen. Ja tähän tarvitaan veneen lisäksi veneenlaskuluiskaa, josta veneen saa vesille. Osuuskunta Kala- ja vesistötutkimus Vesi-Visio teki kesän 2016 aikana
Keski-Suomen maakunnan veneluiskakartoituksen, jonka
tarkoituksena oli tuottaa tarkempaa ja parempaa paikkatietoutta palvellen kaikkia käyttäjäryhmiä. Hankkeessa
onnistuttiin kartoittamaan varsin kattavasti tärkeimpien ja
isoimpien järvien osalta olemassa oleva ja yleiseen käyttöön suositeltava veneluiskaverkosto. Tiedot koottiin raporttiin jota levitetään Vesi-Visio osk:n kotisivujen kautta.
Raportti on vapaasti käytettävissä ja sitä voi kukin taho
levittää eteenpäin. ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut avusti hanketta kalastonhoitomaksuvaroilla.
Hankkeella tuotettu aineisto on julkista, ja se luovutettiin suoraan Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi),
Keski-Suomen kalatalouskeskukselle, kalastusalueille,
kalastusseuroille ja Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestölle. Hankkeella kerättyjä tietoja onkin jo hyödynnetty esimerkiksi Trafin ylläpitämässä veneretki.fi ja
tullaan käyttämään SVK:n ottiopas.fi -palveluissa. Hanke
on saanut erityisesti Trafilta suurta kiitosta. Siviilikäyttäji-

en lisäksi hanke oli myös tärkeä pelastuslaitokselle, joka
sai tärkeää tietoa vesipelastustehtäviä ajatellen sopivista
kaluston vesillelaskupaikoista. Vastaavaa hanketta suunnitellaankin jo toteutettavaksi myös muissa maakunnissa.
Hanke kuitenkin sai alkunsa liikkuvan virkistyskalastajan tarpeiden esillenoususta. Kalastusmatkailua on pyritty
kehittämään jo pitkään, mutta ongelmakohtia on vielä monia, aina alkaen kalastuslupa-alueiden rikkonaisuudesta
kalakantojen kautta huonoon tiedotukseen ja tiedonsaantiin. Esimerkiksi harva haluaa lähteä traileriyhdistelmänsä
kanssa seikkailemaan pienille sorateille tietämättä varmasti, että veneluiska sijaitsee juuri tämän tien päässä, ja
että siellä on kääntöpaikka ja parkkitilaa. Myöskin luiskan
kunto ja laatu ovat tärkeitä tietoja, lähellä olevia palveluita
unohtamatta. Nyt voidaankin todeta, että Keski-Suomen
osalta yksi osa-alue kalastusmatkailun kehityksestä on
ottanut askeleen eteenpäin. Monta askelta on vielä otettavaksi, mutta suunta on eteenpäin, ja jatketaan raportointia
jokaisesta askeleesta niin päämäärä saavutetaan!

Linkkejä:
www.veneretki.fi (koko Suomi)
www.kuhamaa.fi/veneluiskat/ (Pirkanmaa)
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/veneenlaskuverkoston-kehittamissuunnitelmat (Etelä-Savo)
http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Karjala+%7C/
Ajankohtaista.html (Pohjois-Karjala)

Kalastajat ja kalat pääsevät vesille hyvää veneluiskaa pitkin Korpilahden satamassa.
Uutisrysä | Kalatalousyksikön tiedotuslehti 2/2016
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TEKSTI: JOUNI KIVINEN, OSUUSKUNTA KALA- JA VESISTÖTUTKIMUS VESI-VISIO KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

Veneluiskat palvelemaan kalastajia ja
matkailijoita

TEKSTI: HELI PEURA KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

Istuttaja, tallenna ensi
vuonna istutustietosi
Sähi-palvelussa
Uusi kalastuslaki (379/2015) astui voimaan 1.1.2016.
Lain 74 §:n mukaan istuttajan on ilmoitettava istutuksesta kolmen kuukauden kuluessa istutusrekisteriin.
Tämä edellyttää kalatalouden tietojärjestelmien kehittämistä ja aikaisempien toimintatapojen muuttamista.
Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi on luontevaa ottaa käyttöön sähköinen
asiointi myös istutustietojen toimittamisessa.
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut projektin istutusten sähköistä ilmoittamista varten. ´Sähköinen istutuspöytäkirja ja istutuslupa (Sähi)´ on edennyt
projektipäällikkö, johtava asiantuntija Mirjami Vuoren
mukaan hyvin. Sähköisen istutuspöytäkirjan (Sähi)
käyttöönotto tapahtuu alkuvuodesta 2017. Istutusluvan hakeminen palvelun kautta otetaan käyttöön
myöhemmin.
ELY-keskukset pyrkivät järjestämään Sähi-koulutusta maakunnittain heti alkuvuodesta, hyvissä ajoin
ennen kevään istutusajankohtaa. Vuoden 2017 istutustiedot toimitetaan ELY-keskuksille Sähi:n kautta.

Alustava näkymä istukaserän tallentamisesta Sähi-palvelussa (Kuva: Janne
Pasanen, MML)
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Sähissä on täysin uudistettu
istutustietolomake,
istutuspöytäkirja.
Jatkossa istuttaja voi tulostaa järjestelmästä kokonaan täyttämättömän tai esitäytetyn istutuspöytäkirjan mukaansa istutustapahtumaan. Istuttaja voi kirjoittaa tulosteeseen tarvittaessa
täydennyksiä esimerkiksi istukkaiden pituus-, paino- ja kappaletietoja, ottaa vastaanottajalta kuittauksen ja toimistolle palattuaan täydentää loput istutuspöytäkirjan tiedot palveluun.
Istutuspaikka valitaan kartalta, palvelu myös tunnistaa usein
käytetyt istutuspaikat. Valmis Sähi-pöytäkirja lähetetään palvelusta suoraan ELY-keskukseen. Sähi-istutuspöytäkirjat myös
arkistoidaan sähköisesti. Istuttaja voi myös tulostaa arkistosta
pöytäkirjan tarvittaessa esim. laskun liitteeksi tai hakea Sähipalvelusta raportteja istutuksistaan.

Luonnos uudesta istutuspöytäkirjasta
(Kuva: Janne Pasanen, MML)
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KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

Vaelluskalavesistöt
Mikä on vaelluskalavesistö?
Vaelluskalavesistö on vesialue, jota vaelluskalat käyttävät
keskeisenä vaellus- tai lisääntymisalueenaan. Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa esiintyy vaelluskaloja.
Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen,
toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian vaeltavat
kannat.

Miten tunnistan koski- ja virta-alueen?
Kalastuslain 4 §:n mukaan koski- ja virta-alueella tarkoitetaan vesistön sellaista aluetta, jossa vesi virtaa silmin
havaittavasti alavirtaan päin ja virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä.
Vanhassa kalastuslaissa puhuttiin koski- ja virtapaikoista. Nykyisen lain koski- ja virta-alue on määritelmänä hieman laajempi. Uusi laki rajaa entistä selkeämmin kalastuksen kannalta ne alueet, jotka eivät itsessään ole koskia
tai voimakkaan virran paikkoja, mutta ovat niin lähellä tällaista paikkaa, että ne vaelluskalojen pyytämisen kannalta
ovat verrattavissa koski- ja virtapaikkoihin.

http://mmm.fi/kalastuslaki

Missä voin pilkkiä ja onkia
vaelluskalavesistöissä?
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella onkiminen ja
pilkkiminen on kielletty, ja kielto koskee myös alueen vedenomistajaa ja kalastusoikeuden haltijaa. Lisäksi viehekalastus on kielletty koski- ja virta-alueella ilman vedenomistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa.
Tärkeää on huomata, että rajoitukset eivät koske koko
vaelluskalavesistön jokialuetta. Suvannoissa voi pilkkiä ja
onkia vanhaan malliin. Lakia laadittaessa säädöksiä haluttiin hiukan tiukentaa aiempaan nähden niin, että kalastamaan ei mennä kosken niskalle tai välittömästi kosken alapuolelle. Kalastuskielto koski- ja virta-alueilla on olemassa
siksi, että vaelluskalakannat säilyisivät.

Miten verkkokalastusta on rajoitettu
vaelluskalavesistön joessa?
Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla
on kielletty elokuun 15. päivästä marraskuun 30. päivään.

Huopanankoski on tyypillinen vaelluskalavesistöön kuuluva koski- ja virta-alue
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ONKO LÄHISTÖLLÄSI VANHA TARPEETTOMAKSI KÄYNYT
MYLLY-, SAHA-, SÄÄNNÖSTELY TAI MUU PATO. JOS NÄYTTÄÄ SILTÄ, KANNATTAA KÄYTTÄÄ HIEMAN AIKAA SELVITTELYYN, OLISIKO PATO MAHDOLLISESTI POISTETTAVISSA.

Nousuesteen poistaminen ja patoaltaan muuttuminen
luonnonmukaiseksi koskiympäristöksi voi tuoda joelle,
purolle tai muulle virtavedelle kokonaan uuden elämän
ja palauttaa elinvoimaisen taimenen, harjuksen tai vaikka
ravun kannat takaisin.
Kaavin Maarianvaarassa virtaavasta Rauvanjoesta
poistettiin vanha myllypato vuonna 2000. Myllypadon alapuolella oli jo silloin lisääntyvä taimenkanta. Padon ylläpitämä myllylampi oli kesäasunnon uimapaikkana. Vesivoiman käytön tarpeen lakattua, myllylupa voitiin kumota
aluehallintoviraston päätöksellä.
Padon alapuolelle muodostunut putousmainen koski
voitiin jakaa pitkälle matkalle koskilammen yläpuolelle ja
kunnostaa palautettu koski nykyaikaisilla menetelmillä.
Rauvanjoen taimenkanta on laajentunut ja vahvistunut
vähitellen koko palautetulle koskialalle. Kaavin-Juojärven
kalastusalueen tilaaman sähkökoekalastuksen tuloksista

voidaan todeta, että taimenkanta joessa on nyt jo hyvin
vahva. Lammen alta takaisin koskeksi palautetulta koealalta todettiin erittäin suuri taimenen poikasten tiheys 73
kappaletta aaria kohden.
Onnistuneen kunnostuksen lisäksi Rauvanjoessa moni tekijä oli kohdallaan. Veden laatu on erinomainen ja
jokeen oli muodostunut vahva lisääntyvä taimenkanta
rauhoituksen ansiosta. Pienillä virtavesikohteilla on taimenen lisääntymisalueena monia vahvuuksia suuriin koskiin verrattuna. Niissä ei yleensä ole kalastusta tai niihin
ei ole mahdollistakaan perustaa kalastuspaikkaa niiden
pienen koon vuoksi. Muita etuja ovat muiden kalalajien
vähäisyys, joka luo poikasille hyvät kasvumahdollisuudet
vähäisen ravintokilpailun ja saaliiksi joutumisen vuoksi.
Runsas rantakasvillisuus ja puusto antavat kaloille ravintoa ja suojaa.
Useat pienet joet ja purot on otettu hyötykäyttöön jo
varhaisemman asutuksen aikoina, satoja vuosia sitten.
Virtavesikaloista ei saata olla säilynyt tietoja, vaikka niitä
olisi ollutkin. Jos taimen- tai harjuskanta on hävinnyt, ne
ovat myös palautettavissa kotiutusistutuksin, kunhan käytetään vesistön omia kalakantoja.

Rauvankosken pato muodosti kaloille nousuesteen jättäen samalla
valtaosan koskesta lammen alle.

Lampi muuttui nopeasti arvokkaaksi
elinympäristöksi virtavesikaloille ja
ravulle
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TEKSTI: TIMO TAKKUNEN KUVAT: ILPO KÄKELÄ

Patoja poistamalla arvokalat takaisin

TEKSI: HANNU SALO

Kokemuksia kalastuksenvalvonnasta
Kalastuslain uudistuksessa kalastuksenvalvontaa koskevat säädökset nykyaikaistettiin. Säädöksiin sisällytettiin valvojan koe, jonka läpäiseminen avasi polun valvojaksi. Kokeen onnistuneesti suorittanut valvojan pitää saada vielä ELYkeskukselta, kalastusalueelta, osakaskunnalta tai osakaskuntaan kuulumattomalta vesialueen omistajalta valtuutus kalastuksenvalvontaan ennen kuin valvoja pääsee käytännön töihin.
Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden toimialueella valvojan kokeen oli vuoden 2016 joulukuun alkuun mennessä läpäissyt 1631 valvojakokelasta. Näistä lähes 40 % oli suorittanut kokeen Hämeessä tai Pirkanmaalla. Vähiten kokeeseen
oli osallistuttu Pohjois-Karjalassa, jossa kokeen oli suorittanut noin 150 valvojaksi pyrkivää. Kummassakin Savon maakunnassa kokeen oli onnistuneesti läpäissyt noin 290 ja Keski-Suomessa 309 valvojaa.
Läheskään kaikki kalastuksenvalvojan kokeen suorittaneet eivät toimi valvojina. Valvojilta vaadittava valtuutus puuttuu 18 % valvojaksi hyväksytyltä henkilöltä. Tämä on aika paljon. Eniten valtuutuksia puuttui Keski-Suomessa ja selvästi
vähiten Pohjois-Karjalassa, jossa vain 5 % kokeen suorittaneista valvojista ei ollut saanut tai hankkinut valtuutusta kalastuksenvalvontaan.
Kalastuslain mukaan kalatalousalueen yksi tehtävistä on järjestää omalla alueen kalastuksenvalvonta. Tämä on mielekäs tehtävä kalatalousalueelle, jonka vastuulla on mm. kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, käyttö- ja
hoitosuunnitelman toimeenpano sekä kalavarojen käyttöön liittyvä tiedottaminen. Valvonnan järjestäminen vaatii tulevilta kalatalousalueilta resurssien lisäksi ammattitaitoisia ja tehtäväänsä sitoutuneita valvojia. Hyvistä valvojista kannattaa
pitää kiinni. He tekevät arvokasta työtä kalakantojen hoidon ja suojelun sekä kestävän kalastuksen puolesta.
Kahden kokeneen ja monessa valvontaliemessä keitetyn kalastuksen- ja metsästyksenvalvojan mietteitä.
Mikko Pitkänen toimii Järvi-Suomen kalatalouspalvelun etelä- ja keskiosassa ja hoitaa valvontaa virkansa puolesta. VeliMatti Niskasen toimialuetta on Itä-Suomi. Hänellä on takanaan pitkä ura Rajavartiolaitoksessa. Eläkkeelle jäätään hän
ryhtyi yrittäjäksi ja kalastuksenvalvojaksi.

1.Kuinka kauan olet toiminut kalastuksenvalvojana?
Ja miten tai miksi ryhdyit valvojaksi?
2.Mitä hyvältä kalastuksenvalvojalta edellytetään?
3.Oletko saanut koulutusta kalastuksenvalvontaan.
Onko se ollut riittävää ja onko sitä tarpeellisista
muuttaa?
4.Kuinka paljon käytät aikaasi kalastuksenvalvontaa?
5.Mitkä ovat hankalia valvontatehtäviä?
Kuinka selviät niistä?
6.Onko kalastuslaki ja -asetus kalastuksenvalvonnan
kannalta hyviä vai onko niissä muutettavaa?
7.Muuta sanottavaa kalastuksenvalvonnasta.

14

Uutisrysä | Kalatalousyksikön tiedotuslehti 2/2016

1. Aikaisemmalta ammatiltani olen merivartija.
Vuonna 2000 vaihtui työnantaja Rajavartiolaitoksesta poliisiin. Tällä hetkellä toimin Sisä-Suomen
poliisilaitoksella vanhemman konstaapelin vakinaisessa virassa ja toimipaikkani on Oriveden poliisiasema. Olen nimettynä oman valvonta-alueeni
eräyhdyshenkilöksi. Kalastuksenvalvonta on yksi
osa poliisin suorittamaa erävalvontaa. Kalastuksenvalvonnan lisäksi erävalvontaan kuuluvat myös
metsästyksenvalvonta, liikenteenvalvonta, maastoliikennevalvonta, soveltuvin osin vesiliikennevalvonta sekä luonnonsuojeluun ja eläinsuojeluun
liittyvät tehtävät.
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi, hakeutuminen
kalastuksenvalvontaan on saanut alkunsa siitä,
että maalaistalon poikana asuin koko nuoruusikäni
maalla, järven rannassa. Näin ollen luonto, vesillä
liikkuminen ja kalastaminen on ollut yksi mieluisimmista harrastuksista koko elinikäni.
2. Valvontatehtävät ovat asiakaspalvelua johon
ensisijaisesti kuuluvat ihmisten neuvonta ja valistus. Valvontatehtävät voivat pitää sisällään myös
tilanteita, joissa pitää puuttua havaittuihin rikkeisiin,
joten hyvät vuorovaikutustaidot ovat eduksi. Lisäksi
jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö asettaa valvojalle
vaatimuksen pitää tietonsa ajantasaisina. Kun oma
tieto-taito ja asenne ovat kunnossa, on valvonnan menestyksekäs suorittaminen helpompaa.
Näin ollen hyvältä valvojalta edellytetään jatkuvaa
tiedon nälkää ja itseopiskelua mm. lainsäädännön,
rajoitusten ja alamittojen suhteen. Lisäksi sen ymmärtäminen, että valvonnalla on myös tärkeä osa
kalakantojen elinvoimaisuuteen ja terveyteen.
3. Olen saanut koulutusta kalastuksenvalvontaan
nykyisen työnantajani kautta. Koulutuksen sisältö
on ollut riittävää perusvalvontatehtävien suorittamiseen. Kuitenkin koen säännöllisen koulutuksen
tarpeelliseksi erityisesti omien tietojen päivittämiseksi mutta myös muiden valvojien tapaamiseksi.
Keskustelemalla muiden, samaa tehtävää tekevien
henkilöiden kanssa, on mahdollista saada vastauksia ja vinkkejä oman työn tekemiseen sekä
valvojien toimintaa yhdenmukaisemmaksi.

TEKSTI JA KUVA: JORMA KIRJAVAINEN

Mikko Pitkänen, vanhempi
konstaapeli, Sisä-Suomen poliisilaitos

(Kuva Mikko Pitkänen)

4. Valvontamäärät vaihtelevat vuosittain. Lisäksi
tulevaisuudessa on varauduttava henkilöstön
työvuosien vähenemiseen, jolloin poliisin on entistä
tarkemmin arvioitava käytettävissä olevien resurssien käyttöä.
5. Eniten päänvaivaa ovat aiheuttaneet merkitsemättömien tai luvattomien pyydysten tai saaliin
haltuunottoon ja säilytykseen liittyvät asiat. Asioista
on kuitenkin aina selvitty puhumalla.
6. Uudistunut lainsäädäntö oli tervetullut ja helpottanut valvontaa. Erityisesti yhdenmukaistunut
lupakäytäntö on saanut kiitosta.
7. Haluaisin kiittää valvontaa suorittavia henkilöitä
hyvästä työstä ja kannustaa erityisesti nuorempia
henkilöitä hakeutumaan tähän tärkeään tehtävään.
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Veli-Matti Niskanen, nykyinen yrittäjä ja entinen rajavartija
1. Tulin Lieksaan Pohjois-Karjalan Rajavartioston
palvelukseen vuonna 1976, tällöin ja niin kuin
nykyisinkin rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluvat
kalastuslain- ja asetuksen valvonta. Työnantaja
antoi koulutusta tehtäviin peruskursseilla, ja oman
opiskelun kautta siirryin työnjohtotehtäviin, jonka
jälkeen tehtäviini kuului rajavartiomiehen tehtäviin
kuuluvien lakien koulutus, yhteistoiminta Metsähallituksen ja poliisin kanssa, valvontaiskujen suunnittelu ja toteutus.
Virkamiehen pieni palkka kannusti etsimään sivu-

Valvojan tulee opastaa kalastuslain ja -asetuksen
asioista, mistä saa kalaa ja millaisilla välineillä sekä

tuloja ja näin tulin mukaan Metsähallituksen eräval-

antaa neuvoja muihin kalastajien kyselemiin asioihin.

vontaorganisaatioon, josta sai valvonnan vastineeksi

Kalastuksenvalvojan ei tule pilata kalastajan tai mat-

kalastus- ja metsästyslupia alueelle. Siirryin reserviin

kailijan päivää vaikka joudutaan puuttumaan luvatto-

rajakapteenin virasta 1.1.2007, jolloin palvelusta tuli

maan tai jopa laittomaan asiaan.

30 v 1 kk. Sen jälkeen olen tehnyt yrittäjänä (toiminimellä) mm. Metsähallituksen etuisuuden(kalastus,
metsästys, maastoliikenne, puunkäyttö yms.) valvontaa Itä-Suomen alueella. Ruunaan ja Pielisen
kalastusalueelle olen tehnyt valvontaa useita vuosia
ja tänä vuonna Pielisen ja Ruunaan kalastusalueiden
valvonta siirtyi minun vastuulle.
Valvojaksi ryhdyin, koska minulle oli viran tuoma
pätevyys, jota olen täydentänyt osallistumalla koulutuksiin ja tutkintoihin. Mm. Metsähallitus edellytti
uuden kalastuksenvalvojan pätevyyttä, ja suurimpana
syynä valvontatehtäviin lienee lisäansiot.
Veli-Matti ja saalis. (Kuva: Veli-Matti Niskanen)
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2. Valvojalta edellytetään hyvää ammattitaitoa ja
pelisilmää, miten tapahtumiin kannattaa puuttua,
esim. juopuneet. Tarvitaan tasapuolisuutta toiminnassa, ”ei kavereita ja muita”. Täytyy tuntea, tietää,
miten vesialueen omistaja haluaa rikkomuksiin
puututtavan. Valvojan tulee tietää ja sopia, mitä
poliisi tarvitsee esitutkintaan, jos lain ja asetuksen
asioita rikotaan: ”Näyttö tapahtumasta, jolla pärjätään vaikka oikeudessa”.
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3. Ammattikoulutus (rajavartiomies) ja nyt uuden
kalastuslain sekä asetuksen koulutuksista ja tutkinnoista johtuen koulutus on ollut riittävä. Kuitenkin
edelleen joutuu jatkuvasti tarkastamaan asioita lain
ja asetuksen puolelta, että toimisi oikein. Minulle
koulutus on ollut riittävä, mutta varmaan tutkinnoissa reputtaneista saisi pohjaa, onko yhden päivän
koulutus ja oma perehtyminen aiheeseen riittävää

4. Teen vuosittain noin 70-75 valvontareissua, joiden
kestot on 4h – 3vrk. Pääsääntöisesti päivän valvontoja 8-12 tuntia/päivä. Kalastajia tapaan 0 -70 hlöä/
päivä. Metsähallituksen virkistyskalastuskohteet
Ruunaa, Änäkäinen ja Peurajärvi ovet vilkkaita
kalastuspaikkoja ja avajaisissa sekä syysrauhoituksen aikaan Ruunaalla on lähes 100 kalastajaa/
päivä. Pielisen ja Ruunaan kalastusalueiden
valvonnoissa 5-10 kalastajaa/päivä on normaali
tapaaminen. Vuosittainen tarkistan noin 600-750
kalastajaa ja metsästäjää, joista metsästäjien
osuus on 50-100 hlöä

6. Onko kalastuslaki ja -asetus kalastuksenvalvonnan
kannalta hyviä vai onko niissä muutettavaa?
Sakotusoikeuden (rikesakko?) saaminen valvojalle,
ei tarvitsisi siirtää selkeitä, yksinkertaisia asioita
poliisille ja ulkomaalaisille voisi tehdä tiedoksiannon heti.
Tämä on laaja kysymys, johon en osaa vastata,
mutta joitain havaittuja epäkohtia valvonnoista:
•

ritusta pitäisi helpottaa. Esim. tapaan Ruunaankoskilla kalastavan tai kalastaa haluavan
ulkomaalaisen. Kalastonhoitomaksun ostamista varten pitää ajattaa 30km/sivu Lieksaan

5. Ns. hälytystehtävät, joissa ulkopuolinen ilmoittaa,
että nyt siellä ”salakalastetaan tai vastaavaa”.
Ilmoittajalla olisi halu auttaa, että luvaton tekijä jäisi
kiinni ja se pitäisi tulla valvojan toteamaan. Ilmoittaja ei lähde todistamaan, että olisi nähnyt henkilön
tekevän luvatonta. Monesti ei pysty lähtemään tai
sitten ei ole valvontakaveria mukaan sekä monesti
tilanne on jo mennyt ohi paikalle saavuttaessa. Puhelimessa pyrin kiittelemään tärkeästä havainnosta
ja pyydän soittamaan uudestaan jos vastaavia
havaintoja tulee.

R-kioskille ostamaan lupa. Kalastuksen aloittaneelta henkilöltä olisi oikeus ottaa tekovälineet
pois ja tehdä ilmoitus poliisille, mutta poliisi ei
yleensä pysty antamaan sakkoa tiedoksi henkilölle ja näin olleen takavarikoituja välineitä
ei voi tuomita valtiolle vaan ne lojuvat poliisin
säilössä. Poliisi on ohjeistanut, ettei otettaisi
välineitä pois. Tapasin kesän aikaan viisi(5) ulkomaalaista, joilta vain kalastuksen keskeytys
ja opastaa R-kioskille lunastamaan kalastonhoitomaksu

Paikan päällä kiihtynyttä asiakasta rauhoitellaan
ja selitellään, että vesialueen omistaja tai laki kieltää

Ulkomaalaisten kalastonhoitomaksun suo-

•

Kaupallisista kalastajista pitäisi valvojilla olla

näin menettelemästä ja ”me” tehdään ilmoitus poliisil-

päivitetty luettelo tai päästä rekisteriin, josta

le, joka tutkii asian.

asian voisi tarkastaa. Pielisellä oli useita pitkiä
yli 8 verkon jatoja, osassa kalastajatiedot, mutta mistä tietää onko kaupallinen kalastaja vai
mökkiläinen liiallisin verkoin

7. Pääsääntöisesti ihmiset tyytyväisiä suoritettuun
valvontaa ja palautteena tulee, että hyvä kun
valvotaan ja että valvontaa on liian vähän. Moni
kalastaja on tyytyväinen saadessaan keskustella
valvojan kanssa häntä askarruttavaista ongelmista
ja saadessaan vastauksia. Yrittäjänä valvontaa ei
tahdo saada kannattavaksi: määrärahat pienet, kalustonhankinta- ja muut kustannukset ovat suuret

Kalastuksenvalvontaa itärajan tuntumassa
1960-luvulla. Valvoja on tavannut asiakkaansa
(Kuva:Ari Komulainen.)

Uutisrysä | Kalatalousyksikön tiedotuslehti 2/2016

17

Huikea muutos jatkuu
TEKSTI: VESA LEHTIMÄKI

NYT SE ON TAPUTELTU. TAKANA ON YLI NELJÄNKYMMENEN

Leivonta ja siivous eivät koukuttaneet

VUODEN KETJU TYÖ- SEKÄ VIRKASUHTEITA. LEIJONANOSA

Koko jakso on ollut vakautta, josta työelämään valmistautuva nuori voi vain haaveilla. Lisäksi kuulun niihin onnekkaisiin, jotka ovat saaneet nauttia pitkäaikaisista ja
erinomaisista työtovereista. Kelpo muistot jäävät myös
yhteistyöstä Hämeen kolmen maakunnan kalastusalueiden sekä seudun muiden kalatalousyhteisöjen kanssa.
Väite hämäläisten hitaudesta ja uppiniskaisuudesta on
väärä. Tietynlaisen vakauden positiivisena piirteenä kyllä
allekirjoitan. Tuskin sitä huonossa seurassa olisi eläkeikää edes saavuttanut.

Nuoruus on etsiskelyä. Ehkäpä talouskoulun, jossa olin
sen ensimmäinen poikaoppilas, olisi voinut jättää väliin.
Vihreästä laitumesta huolimatta elämäni oli tuolloinkin rajoitettua, koska silloinen tyttöystäväni ja nykyinen vaimoni ilmoitti itsensä saamaan opinahjoon. Tottahan talouskoulusta hyötyä oli, mutta korjasin kurssin hakeutumalla
harjoittelijaksi Lammille Evon kalastuskoeasemalle, josta
matka jatkui Virolahdelle kalastajakouluun. Siihen päättyi
ammatillinen harhailu. Kuuden Laukaan keskuskalanviljelylaitokselle vietetyn mukavan maaseutuvuoden jälkeen
seurasi tähän päivään saakka kestänyt virka Hämeenlinnassa piirikalastusmestarina ja myöhemmin kalatalousasiantuntijana valtion kalataloushallinnon tehtävissä.

Aina ne ovat mielessä

Sukuvika saisi periytyä

Kalat ja niiden pyynti ja käyttö ovat kiehtoneet minua polvenkorkuisesta lähtien, mutta ei leivän hankkiminen alalta
itsestään selvyys ollut. Lukioaikoina ja vähän sen jälkeenkin kiertelin tosimiesten työpaikkoja. Tarjosin taitojani mm.
sahalle, sisävesilaivoille ja vaneritehtaalle. Laivat kulkevat edelleen. Ensimmäinen työperäinen kosketus kaloihin tapahtui Vanajan Kantolan rehutehtaalla, jossa minut
määrättiin purkamaan käsin chileläisiä kalajauhosäkkejä
helteisistä junanvaunuista. Merkittävä osuus repaleisten
säkkien sisällöstä valui haalarin kaula-aukosta aivan väärään paikkaan. Mutta ei niin kehnoa hommaa, ettei siitä
löytyisi jotain hyvää: tili säästyi, sillä saippuasta huolimatta löyhkä esti iltariennot.

Koska en työelämässä saanut kyllikseni kaloista ja kalastuksesta, on myös vapaa-aika kulunut vieheiden, verkkojen ja rysien parissa. Eikä hellitä koura kalavehkeistä
edes eläkkeellä. Nytkin on menossa kunnianhimoinen
projekti innostaa tyttärenpojasta alan harrastaja. Kalastajanalun ohjauksessa olen tuputtanut viestiä, että luonto ja
varsinkin vesiluonto päihittää 6-0 digitaalisen ympäristön.
Toistaiseksi painin uskottavuusongelman kanssa. Katson
olevani opetustehtävän velkaa kalastajia vilisevälle suvulleni, kuten isävainaalle, mutta erityisesti Ikaalisten Kyrösjärven taatalle sekä Laatokan ammattikalastajanakin perheensä elättäneelle vaarilleni.

AJASTA ON KULUNUT KALATALOUDEN PALVELUKSESSA,
JOKO TUTKIMUKSEN TAI HALLINNON TEHTÄVISSÄ.

Arvostan kalastusalueita
Oltuani osallisena noin kolme vuosikymmentä kestäneessä kalastusalueiden toimintajaksossa aina niiden järjestäytymisestä tähän päivään saakka, olen vakuuttunut
järjestelmän toimivuudesta. Kalastusalueet ovat pääsääntöisesti tehneet hyvää työtä ja heikoimmillaan muodostaneet vähintään keskusteluyhteyden vedenomistajien,
vapaa-ajankalastajien, tutkijoiden sekä alan muiden ammattilaisten välille. Niin sopuisaksi on homma Hämeessä
mennyt, että jopa kalakateus on uhattuna. Yhteen hiileen
puhaltaen on tuotettu mm. laajoja lupa-alueita, hyödyllisiä
selvityksiä sekä ennen kaikkea sovellettu tutkimustiedon
soveltamista käytäntöön. Työn tulokset, kuten suunnitelmat ja selvitykset sekä kalastuslupatiedot ovat useimmiten kaikkien saatavissa kalastusalueiden kotisivuilta.

Jokohan jäät kestävät?
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Turha tässä on kalastusalueista hehkuttaa, sillä vielä
parempaa on tiedossa. Kalastusalueet korvaavien kalatalousalueiden rajaukset ovat yhteistyöryhmissä loppusuoralla ja hyviltä karttaluonnokset ainakin minusta
näyttävät. Jo nyt on selvää, että useat alueet vahvistuvat niiden koon kasvaessa. Nykyisen kalastuslain
tavoitteiden toteutuminen tulee valtionhallinnon ohella
olemaan pitkälti myös vuoden 2019 aikana muodostettavien kalatalousalueiden vastuulla. Keskeisenä
työvälineinä tulevat olemaan viimeistään vuoden 2020
kuluessa laadittavat käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Niiltä
sopii odottaa paljon, sillä suunnitelmia ohjaavan lain
tavoitteet ovat kohdallaan. Istutuskeskeisyyden sijaan
nyt korostetaan kalavarojen aiempaakin kestävämpää
käyttöä sekä luonnonmukaisempaa hoitoa.
Laatikaa hyviä suunnitelmia ja jaksamista
Panostakaa uusiin suunnitelmiin ja toteuttakaa ne, sillä minä siirryn nyt nauttimaan työnne tuloksista. Tulevia kalatalousalueiden edustajia kehotan käyttämään
ahkerasti valtakirjojaan, jos sellaisen onnistutte saamaan. Ainakin minä opin kalastusalueiden kokouksissa aina jotain uutta, enkä epäile, että anti kalatalousalueissa huononisi.
Lopuksi toivotan voimia leikkausten ja suurien muutosten paineissa puurtaville kalataloushallinnon työtovereilleni ympäri maan.

Täplärapu komission
hampaissa
Komissio antoi 13.7.2016 täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2016/1141 unionin kannalta merkityksellisten
haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1143/2014 nojalla. Täplärapu on kyseisellä listalla.
Täplärapua saa jatkossakin pyytää, pitää hallussa ja
myydä eläviä yksilöitä syötäväksi. Tämä kuitenkin edellyttää, että ne sisältyvät toimenpiteinä lajin hallintaohjelmaan (kansallinen rapustrategia).

2016/1141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri
=CELEX:32016R1141&from=EL
1143/2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?u
ri=CELEX:32014R1143&rid=1
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TEKSTI: JORMA KIRJAVAINEN KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

Odotan vielä enemmän kalatalousalueilta

TEKSTI JA KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

Onko pihassasi oleva kalalammikko ELYkeskuksen vesiviljelyrekisterissä?
ELY-KESKUSTEN KALATALOUSVIRANOMAISET YLLÄPITÄVÄT
VESIVILJELYREKISTERIÄ, JOHON KIRJATAAN KAIKKI KALANTAI RAVUNKASVATUSLAITOKSET, LUONNONRAVINTOLAMMIKOT, MÄTIHAUTOMOT SEKÄ MYÖS MAA-, BETONI- TAI
MUUT ALTAAT JA ONKILAMMIKOT, JOISSA KASVATETAAN TAI
PIDETÄÄN KALOJA TAI RAPUJA.

Vesiviljelyn harjoittaja on velvollinen ilmoittamaan laitostaan koskevat tiedot sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee. Vesiviljelyrekisterin omistaja on Evira ja lomake ilmoituksen
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tekemiseksi löytyy Eviran internet-sivuilta. Rekisterin tietoja tarvitaan mm. kala- ja raputautien torjuntaan sekä tilastointiin ja tutkimukseen.
Vesiviljelyn harjoittamiseen tarvittavista ympäristöluvista saa lisätietoa ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta.
Järvi-Suomen alueella vesiviljelyrekisteriä hoitaa
Jari Pelkonen, jari.pelkonen@ely-keskus.fi

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on 1.1.2015 perustettu valtakunnallinen virasto, joka tuottaa ELY-keskusten ja
TE-toimistojen sisäiset palvelut mm. hallinto-, talous- ja
kehittämispalvelut sekä osan maksatuspalveluista. KEHA-keskus toimii maantieteellisesti hajautettuna ja verkostomaisesti. Toiminnassa pyritään hyödyntämään sähköisiä palveluita.
EMKR-maksatukset ja jatkossa myös kansalliset kalamaksatukset käsitellään sähköisissä järjestelmissä, jotka
mahdollistavat henkilöstön joustavan ja tarkoituksenmukaisen käytön. Kun hakemusten käsittely ei ole sidottu
alueelliseen toimipaikkaan, avustusten maksaminen nopeutuu.
Tavoitteena on asiakkaiden tasavertainen kohtelu. Hakemukset ovat valtakunnallisessa työjonossa, josta niitä
otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä. Linjauksilla
ja ohjeilla pyritään siihen, että samanlaisiin hakemuksiin
tehdään yhdenmukaiset maksatuspäätökset koko maassa. KEHA vastaa avustusten maksamisen lisäksi myös
niiden käytön valvonnasta ja takaisinperinnöistä.

Kalamaksatuksista vastaa ”kalaparvi”
Ryhmäpäällikkö Tuula Seurujärvi (Tampere)
Johtava maksatusasiantuntija Eliisa Mikkola (Hämeenlinna)
Johtava maksatusasiantuntija Tom Morney (Vaasa);
ruotsinkieliset maksatukset
Maksatusasiantuntijat:

•
•
•
•
•
•

Immonen Marjut (Kouvola)
Karlsson Riikka (Helsinki)
Mikkonen Raija (Kajaani)
Niemilä Kati (Kuopio)
Santalahti Leena (Turku)
Tuominen Marja-Liisa (Turku)

Kalamaksatuksiin liittyvät kysymykset ja tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi.
Viesteihin pyritään vastaamaan kahden työpäivän kuluessa.

Avustukset kalatalouden alueelliseen
edistämiseen ovat haettavana
ELY-keskuksista 15.12.2016–31.1.2017
Avustuksia myönnetään alueellisiin hankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon
suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa ja kalatalousalan neuvontaa. Samaan aikaan ovat haettavana myös avustukset kalastusaluetoimintaan. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.
Tarkemmat hakuohjeet, hakulomakkeet ja yhteystiedot ovat saatavissa haun alkaessa Internetistä osoitteesta www.mmm.fi/kalat/avustukset. Järvi-Suomen alueen hakemukset tulee toimittaa Pohjois-Savon
ELY-keskuksen kirjaamoon.
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TEKSTI: ELIISA MIKKOLA/KEHA-KESKUS

KEHA-keskus huolehtii
kalataloushallinnon maksatuksista

ELY-kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi
Pohjois-Savon ELY-keskus

ELY-keskus on kalatalousasioista vastaava
alueviranomainen.
Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa,
Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla,
Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kallanranta 11
PL 2000, 70101 KUOPIO
www.ely-keskus.fi

Hämeenlinnan toimipaikka

Jyväskylän toimipaikka

JORMA KIRJAVAINEN
johtava kalatalousasiantuntija
puh. 0295 025 059

TUULA KOPONEN
kalataloustarkastaja
puh. 0295 024 562

VESA LEHTIMÄKI
kalatalousasiantuntija
1.2.2017 asti.

MARI NYKÄNEN
kalastusbiologi
puh. 0295 024 581

JARI PELKONEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 025 085

VELI-MATTI PAANANEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 024 582

MATTI SIPPONEN
yksikön päällikkö
puh. 0295 024 600
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Joensuun toimipaikka

Kuopion toimipaikka

VELI-MATTI KAIJOMAA
johtava kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 059

MAIJA KILPELÄINEN
kalataloustarkastaja
puh. 0295 026 578

HELI PEURA
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 088

KARI KOSUNEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 585

TIMO TURUNEN
kalastusbiologi
puh. 0295 026 112

TIMO TAKKUNEN
johtava kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 626

Mikkelin toimipaikka

Tampereen toimipiste

TEEMU HENTINEN
kalastusbiologi
puh. 0295 024 037

HANNU SALO
kalastusbiologi
puh. 0295 025 095

SEPPO REPONEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 024 078
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KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

Mikäli haluat Uutisrysän sähköpostiisi
tai sähköpostiosoitteesi on muuttunut,
ilmoita siitä kalataloustarkastaja Maija Kilpeläiselle
maija.kilpelainen@ely-keskus.fi
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Päätoimittaja Hannu Salo
ELY-Kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Puh. 0295 025 095
hannu.salo@ely-keskus.fi
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