
 
 
Arvoisa seminaariväki 
 
Puruvesi on yksi kaikkein kirkasvetisimmistä vesistöistä koko Suomessa. Sitä sanotaan 
Saimaan kirkkaimmaksi helmeksi, eikä syyttä. Saattaa olla niin, että jos menen täällä talvella 
pilkille, niin siima ei tavoita tämän järven pohjaa, koska pohja on varsin syvällä, syvimmillään 
yli 60 metrissä. Naapurivesistö Pyhäjärvi on samanlainen, mutta moni paikallinen asukas 
pitää vesistöjä ihan erilaisena. Puruvedellä toimii vahvasti Pro Puruvesi yhdistys. Puruvesi on 
valittu myös yhtenä kahdeksasta vesistöstä Freshabit-hankkeeksi. Tätä pidetään 
tärkeimmistä asioista Puruveden vesistön parantamiseksi kautta aikain ja sitä se kieltämättä 
myös on. Samalla saadaan tietoa Puruveden rantavyöhykkeen kasvillisuudesta ja 
pohjanlaadusta.  
 
Hallitusohjelmassa kerrotaan, että Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon -kärkihankkeilla 
tavoitellaan mm. ravinnekiertojen parempaa hallintaa, ravinteiden kierrätyksen tehostamista ja 
fosforin ja typen vesistöhuuhtoutumien vähentämistä. Nykyisin esimerkiksi maanviljelylle 
arvokkaita ravinteita joutuu ravinnekierroista hukkaan ja päätyy rehevöittämään vesistöjä. 
Suomen rannikkoalueista rehevöityneitä on noin kolme neljännestä ja myös monet sisävedet 
kärsivät liiasta ravinnekuormasta ja rehevöitymisestä.  

Ravinteiden hallinnan tulee olla tehokasta ja perustua tietoisiin päätöksiin, jotta vesistöjen 
hyvä tila voidaan saavuttaa samalla kun varmistetaan fosfori- ja typpiravinnevarat 
ruoantuotannon perustana. Päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa ja työkaluja, joilla arvioidaan 
ravinteiden vaikutuksia vesi- ja meriympäristöissä esimerkiksi erilaisissa 
ilmastoskenaarioissa. Lisäksi tarvitaan tietoa vesistöjen tilan parantamisen 
kustannustehokkaista toimenpiteistä ja keinoista. Arviointeihin tulisi voida liittää taloudelliset 
hyöty- ja kustannustarkastelut sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi. 

Työkalujen kehittämisessä hyödynnetään ja parannetaan olemassa olevia tietoaineistoja, 
tietojärjestelmiä sekä etenkin malleja ja laskentamenetelmiä. Kehittämällä ja ottamalla 
käyttöön ravinteiden kierron hallinnan, ilmastonmuutoksen vaikutusten sekä vesiensuojelun 
tarpeet käsittävän tietojärjestelmien ja mallien kokonaisuuden Suomi voi olla edelläkävijä 
sekä ravinteiden käytön tehokkaassa hallitsemisessa, että ilmastonmuutoksen 
vesistövaikutusten hallitsemisessa. 

Kehitettävien työkalujen, mm. tietojärjestelmät, laskentatyökalut, skenaariot, mallit, avulla 
voidaan parantaa valtakunnallista ja alueellista ravinteiden kierron hallitsemista. Lisäksi 
voidaan arvioida niiden sekä ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja torjuntatoimenpiteiden 
vesistövaikutuksia.  

Työkalujen avulla on myös mahdollista suunnitella tarvittavia toimenpiteitä, jotka tukevat 
ravinnepitoisten materiaalien kierrätystä, parantavat vesien tilaa ja luovat paremmat 
edellytykset arvioida toimenpiteiden kustannustehokkuutta. Työkalujen avulla voidaan myös 
arvioida ohjauskeinojen kehittämistarvetta. Tehostuneella ravinteiden hallinnalla vähennetään 
vesistöjen kuormitusta ja rehevöitymisvaikutuksia, luodaan kannustimia ravinteiden 
kierrätykselle sekä säästetään kustannuksia.  



Arvoisat kuulijat, vielä hieman kalastuksesta lisää 

Puruveden ympärillä asuville on kalastus ollut aina sydämenasia. Kala on tuonut ruokaa 
pöytään myös huonoina talousaikoina. Puruvesi on tullut tutuksi myös Suomen suurimmista 
lohiuistelukisoista jolle toivon sydämestäni pitkää ikää. Sen toteutuminen vaatii tosin uusia 
ideoita sekä uuden sukupolven astumista ohjaimiin entistä aktiivisimmin.     

Kalastuslaki ei ole uudistuksen jälkeenkään millään tavoin yksiselitteinen ja helposti 
tulkittavissa. Paljon on tehty, mutta edelleen on vielä paljon tekemättä. Mielestäni 
kalastamaan pääsy ja lupien saaminen tulee olla mahdollisimman helppoa. Tällä hetkellä voin 
kalastuksenhoitomaksun maksamalla kalastaa yhdellä vavalla Puruveden lisäksi lähes koko 
Suomessa. Minun tulee kuitenkin itse varmistaa, etten kalasta erityiskalastusalueella. Luvan 
ostamisen mukana ei tule myöskään yleensä ohjeita alueella sijaitsevista saaliskiintiöistä, 
alamitoista tai muista säännöistä. Esimerkiksi otan vaikka Keski-Suomessa olevan Kyyjärven. 
Tietokoneelta tulisi löytyä kaikki oleellinen kalastuskohteesta, luvan myyntipisteet ym. mutta ei 
välttämättä löydy. Tässä on selvä valtakunnallinen kehittämiskohde.  
 
Uusi kalastuslaki tarvitsee myös lisähiontaa siinä, miten kotitarvekalastajalle ja vesialueiden 
omistajille omissa vesissään saadaan merkittävämpi, heille kuuluva omistusoikeudellinen 
asema. Kalastuksenhoitomaksun ulottamisesta yli 64 vuotiaisiin on myös olemassa suuria 
paineita. Lupatulot eivät kata tällä hetkellä niitä tehtäviä, joita sen avulla pitäisi saada 
suoritettua. Tällä hetkellä lunastetaan n. 70 000 kalastuslupaa vähemmän kuin esim. vuonna 
2002. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kalastonhoitokertymä on jäänyt noin 2 
miljoonaa euroa pienemmäksi, kuin kalastuslainuudistuksen yhteydessä arvioitiin. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö pyytääkin juuri tällä hetkellä eri tahoja antamaan lausuntoa 
kalastuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan myös kalastuksenhoitomaksua 
korotettavaksi kalenterivuodeksi 39 eurosta 45 euroon, viikon lupaa 12 eurosta 15 euroon ja 
vuorokauden maksua viidestä eurosta kuuteen euroon.  
 
Mielestäni tällä esityksellä kuritetaan jälleen kerran niitä rehellisiä kalastajia, jotka luvan 
tunnollisesti maksavat. Ensi vuonna kallistuu myös metsästysluvan eli riistanhoitomaksun 
hinta 33 eurosta 39 euroon. Sillä vahvistetaan riistanhoitoyhdistysten toimintaa. 
 
Syy, miksi tästä ajankohtaisesta kalastuslupa-asiasta halusin teille kertoa on se, että 
kalastuksenhoitomaksuina kertyneitä varoja käytetään kalastuslain 82 § mukaan muun 
muassa kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, 
ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Nämä 
ovat hyvin oleellisia asioita myös Puruvedellä. 
 
Arvoisat kuulijat 
 
Haluan lopuksi kiittää kaikkia teitä aktiivisia toimijoita, jotka olette ottaneet Puruveden 
vesistön tilan omaksenne ja olette toiminnallenne parantamassa oleellisesti järven tilaa. 
Mielestäni olette onnistuneet Puruveden osalta niin hyvin, että voitte olla esimerkkinä 
toiminnasta myös muille, samanlaista toimintaa suunnitteleville. Puhdas luonto vesistöineen 



ovat parasta perintöä lapsillemme. Kiitos teille kaikille aktiivisille toimijoille ja jaksamista 
jatkossakin hyvän asian puolesta! 
 


