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1. ALUKSI 
 
 
Pohjois-Karjalassa aloitettiin hankemuotoinen kalastuksen valvonta vuonna 2008. Ajatuksena oli, 
että hankemuotoinen valvonta viedään läpi koko maakunnan tulevina vuosina. Vuosina 2008 ja 
2009 hankevalvontaa tehtiin Ruunaan, Höytiäisen ja Oriveden kalastusalueilla. Nyt vuonna 2010 oli 
vuorossa Pyhäjärvi-Puruveden ja Jänisjoen kalastusalueet. Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on 
selvittää miten kalastuksen luvallisuus ja ”kalastuskäyttäytyminen” yhtenäislupa-alueilla toteutuu 
sekä sen perusteella tehdä esitys kalastusalueille tarvittavan valvonnan määrästä. 
 

2. HANKE VALVONTA 
 

2.1 Valvonta – alue 
 
Hankkeen alueiksi valittiin Pyhäjärvi-Puruveden ja Jänisjoen kalastusalueet. 
 
Pyhäjärvi-Puruveden kalastusalue: Alue koostuu pääasiassa isohkoista selkävesistä ja vesialueen 
koko on melko suuri ollen 27 396 ha. Siitä Pyhäjärven osuus on 14 900 ha ja Puruveden osuus 
9 540 ha. Alue myy yhtenäisviehelupaa Pyhäjärven puolelle, joka kattaa koko vesialueen lukuun 
ottamatta yksityisvesiä (1608 ha). Yksiköitten myynti on osakaskunnilla. Puruvedellä on myös 
yhtenäislupa, mutta sitä myy Savon puolelta Puruveden kalastusalue ja se kattaa niin Savon kuin 
Pohjois-Karjalan puolen. Yleisvettä Puruveden puolella on 2 967 ha. Kalastuksenvalvonta alueen 
toimesta on ollut vähäistä. Rajavartiosto on partioinut Pyhäjärven alueella jonkin verran 
rajavyöhykkeestä johtuen, mutta kesällä kävi ilmi, etteivät he ole juurikaan vesiliikenne valvontaa 
tehdessään kyselleet kalastajilta kalastuslupia. Puruveden puolella valvonta pitäisi hoitua Puruveden 
kalastusalueen toimesta, mutta siellä ei ole juurikaan valvottu. 
 
Jänisjoen kalastusalue: Alueen 11 133 hehtaaria koostuu virtavesistä sekä pienvesistä, joista 
suurin järvi on Loitimo. Alue myy yhtenäisviehelupaa, joka kattaa koko vesialueen, mutta 
yksiköitten myynti on osakaskunnilla. Kalastuksenvalvojia alueella on nimetty paljon (32 henkeä), 
jotka ovat tehneet satunnaisesti valvontaa. Palautejärjestelmää valvojilta alueen suuntaa ei ole ollut. 
 

2.2 Hallinnointi 
 
Hankkeen hallinnoinnista vastasi Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksen kalatalousneuvoja Sami 
Kurenniemi. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 3 

2.3 Hankkeen rahoitus ja valvontakulut 
 
 
Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi. Pohjois-Karjalan ELY-Keskuksen kalatalousyksikkö myönsi 
vuodelle 2010 1 500 €:a tehostettuun kalastuksen valvontaan kalatalouden edistämismäärärahoista, 
jotka käytettiin täysimääräisesti. Kalastusalueiden omarahoitus oli vuonna 2010 3 594 €:a, minkä 
lisäksi tuli talkootyö 690 euroa (10 € / h). Hankkeen kokonaisbudjetti talkootöineen oli siis 5 784 
€:a. Hankkeelle haettiin edistämismäärärahaa 5 907 euroa. Saatu 1 500 euroa meni lähinnä matka. 
majoitus ja raportointi kuluihin eikä vuodesta 2010 voida puhua tehostetusta valvonnasta. 
 
 

Alueiden valvontaan käytetyt varat
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taulukko 1. Valvontaan käytetyt kalastusalueiden varat. Lähteenä kalastusalueiden tuloslaskelmat. 
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2.4 Hankealueiden luvan myynnin kehitys 
 
Jänisjoella nostettiin lupahintoja hiukan vuonna 2008. Jänisjoella otettiin vuonna 2009 käyttöön 
valvojien palautelomake. Pyhäjärvi-Puruvedellä lupahintoja nostettiin merkittävästi vuonna 2009. 
Nämä vaikuttavat omalta osaltaan lupamyynnin kehitykseen, kuin myös muut olosuhteet etenkin 
Jänisjoella kauden sää ja vesitilanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
taulukko 2. Hankealueiden lupamyynti. Lähteenä kalastusalueiden tuloslaskelmat 
 

2.5 Valvojat 
 
Pyhäjärvi-Puruveden kalastusalueella valvonnasta vastasi Sami Kurenniemi, jonka mukana 
valvontoja oli suorittamassa alueen valvojista Seppo Karttunen, Pekka Kyöttinen, Pentti Kostamo ja 
Heikki Mujunen sekä Liikkuvasta Poliisista Kari Kulmala 
 
Jänisjoen kalastusalueella valvonnasta vastasi Sami Kurenniemi, jonka mukana valvontoja oli 
suorittamassa alueen valvojista Seppo Karttunen, Hannu Jaakkonen, Taito Haaranen, Reino 
Pitkänen ja Kalle Piironen. 
 
Hankkeen aikana haettiin valtuutus Jänisjoen alueelle Joensuun liikkuvan poliisin evp. päällikkö 
Raimo Harjuselle, joka suoritti valvontoja syksyllä Vääräkosken ja Saarion voimalaitosten alueella. 
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2.6 Koulutus 
 
Hankevuonna osallistuivat Sami Kurenniemi, Pekka Kyöttinen, Seppo Karttunen ja Kari Kulmala 
Kalatalouden keskusliiton järjestämään valtakunnalliseen valvojakoulutukseen. Sami Kurenniemi, 
Pekka Kyöttinen, Seppo Karttunen ja Raimo Harjunen osallistuivat Kalatalouden keskusliiton 
hankevalvoja koulutus tapaamiseen. 
 

2.7 Missä valvottiin ja kuinka paljon 
 
Pyhäjärvi-Puruveden alueella valvonnat kohdistuivat Pyhäjärvelle 3 päivänä ja Puruvedelle 1 
päivänä. Kaikki valvonnat toteutettiin avovesiaikana. 
 
Jänisjoen alueella valvonnat kohdistuivat koko alueelle niin, että 5 päivästä 2 päivää toteutettiin 
rauhoitusaikana. Tämän lisäksi Raimo Harjusen toimesta tehtiin 21 käyntiä Vääräkosken ja Saarion 
voimalaitosten alueelle. Alueen talkoovalvojat tekivät 20 käyntiä eri koskipaikoille hankkeen 
ulkopuolella. 
 
 

HANKEVALVONTAAN KÄYTETTY AIKA VUONNA 2010 
Kalastusalue Pyhäj.-Puruv.  Jänisjoki  (Jänisjoki) Yhteensä 
Päivät 4 10 (20 käyntiä)  14 
Tunnit 29 81 (n.60 h)  110 
 
taulukko 3. Valvontaan käytetty aika hankealueilla (+ talkoovalvojat) 
 
 

KALATALOUSKESKUKSEN TOTEUTTAMA MUU VALVONTA 
Kalastusalue Orivesi Kitee-Tohmaj. Pielinen Juojärv i Joensuun kk 
Päivät 6 + 7 1  6  0  6  

Kalastusalue Viinijärvi Höytiäinen Valtimo Pielisjo ki YHTEENSÄ 
Päivät 8  4  1  8 + 1 48 
Tunnit        331 
 
taulukko 4. Kalatalouskeskuksen valvontapalvelun muut valvontapäivät 2010 
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2.8 Toimenpiteet vesillä ja jokialueella 
 
Vesillä ja jokialueella liikuttaessa kiinnitettiin ensisijaisesti huomio kalastuslupiin. Erityistä 
huomiota saivat myös kielto/rauhoitusajat, mutta myös kalastuskäyttäytyminen pyydyskalastuksen 
osalta koskien pyydysten merkintää ja pyyntipaikan varaamista. Jänisjoella panostettiin myös 
voimalaitosten alapuolisten kieltoalueiden valvontaan, joilla oli paljon rikkeitä. 
 

KALASTUKSENVALVONTA TAPAHTUMAT KALATALOUSKESKUKSEN VALVONNOISSA         
2010 

alue / toimenpide Jänisjoki 
(Jänisjoki) 
talkoovalv. 

Pyhäj-
Puruv. yhteensä muut alueet yhteensä  

khm maksettu (alle 18/yli 65) 32 (14)  66 (19) 37 (+6) 135 (39)  201 (112)  336 (151)  

khm maksamatta 4 1  8  13 24   37 

maksamattomat % 11 1  18  9 11   10 

              

lvl maksettu (alle 18/yli 65)      11 (+3)  11 (3)  45 (46)  56 (49) 

pvl maksettu  34 (13)  76 (6) 20  130 (19)  138  268 (19) 

viehelupa maksamatta 4   0  8  12 29   41 

maksamattomat % 11  0  21  8  14  11 

              

pyydysyksiköt ok     137  137  2188  2325 

ei pyydysyksiköitä     8  8  348  356 

yksiköttömät %     6  6  14  13 

              

varoitukset             

pyydysten merkintä         47   47 

pyyntipaikan varaaminen     2  2  129  131 

kielletty silmäharvuus           23  23 

kalastus kieltoalueella 15      15  25  40 

kielletty pyydys             

              

takavarikko 1      1  31  32 

huomautus  2 2  10  14  50  64 

näyttömääräys 3 3  7  13  21  34 

tutkintapyyntö 8 1 2  11  39  50 
 
taulukko 5. Valvontojen yhteydessä kerätty data tapahtumista ja toimenpiteistä 

2.9 Viranomais-yhteistyö 
Yhtenä valvontapäivänä Puruvedellä oli mukana Liikkuvasta Poliisista Kari Kulmala. Vääräkosken 
voimalaitoksen alapuolisella kieltoalueella tapahtuneeseen kalastukseen antoi virka-apua yhden 
kerran Rajavartiolaitos. 

2.10 Valvonnan näkyvyys 
Kalatalouskeskuksen valvontaveneellä tehty valvonta on veneen koosta ja teippauksista johtuen 
näkyvää liikuttiin sitten vesillä taikka maissa trailerin päällä. Vuoden aikana lehtijuttuja oli kolme 
liittyen maakunnan kalastuksen valvontaan. 
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3. VALVONTA KYSELY KALASTUSALUEPÄIVILLÄ 
Pohjois-Karjalan maakunnallisilla kalastusaluepäivillä Huhmarissa 31.1.2008 ja Ruokkeella 
29.1.2010 tehtiin kyselyt kalastuksen valvonnan tilasta maakunnassa kalastusalueiden aktiiveille. 
Vastauksia saatiin 2008 14 ja 2010 40 kappaletta. 
 
1) Kuinka paljon mielestäsi alueellasi on luvatonta kalastusta?                 _______% 
  2008 2010 
- vastauksien ka  15 %  16 % 
 
2) Mainitse muutamia syitä miksi mielestäsi luvatonta kalastusta tapahtuu. 
  2008 2010 
- unohtaminen 3 1  
- rahan säästö 2 4 
- välinpitämättömyys 7 17 
- valvonnan vähäisyys 6 18 
- liian vähän myyjiä 1 2 
- tiedotuksen puute 4 10 
- sekava lupaviidakko 1 3 
- pienet sanktiot  7 
 
3) Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä toimenpiteitä luvattoman kalastuksen vähentämiseksi. 
  2008 2010 
- tiedotuksen lisääminen 7 17 
- valvonnan lisääminen 7 30 
- näkyvää valvontaa 6 2 
- kovemmat sanktiot 1 6 
- viranomaisyhteistyö 1 1 
- valv. oikea aikaisuus 1  
- lupien saatavuus  3 
- lehtijutut   5 
 
4) Tehdäänkö alueellasi riittävästi näkyvää kalastuksen valvontaa:               Kyllä / Ei 
  2008 2010 
- kyllä  3 7 
- ei  11 33 
 
5) Kuinka monta näkyvää valvontapäivää on mielestäsi riittävä alueellasi:    _____ päivää 
  2008 2010 
- vastauksien ka päiviä 19  13 
 

4. ONGELMAT / HAVAINNOT 
 
 
- Jänisjoella kalastetaan melko paljon voimalaitosten alapuolisella kieltoalueella. Tätä tapahtuu sekä 
viehekalastusvälinein, että verkoilla. Näistä tehtiin useita tutkintapyyntöjä poliisille. 
- Jänisjoelta huomionarvoinen seikka on se, että ns. ammattimaisessa valvonnassa 
maksuvelvollisten luvattomien kalastajien prosentti osuus oli 11 %, joka oli samaa suuruusluokkaa 
maakunnan kaikkien ns. ammattimaisten valvontojen kanssa. Sen sijaan Jänisjoen talkoovalvojien 
tehdyissä valvonnoissa luvattomien maksuvelvollisten osuus oli alle 1 %. 
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- Kalastajilta valvontatilanteessa saatu palaute oli pääsääntöisesti pelkästään positiivista ja 
toivottiin, että valvontaa saisi olla enemmän. Pyhäjärvellä ja Puruvedellä hämmästelivätkin kun 
kalastuksen valvojan näkivät. Tosin yksi hieman uhkaava tilannekin koettiin, joka vahvistaa vaan 
sitä, että valvontaa täytyy suorittaa aina pareittain. 
- Pyhäjärvellä kuviteltiin, ettei siellä olisi suurempaa valvonnan tarvetta vaan, että asiat olisivat 
kunnossa. Kuitenkin kalastuksenhoitomaksut puuttuivat 18 %:lla (maakunnan ka.10) ja 
viehekalastusluvat 21 %:lla (maakunnan ka.11). 
- Valvontaa pitäisi pystyä tekemään viikonloppuisin ja kesällä erityisesti lomakaudella.  
- Pyydyskalastusta pitäisi voida valvoa myös talvipyynnin aikaan. 
- Maakunnan vesialueet ovat erittäin laajat ja kaikkien alueiden saattaminen ns. ammattimaisen 
valvonnan piiriin riittävän kattavasti vaatisi huomattavaa ulkoista rahoitusta.  
- Pienvesien valvonta lienee lähes olematonta ja niiden ongelmien laajuus ei ole tiedossa, mutta 
arvatenkin ongelmat siellä voinevat olla suuremmat. 
- Valvonta yhdessä viranomaisten kanssa on erittäin toimivaa, jota kannattaa pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisuuksien mukaan. Luo samalla uskottavuutta Kalatalouskeskuksen valvontapalvelulle. 
 

5. YHTEENVETO 
 
 
Hankkeesta voi sanoa, että se on ollut hyödyllinen ja tuloksellinen. Pääosin kalastuksen luvallisuus 
korjaantuu jos valvontaa suoritetaan säännöllisesti. Jänisjoella muut rikkeet esittivät suurempaa 
osaa kuin luvattomuus. Pyhäjärvellä luvatonta kalastusta oli taas melko paljon ja yhtenäisluvan 
myynti kasvoikin huimat yli 100 %. Tästä voisi vetää äkkinäisen johtopäätökset, että yli puolet on 
kalastanut luvattu niin kuin RKTL:n tutkimustuloskin taannoin kertoi. Valvonnan ammattimaisuus 
ja näkyvyys ovat tuloksellisen valvonnan edellytyksiä. Meneillään olevaan kalastuslain 
kokonaisuudistukseen liittyvä lakiehdotus kalastuksenvalvonnasta nykyiseen lakiin tuo huomattavia 
parannuksia valvonnan ammattimaisuuteen liittyen (mm. koulutus, tutkinto, valvojarekisteri ym.). 
Jatkossa tehostettu valvonta hankkeen muodossa, tulisi viedä läpi kaikilla kalastusalueilla Pohjois-
Karjalan maakunnassa ja jossain vaiheessa suunnata erityisesti pienvesille. 
 
Arvio ammattimaisen valvonnan vuotuisesta vähimmäis-tarpeesta hankealueilla. Kustannusarviot 
perustuvat  Kalatalouskeskuksen valvontapalveluun, jota toteutetaan Joensuusta käsin. 
 
Pyhäjärvi-Puruveden Ka (Pyhäjärvi): 8 päivää, joista puolet talvella. Kustannus noin. 4 000 € . 
Jänisjoen Ka (jokialueet):  10 päivää. Kustannus noin. 3 600 €. 
 
Aikaisemman hankkeen antama arvio: 
Höytiäisen Ka (Höytiäinen): 8 päivää, joista puolet talvella. Kustannus noin. 3 200 € . 
Oriveden Ka (selkävedet):  18 päivää, joista 6 talvella. Kustannus noin. 7 200 €. 
Ruunaan Ka:   7 päivää, joista 2 talvella. Kustannus noin. 3 300 €. 
 
 


