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Laaja verkkokalastuskielto astuu voimaan Saimaalla
Torstaina 15. huhtikuuta Saimaalla alkaa laaja verkkokalastuskielto, joka on
voimassa 30.kesäkuuta saakka. Kiellon päämääränä on suojella saimaannorpan
kuutteja verkkokuolemilta.
Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa kalastusrajoitukset toteutuvat sopimuksin, joita 226
alueen kalastusosakaskuntaa on sopinut Metsähallituksen kanssa. Sopimusalueet
kattavat yli 1550 neliökilometriä, ja niitä ovat solmineet kaikki saimaannorppa-alueiden
osakaskunnat kolmea lukuun ottamatta.

Keskeiset lisääntymisalueet sopimusten piirissä
Suojelun ydinalue kattaa kaikki norpan keskeiset lisääntymisalueet.
– Kalastusmahdollisuuksien turvaaminen Saimaalla on toki tärkeää. On kuitenkin
välttämätöntä, ettei norppa-alueilla kalasteta keväisin verkoilla, sanoo maakuntajohtaja
Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta. Viialainen johtaa puhetta työryhmässä,
joka veti neuvotteluja Saimaan alueella. Hän on myös jäsen maa- ja
metsätalousministeriön Saimaannorppa ja kalastus -työryhmässä.
– Olemme saaneet sopimusmenettelyn avulla nyt hyvät ja laajat alueet, joilla
verkkokalastus on keväisin kielletty. Saavutimme reilusti, ja vieläpä etuajassa,
tavoitteen, jonka maa- ja metsätalousministeriö asetti vuosi sitten, Viialainen iloitsee ja
viittaa 1500:n neliökilometrin verkkokieltoalueeseen.
Ympärivuotisesti kalastusta norpan pesimäalueilla säätelee maa- ja
metsätalousministeriön asetus, joka rajoittaa muun muassa verkkolankojen paksuutta.

Miltei 99 prosenttia osakaskunnista mukana
Osakaskunnista noin 98,7 prosenttia on solminut sopimukset. Kolme toistaiseksi
sopimuksista kieltäytynyttä osakaskuntaa (noin 1,3 pros.) ovat Kauppilan ja Pitkälahden
osakaskunnat Puumalan Lietvedellä ja Herralanpohjan osakaskunta Savonlinnan
Haukivedellä. Prosentteina sopimukset puuttuvat enää vain 1,3 prosentilta
osakaskunnista.

– Jatkamme näiden osakaskuntien kanssa lähiaikoina neuvotteluja, Viialainen sanoo.

Sopimuslinja sitouttaa asukkaat
Viialaisen mielestä osakaskuntapohjainen menettelytapa osoittautui hyvin joustavaksi ja
toimivaksi.
– Avoimuus ja alueen ihmisten kuuleminen ja mukanaolo päätöksenteossa on ollut
tärkeää. Kokemus on ollut erittäin myönteinen. Ja jos uusi poikasalueita löytyy, voidaan
myös ne tällä sopimusmenettelyllä ottaa nopeasti rajoitusten piiriin, Viialainen vakuuttaa.
Osakaskuntien mielestä sopimuslinja sitouttaa parhaiten alueen ihmisiä ja vesialueiden
omistajia norpansuojeluun. Vapaaehtoisuutta puoltaa myös osallisuus- ja
läheisyysperiaate ja valvonnan tehokkuus ja kohtuukustannukset.
Vapaa-ajan kalastajia Saimaalla arvioidaan olevan kymmeniä tuhansia. Rajoitusten
aiheuttamat kalasaaliin menetykset valtio korvaa vesialueiden omistajille ja
ammattikalastajille. Korvaukset käytetään valvontaan ja neuvontaan sekä arvokalojen
poikasistutuksiin. – Norpan lisäksi myös kuha, harjus, järvilohi ja taimen hyötyvät
keväisestä verkkokalastuskiellosta.
Kalastusrajoitusten solmimista Saimaan alueella on toteutettu ProAgria Etelä-Savon
toteuttamassa ja Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamassa hankkeessa
Saimaannorppa suojellaan sopimalla.
Hanke julkisti 14. huhtikuuta ne vesialueet, joilla verkkokalastus on kielletty, sekä ne
osakaskunnat, joita sopimukset koskevat. Kartat julkaistaan Etelä-Savon maakuntaliiton
verkkosivuilla osoitteessa www.esavo.fi . Ne pyritään saamaan julki myös kuntien
verkkosivustoilla.
Vapaa-ajan kalastajat saavat lisätietoja asiasta myös omilta osakaskunniltaan.

Lisätietoja antavat Saimaannorppa suojellaan sopimalla -hanketyöryhmän
puheenjohtaja, maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515,
matti.viialainen@esavo.fi, varapuheenjohtaja Matti Määttä, puh. 020 564 5911,
matti.maatta@metsa.fi, Metsähallituksesta, suojelubiologi Tuomo Kokkonen, puh 0205
64 5910, tuomo.kokkonen@metsa.fi, Metsähallituksesta
ja hanketyöryhmän sihteeri Harry Härkönen, puh. 020 747 3635, harry.harkonen@proagria.fi.
Lisätietoa norppa-alueiden kalastusrajoituksista myös osoitteessa
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/vapaa_ajankalastus/saimaannorppa.html

