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ALKUSANAT

Ympäristöhallinnon työsuojeluohjeet uudistettiin perusteellisesti vuosina 1997-2000, 
jolloin laadittiin yhteensä seitsemän uutta työsuojeluohjetta. Ohjeet julkaistiin ym-
päristöministeriön Ympäristöopas-julkaisusarjoissa. Näiden oppaiden uudistaminen 
tuli tarpeelliseksi ensinnäkin työsuojelulainsäädännön uudistumisen takia, mutta 
osittain myös ympäristöhallinnossa tapahtuneiden uudistusten vuoksi. Uudistetut 
työsuojeluoppaat ovat:

 3/2006  Työsuojelu jää- ja hyydepatojen torjunnassa
4/2006 Työsuojelu moottorikelkan ja mönkijän käytössä
5/2006 Työsuojelu maa- ja vesirakennustöissä 
6/2006 Työsuojelu vesi- ja ympäristönäytteenotossa ja hydrologisissa 
mittauksissa
7/2006 Pilaantuneen maa-alueen tutkimuksen ja kunnostuksen työsuojeluopas
8/2006 Työsuojelu sähkökalastuksessa 
9/2006 Työsuojelu veneiden käytössä 

Tämä Työsuojelu sähkökalastuksessa -opas korvaa aiemman Työsuojelu sähkökoe-
kalastuksessa -nimisen vuonna 2000 numerolla 56 julkaistun oppaan. Oppaaseen 
on tehty rakenteellisia muutoksia ja lainsäädännöstä johtuvia tarkistuksia. Joitain 
kohtia on täydennetty tai kirjoitettu kokonaan uudestaan. Opas on tarkoitettu sovel-
lettavaksi ympäristöhallinnossa ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa muita, 
velvoittavuudeltaan ankarampia säädöksiä täydentävänä ohjeena.

Ympäristöministeriön 31.1.2005 asettamaan, kaikkien työsuojeluoppaiden uudis-
tamista koskevaan työryhmään ovat kuuluneet:

Puheenjohtaja sosiaalipäällikkö Pekka Laukkanen, Pohjois-Pohjanmaan 
    ympäristökeskus 
Jäsenet  yksikön päällikkö Kari Lampela, Suomen ympäristökeskus
    kehitysinsinööri Heikki Pajula, Suomen ympäristökeskus
    kehitysinsinööri Virpi Nikulainen, Suomen ympäristökeskus
    tarkastaja Mauri Tani, K aakkois-Suomen ympäristökeskus
    ympäristönhoitopäällikkö Timo Yrjänä, Pohjois-Pohjanmaan 
    ympäristökeskus 
    teknikko Olavi Malila, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
    ylitarkastaja Leena Villa, Uudenmaan ympäristökeskus
    tarkastaja Jarmo Hirvelä, Lapin ympäristökeskus
    ylitarkastaja Ilkka Arhi, Länsi-Suomen ympäristökeskus
    insinööri Heikki Laakso, Länsi-Suomen ympäristökeskus
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sihteeri  kehitysinsinööri Heli Harjula, Suomen ympäristökeskus 23.10.2005 
    saakka
    suunnittelija Heli Heinonen, Suomen ympäristökeskus 24.10.2005
    lukien

Työryhmä nimesi eri työsuojeluoppaiden tekijöiksi valmistelujaostot. Tämän oppaan 
valmistelujaostoon ovat kuuluneet:

Puheenjohtaja  ympäristönhoitopäällikkö Timo Yrjänä, Pohjois-Pohjanmaan 
    ympäristökeskus 
Jäsenet  sosiaalipäällikkö Pekka Laukkanen, Pohjois-Pohjanmaan 
    ympäristökeskus 
    teknikko Olavi Malila, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
    iktyonomi Teemu Huovinen, Länsi-Suomen ympäristökeskus
    projektijohtaja Ari Haikonen, Kala- ja vesitutkimus Oy (31.3.2006 
    saakka Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos)

Päivityksessä on huomioitu keväällä 2005 tehdyssä kyselyssä oppaan käyttäjiltä 
saadut kommentit. Lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia ovat kartoittaneet  la-
kimiehet Soile Veteläinen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta ja Ilkka Arhi 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta. Työterveyshuoltoa ja ensiapua koskevissa osis-
sa on ollut mukana työterveyslääkäri Jorma Mustonen Medivire Työterveyspalvelut 
Oy:stä.

Koska sähkökalastus ei ole ympärivuotista, rutiininomaista jatkuvaa työtä, on 
oppaaseen koottu ohjeet, jotka tulee käydä läpi aina kalastusta aloitettaessa. Lisäksi 
laitteiden hankintaan ja huoltoon on kiinnitetty erityistä huomiota, koska kyseessä 
ovat laitteet, joita vain niihin perehtyneet henkilöt pystyvät huoltamaan.

Kaikissa nyt uusituissa oppaissa on korostettu ennakoivan työsuojelun merkitys-
tä. Perinteistä työsuojelua on laajennettu ennen kaikkea opastuksen ja koulutuksen 
suuntaan antamalla käytännön ohjeita koneiden ja laitteiden jokapäiväiseen käyttöön 
sekä oikeiden työmenetelmien valintaan.

Alueelliset ympäristökeskukset tekevät omat päätöksensä oppaan käyttöönotos-
ta.
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1  Johdanto

Sähkökalastus on kalabiologinen tutkimusmenetelmä, joka perustuu veteen upotetta-
vien elektrodien avulla luodun sähkökentän vaikutukseen. Se on aina luvanvaraista 
toimintaa.

Sähkökenttä pakottaa vaikutuspiirissään olevat kalat uimaan liikuteltavaa anodia 
kohti. Haavittavissa olevat kalat kerätään ja yleensä vapautetaan laskemisen, mitta-
usten ja mahdollisen näytteenoton jälkeen. Menetelmää käytetään pääasiassa jokien 
virtapaikkojen kalatiheyksien arviointiin. 

Kuva 1. Eri ikäisiä sähkökalastuksella saatuja lohenpoikasia. (Ari Haikonen, Kala- ja vesitutkimus 
Oy)
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Kuva 2. Sähkökalastamalla saadut kalanpoikaset vapautetaan takaisin pyyntipaikalle mittausten 
jälkeen. (Ari Haikonen, Kala- ja vesitutkimus Oy)

Sähkökalastukseen liittyy aina turvallisuusriski, koska toimitaan märissä olosuhteissa 
ja koska tavanomaisia maadoitusmenetelmiä ja täydellistä eristystä ei voida käyt-
tää. Vaara korostuu Suomen heikosti sähköä johtavissa vesissä, joissa kalastettaessa 
joudutaan käyttämään huomattavan suuria jännitteitä (400 - 600 V, joskus jopa 1 000 
V). Sähkötapaturmavaaran lisäksi sähkökalastukseen liittyy toiminnan luonteesta 
johtuen myös hukkumis- sekä palo- ja räjähdysvaara. Olosuhteet kalastuspaikoilla 
ovat usein otolliset myös liukastumisille ja kaatumisille. Suomesta ei kuitenkaan ole 
tiedossa vakavia sähkökalastukseen liittyviä tapaturmia. 

1.1  

Ohjeiden lähtökohta ja tarkoitus
Sähkökalastuksen tekniikassa, laitteissa ja varusteissa on kuluvalla vuosikymmenellä 
tapahtunut joitakin työskentelytapoihin ja työturvallisuuteenkin liittyviä muutoksia. 
Muun muassa kannettavat akkulaitteet ovat yleistyneet.

Näiden ohjeiden tarkoituksena on korostaa ennakkosuunnittelun, välineiden 
hankinnan, vuositarkastusten sekä säännöllisen huollon merkitystä vahinkojen ja 
tapaturmien ehkäisemisessä.
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Työsuojeluohjeilla työnantaja täyttää velvollisuuttaan huolehtia henkilöstönsä 
työsuojelusta. Toisaalta työsuojeluohjeiden noudattaminen on työntekijälle hänen 
velvollisuutensa ja henkilökohtaisen työturvallisuutensa tae.

Tämä työsuojeluopas on tarkoitettu kaikille ympäristöhallinnossa ja Riista- ja ka-
latalouden tutkimuslaitoksessa työskenteleville, jotka joutuvat tekemisiin jokivesissä 
tapahtuvan sähkökalastuksen kanssa. Tämä opas korvaa vuonna 2000 ilmestyneen 
ympäristöhallinnon työsuojeluoppaan numero 56 ”Sähkökoekalastuksen työsuoje-
luohjeet”. Opas soveltuu käytettäväksi myös muissa Suomessa yleisesti tehtävissä 
sähkökalastuksissa. Ohjeissa ei ole huomioitu veneeseen kiinteästi asennettavilla 
laitteilla tehtäviä kalastuksia, koska niitä ei Suomessa juuri tehdä.

Työturvallisuuden keskeiset yleisnormit sisältyvät työturvallisuuslakiin ja muihin 
työsuojelua koskeviin säädöksiin ja määräyksiin. Näillä ohjeilla työnantaja pyrkii 
täydentämään ja selventämään alaa koskevia määräyksiä. Nämä ohjeet ovat voimassa 
työturvallisuuslainsäädännön ohella. /1/

1.2  

Ohjeiden rakenne ja sisältö
Ohjeisiin on koottu sähkökalastuslaitteiden vaatimuksiin, käyttöön ja kunnossapi-
toon sekä maastossa liikkumiseen ja työskentelyyn liittyviä asioita. Laitteisiin ja nii-
den käyttöön liittyvät ohjeet ovat kohdassa 6. Lisäksi on käsitelty vastuukysymyksiä, 
ensiapua ja työterveydenhuoltoa. 

Tekstikappaleiden lopussa oleva numero, esim. /2/, viittaa oppaan lopussa ole-
vaan viiteluetteloon. Viitteessä on ilmoitettu säädös, ohje tai muu lähde, josta saa tar-
vittaessa lisätietoa kyseiseen asiaan. Ohjeen laadinnassa on otettu huomioon 1.9.2006 
mennessä annetut säädökset ja ohjeet.

Oppaan lopussa on lisäksi tiivistelmä ohjeiden keskeisistä kohdista, joka on tar-
koitettu erityisesti kenttätyötä varten sekä lomake sähkökalastuslaitteiden vuositar-
kastusta varten. Oppaassa käytetty keskeinen sanasto on liitteessä 3.

1.3 

Sähkökalastukseen tarvittavat luvat
Kalastuslaki kieltää sähkön käytön kalastuksessa. Kalojen ja rapujen rauhoitusajoista 
ja pienimmistä sallituista mitoista on määräykset kalastusasetuksessa. Edellä mai-
nituista voi kohdemaakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen (TE-keskuksen) 
kalatalousyksikkö myöntää poikkeuksia siirtoistutusta, kalanviljelytoimintaa, tutki-
mustyötä tai muuta kalaveden hoitoon liittyvää tarkoitusta varten. Lupaan liitetään 
tarpeelliset ehdot eikä sitä saa käyttää ilman kalastusoikeuden haltijan suostumusta. 
Poikkeuslupaa käyttävillä henkilöillä tulee olla sen käyttöön oikeuttava valtakirja. 
Poikkeuslupaa ei saa siirtää toiselle ja sen käytöstä on tapauksittain ilmoitettava 
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asianomaiselle poliisiviranomaiselle. TE-keskus perii luvasta maksun ja lupa on 
voimassa määräajan. /2, 3/

Aiemassa lainsäädännössä, sähkökalastuksen katsottiin olevan koe-eläintoimintaa. 
1.8.2006 voimaan tulleen uuden lain (Laki koe-eläintoiminnasta) mukaan sähkökalas-
tus ei ole eläinkoe eikä sille tarvita koe-eläinlain mukaisia lupia. Asia on määritelty 
tarkemmin lakiin liittyvässä hallituksen esityksessä. /4, 5, 6/ 
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2  Työsuojelun perusteet

2.1  
EY-direktiivit 
Euroopan unionin toimielimet (tavallisesti neuvosto) antavat jäsenvaltioille tarkoi-
tettuja työsuojelun toimintaohjeita eli direktiivejä, jotka Suomessa pannaan täytän-
töön lailla, valtioneuvoston asetuksella tai muulla säädöksellä. Erityisesti työpaikan 
työolosuhteitta käsitellään niin sanotussa työympäristön puitedirektiivissä. Siinä on 
esitetty työpaikalla noudatettavat työsuojelun yleiset tavoitteet, kuten työnantajan 
ja työntekijän perusvelvoitteet ja kiinnitetään erityisesti huomiota työpaikan ennalta 
ehkäisevään työsuojeluun. Direktiivin mukaan ehkäisevän työsuojelun periaatteet 
ovat:

• riskien välttäminen
• niiden riskien arviointi, joita ei voida välttää
• riskien torjunta niiden syntyvaiheessa tai syntypaikassa
• työn sopeuttaminen yksilön mukaan
• tekniikan kehitykseen mukautuminen
• vaarallisen aineen, tekijän tai muun sellaisen korvaaminen vaarattomalla tai 

vähemmän vaarallisella
• sellaisen ehkäisypolitiikan laatiminen, joka kattaa teknologian, työn organi-

soinnin, työolot, sosiaaliset suhteet sekä työympäristöön liittyvien tekijöiden 
vaikutukset

• yleisten suojatoimien etusija yksilöllisiin ratkaisuihin verrattuna; sekä
• työntekijöille annettavat asianmukaiset ohjeet. /7/ 

Puitedirektiivin lisäksi EU:n neuvosto on hyväksynyt useita muita työsuojeludirektii-
vejä, koskien esimerkiksi työpaikkojen työturvallisuutta, henkilösuojainten käyttöä, 
kemikaaleja, näyttöpäätetyötä, raskaiden taakkojen käsittelyä, syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttavia aineita, biologisten tekijöiden aiheuttamaa vaaraa ja rakennustyön turval-
lisuutta, työpaikkojen turvamerkkejä ja työntekijöiden työssään käyttämille työväli-
neille asetettavia turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia. 
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Työsuojelun kannalta keskeisiä direktiivejä ovat myös konedirektiivi ja henki-
lösuojaindirektiivi Nämä direktiivit ovat niin sanottuja harmonisointidirektiivejä, 
joista jäsenvaltioiden kansalliset normit eivät juurikaan saa poiketa sen paremmin 
lievempään kuin tiukempaankaan suuntaan. /8, 9/

Suomessa työsuojelua koskeva lainsäädäntö on mukautettu EU:n lainsäädän-
töön. 

2.2  

Suomen kansalliset säädökset
Työturvallisuuden kotimainen perussäädös, työturvallisuuslaki on tullut voimaan 
1.1.2003. Sen tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöi-
den työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työta-
paturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden 
fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. /1/

Työturvallisuuslain perusajatuksena on turvallisuuden kokonaisvaltainen hallin-
ta, jossa työpaikan järjestelmällinen, suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toiminta 
työturvallisuuteen ja työterveyteen vaikuttavissa asioissa on keskeisessä asemassa 
sen sijaan, että työturvallisuutta pyrittäisiin toteuttamaan vain yksittäisiä ongelmia 
ratkaisemalla (turvallisuusjohtaminen). Työnantajalta edellytetään laissa järjestelmäl-
listä työympäristön tarkkailua, riskien arviointia, turvallisuutta koskevien päätösten 
tekoa ja seurantaa. Myös toimivallan ja tehtävien jaon sekä vastuunjaon selkeydel-
le asetetaan vanhaa työturvallisuuslakia tiukemmat vaatimukset, ja sama koskee 
työntekijöiden perehdyttämisen, opetuksen ja ohjauksen järjestämistä. Työnantaja 
ei käytännössä voikaan toteuttaa sille työturvallisuuslaissa asetettuja velvoitteita 
täysimääräisesti ilman järjestelmällistä, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toiminta-
tapaa. /1/

Työturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säännösten tahallinen tai tuottamuk-
sellinen noudattamatta jättäminen on rangaistavaa työturvallisuusrikoksena. Työtur-
vallisuusrikoksesta voidaan tuomita työnantaja tai tämän edustaja, jos hän tahallaan 
tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuudesta voimassa olevia säännöksiä tai 
aiheuttaa säännösten vastaisen tilanteen jättämällä huolehtimatta taloudellisista, 
toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä. Eräät vä-
häisemmät laiminlyönnit voivat tulla rangaistaviksi työturvallisuusrikkomuksena. 
/1, 10/

Työntekijälle laissa asetettujen velvollisuuksien laiminlyönti ei ole rangaistavaa 
työturvallisuusrikoksena. Työturvallisuusrikkomuksena rangaistavaan turvalaitteen 
tai -merkinnän poistamiseen voi sen sijaan syyllistyä kuka tahansa, myös työntekijä. 
/1/

Työsuojeluvastuun kannalta tärkeä säännös on myös työturvallisuuslain 16 §, jonka 
mukaan työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan hoitamaan työturval-
lisuuslaissa työnantajan velvollisuudeksi säädettyjä tehtäviä. Työnantajan sijaisen 
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tehtävät on määriteltävä riittävän tarkasti huomioon ottaen työnantajan toimiala, 
työn tai toiminnan luonne ja työpaikan koko. Työnantajan on huolehdittava siitä, 
että sijaisella on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että 
hänellä muutenkin on asianmukaiset edellytykset tehtävien hoitamiseen. /1/

Työturvallisuuslain 16 § koskee kaikkia työnantajan sijaisia (edustajia), jotka to-
siasiallisesti käyttävät työnjohdollisia valtuuksia. Työsuojeluvastuun kannalta se 
korostaa työnantajan velvoitetta organisaation tehtävien täsmentämisessä, pätevien 
esimiesten valinnassa ja esimiesten toimintaedellytysten huolehtimisessa myös työ-
turvallisuuden kannalta. Työturvallisuuslain 16 §:ssä mainitut kriteerit ovat myös 
melko yhteneväisiä niiden seikkojen kanssa, joiden perusteella työsuojeluvastuu 
rikoslain 47 luvun 7 §:n nojalla kohdentuu työnantajan edustajiin. Viimeksi mainitun 
lainkohdan mukaan arvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen asema, hänen 
tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä muutenkin hänen osuutensa 
lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen. Selvyyden vuoksi on paikallaan todeta, 
että työsuojelupäällikkö ei siinä ominaisuudessaan ole työturvallisuuslain 16 §:ssä 
eikä rikoslain 47 luvussa tarkoitettu työnantajan edustaja. /1, 10/

Työturvallisuusvastuun kohdentumisessa keskeisessä asemassa ovat viranomais-
organisaation sisäiset päätöksenteko- ja toimivaltasuhteet. Virkamiehen ja työntekijän 
vastuualueet ja tehtävät ilmenevät tehtävänkuvista, työsopimuksessa sovituista teh-
tävistä, työjärjestyksestä ja muista toimintasäännöistä. Työturvallisuusvastuu koh-
dentuu aina henkilön todellisten päätöksenteko- ja toimivaltuuksien perusteella, eikä 
vastuun kohdentumisesta voida pätevästi sopia näistä tekijöistä erillään. Esimerkiksi 
työsopimukseen kirjattu vastuu tietyistä työturvallisuustehtävistä jää pelkästään 
muodolliseksi, ellei asianomaisella henkilöllä ole myös riittäviä toimivaltuuksia tai 
resursseja tehtävän hoitamiseksi. Tällaisessa tilanteessa rikosoikeudellinen vastuu 
voi kohdentua kyseisen henkilön asemasta ylempään esimiesportaaseen, joka on 
laiminlyönyt sille kuuluvan organisointivelvollisuuden. /1/

Vastuunjako on perusteltua selvittää virastokohtaisesti työolosuhteiden pohjalta 
ja kirjata työsuojelun toimintaohjelmaan. 

Työturvallisuuslain 4 §:n mukaan lakia sovelletaan lisäksi muun muassa
• oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä (esim. työharjoittelu ja 

käytännön työelämään tutustuminen)
• työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistuvan henkilön työhön (esim. 

työelämävalmennus työpaikalla)
• kuntoutukseen liittyvään työhön ja kuntouttavaan työtoimintaan (esim. 

lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvä työkokeilu tai muu työhön osallistumi-
nen)

• siviilipalvelusta suorittavan työhön. /1/

Työturvallisuuslain 55 §:n mukaan lakia sovelletaan tietyin edellytyksin vapaaeh-
toistyöksi kutsuttuun toimintaan. Vapaaehtoistyön tekijä on henkilö, jonka työhön 
ei muutoin sovelleta työturvallisuuslakia mutta joka tekee työpaikalla samaa tai 
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samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijät. Useimmiten tällainen työ tapahtuu 
henkilön omasta aloitteesta ja hänen halustaan ja suoritetaan ilman vastiketta. Jos 
työ lisäksi perustuu työnantajan kanssa tehtyyn muuhun sopimukseen kuin työ- tai 
toimeksiantosopimukseen, työnantajan on soveltuvin osin huolehdittava siitä, että 
kyseisen henkilön turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa hänen 
työpaikalla ollessaan. Vastaavasti asianomaisen henkilön on noudatettava työtä ja 
työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita sekä käytettävä hänen käyttöönsä annettuja 
henkilönsuojaimia ja apuvälineitä. /1/ 

2.3  

Työsuojeluvastuu

2.3.2  
Ylin johto

Ylimmän johdon tärkeimmät tehtävät työsuojelun kannalta ovat riittävän pätevien 
alempien esimiesten valinta, selkeän tehtävänjaon vahvistaminen ja yleinen valvonta 
siitä, että alemmat esimiehet suorittavat työnsä siten, että töitä käytännössä johdetaan 
ja valvotaan työturvallisuuden kannalta tilanteen edellyttämällä tavalla ja että ylin 
johto on valvonnan avulla perillä annettujen määräysten sekä työturvallisuutta kos-
kevien suunnitelmien, ohjelmien ja ohjeiden toimeenpanosta. Turvallisuusjohtamisen 
periaatteen mukaan ylin johto vastaa myös työturvallisuutta arvostavan organisaa-
tiokulttuurin kehittämisestä ja huolehtii siitä, että työsuojelutoiminta, koulutus sekä 
perehdyttämis- ja informaatiojärjestelmät ovat asianmukaisessa kunnossa ja toimivat 
riittävän tehokkaasti.

Ylimmän johdon vastuulla ovat myös työturvallisuuden aineelliset edellytykset, 
kuten tuotantovälineiden ja -tilojen turvallisuus ja niistä huolehtiminen jo suunnit-
telu- ja investointipäätösten yhteydessä.

2.4.3  

Keskijohdon vastuu

Keskijohtoon kuuluvat esimiehet, jotka toimivat ylimmän johdon alaisuudessa niin, 
että heillä itsellään on esimiesasemassa olevia alaisia. Keskijohdon vastuulla on työ-
turvallisuusohjeiden laatiminen ja niiden noudattamisen valvonta, välittömän työ-
turvallisuusvalvonnan organisointi ja työturvallisuustiedon välittäminen, koneiden 
ja laitteiden hankinta ja valvonta. Sähkökalastuslaitteiden osalta keskijohto vastaa 
mm. siitä, että laitteet täyttävät standardin IEC 60335-2-86 vaatimukset. /11/

Työyhteisön sosiaalisten suhteiden ja henkisen työsuojelun edellytysten valvonta 
sekä tarpeellisten esitysten tekeminen ylimmälle johdolle.
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Keskijohdon tehtävänä on myös huolehtia siitä, että esimiehille on annettu riittä-
vä koulutus ja riittävät ohjeet työsuojelun toteuttamisesta sekä järjestetty todelliset 
mahdollisuudet selvitä näistä tehtävistään. Keskijohto vastaa osaltaan siitä, että teh-
täviin valitaan henkilöitä, joilla koulutuksensa, kokemuksensa ja henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa puolesta on valmiuksia selviytyä tehtävistään.

2.4.4  

Työnjohdon vastuu

Työnjohdolla tarkoitetaan niitä työnantajan edustajia, jotka vastaavat välittömästä 
työnjohtamisesta, työnopastuksesta, ohjauksesta ja valvonnasta (työnjohtajat, työ-
maapäälliköt, nimetyt ”nokkamiehet”, organisaatiossa alimmalla tasolla olevien toi-
mintayksiköiden päälliköt). Työnjohto vastaa työn ja työtehtävien suunnittelusta, 
koneiden ja laitteiden kunnon valvonnasta, turvallisten työmenetelmien ja henkilö-
suojainten käytön valvonnasta ja käytännön työnopastuksesta. Edelleen työnjohto 
vastaa siitä, että yksittäisissä tilanteissa työntekijöitä ei määrätä tehtäviin, joista heillä 
koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksien puolesta ei ole 
riittäviä edellytyksiä selvitä. Ellei työnjohtoon kuuluvalla ole keinoja epäkohdan 
korjaamiseksi, hänen tulee ilmoittaa asiasta esimiehelleen.

Sähkökalastusryhmän johtaja (työstä vastaava henkilö) harkitsee työalueen ympä-
ristösuhteiden vaikutukset ja ottaa ne huomioon. Lisäksi hän huolehtii, ettei kalas-
tuksessa käytetä laitteita, joille ei ole tehty käyttöönotto- ja vuositarkastusta.

2.4.5  

Työntekijän työsuojeluvastuu

Myös työntekijällä on huomattavia velvollisuuksia työturvallisuuden suhteen. Kes-
keisimmät työntekijää koskevat velvoitteet on sisällytetty työturvallisuuslain 4 lu-
kuun. /1/

Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia mää-
räyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden 
edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä 
ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on myös kokemuksensa, 
työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti 
työssään huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työntekijän on työpaikalla vältettävä 
sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, 
joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Edelleen työntekijällä on velvollisuus viipymättä ilmoittaa työnantajalle ja työ-
suojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvä-
lineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteista havaitsemistaan vioista ja puut-
teellisuuksista sekä eräin edellytyksin velvollisuus poistaa havaitsemansa ilmeistä 
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vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet. Työntekijän tulee myös huolellisesti ja 
ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan hänelle antamia henkilönsuojaimia 
ja muita varusteita ja käyttää työssään sellaisia varusteita, joista ei aiheudu tapatur-
man vaaraa. Koneita, työvälineitä ja muita laitteita sekä niissä olevia turvallisuus- ja 
suojalaitteita työntekijän tulee käyttää työnantajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti. 
Koneeseen, työvälineeseen tai muuhun laitteeseen taikka rakennukseen asennet-
tua turvallisuus- tai suojalaitetta ei saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois 
päältä. Jos työntekijä työn johdosta joutuu tilapäisesti poistamaan turvallisuus- tai 
suojalaitteen käytöstä, hänen on palautettava se käyttöön tai kytkettävä laite päälle 
niin pian kuin mahdollista. 

Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työn tekemisestä, jos siitä voi aiheutua vakavaa 
vaaraa  työntekijän tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle . /1/
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3  Sähkökalastuslaitteet

Sähköturvallisuuslaissa ja -asetuksessa on annettu yleiset määräykset sähkön tuotta-
misesta, jakelusta, käytöstä sekä sähkölaitteista. Sähkökalastuslaitteet eivät ole pakol-
lisen ennakkotarkastuslain alaisia laitteita. Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta 
CE-merkinnöillä koskee myös sähkökalastuslaitteita. /12, 13 , 14/ 

Kansainvälisen sähköteknillisen komission (IEC) julkaisemassa standardissa 
60335-1-94 on esitetty vaatimukset sähkölaitteiden turvallisuudelle ja standardissa 
60335-2-86 erityiset vaatimukset sähkökalastuslaitteille. Näitä määräyksiä on käsitelty 
tarkemmin kappaleessa 6.2. /15, 16/

Sähkötyöturvallisuutta koskevat määräykset on esitetty standardissa SFS 6002. 
Sähkötyöturvallisuusmääräykset ja laitteiden teknilliset määräykset on esitetty Säh-
kötarkastuskeskuksen julkaisussa AI-93 Sähköturvallisuusmääräykset. /17, 18/
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4  Työterveyshuolto

Vuosittain laadittavassa työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa tulee huomioida 
sähkökalastusta suorittavien henkilöiden osalta seuraavat asiat:

• terveydenhuollon ammattihenkilöiden suorittamat työpaikkaselvitykset
• tietojen antaminen työntekijöille tapaturma- ja sairastumisvaarasta, haittateki-

jöiden vaikutuksista ihmiseen sekä haittojen ehkäisystä
• työhönsijoitustarkastus jokaiselle sähkökalastukseen osallistuvalle, sen jäl-

keen 
• terveystarkastus kolmen vuoden välein sekä tarvittaessa vajaakuntoisuustar-

kastus
• terveydenhuollon asiantuntijoiden osallistuminen työterveydenhuollon ja 

ensiapuvalmiuden suunnitteluun sekä tapaturmien torjuntaan

Näiden ohjeiden lisäksi sovelletaan sähkökalastuksiin liittyvissä asioissa terveyshuol-
lon yleisiä määräyksiä ja periaatteita. /19, 20/
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5  Vaarojen ja haittojen selvitys ja 
 arviointi

Työturvallisuuslainsäädännön keskeinen perusasia on työpaikan vaarojen ja haittojen 
arviointi. Sillä tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aihe-
uttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia Vaarojen 
ja haittojen selvitys ja arviointi on ennakoivaa työsuojelua parhaimmillaan. Riskien 
arviointi on systemaattinen prosessi, jolla työympäristö pyritään tekemään turvalli-
seksi ja laaditaan toimenpiteet vahingon torjumiseksi. Työympäristöä on tarkkailtava 
jatkuvasti ja suunnitelmallisesti, vaaratilanteet on selvitettävä asianmukaisesti ja jos 
niitä ei voida poistaa, on arvioita niiden merkitys turvallisuudelle ja terveydelle.  

5.1  

Fyysiset ja ergonomiset haittatekijät
Vakavia sähkökalastukseen liittyviä onnettomuuksia ei Suomessa ole tiettävästi sat-
tunut. Sähkökalastukseen liittyy raskaiden esineiden nostelua ja kantamista joskus 
pitkiäkin aikoja. Työ ei kuitenkaan yleensä ole ympärivuotista. Maastotyövaihe kestää 
yleensä enintään kesäkuukausien ajan, eli 3-4 kuukautta vuodessa. Kalastuspaikalle 
tultaessa ja itse kalastuksen aikana liikutaan kantamusten kanssa liukkaalla ja epä-
tasaisella alustalla ja joskus vuolaassakin virrassa (syvyys enimmillään noin 1 metri 
ja virtausnopeus noin 1 m/s). Liukastumis- ja kaatumisvaara näissä olosuhteissa on 
olemassa ja nivel- ja päävammoja sekä luiden murtumia saattaa siten sattua. Vedessä 
kaatumisesta saattaa pahimmillaan seurata hukkuminen varsinkin, jos kaatuessaan 
satuttaa päänsä eikä kelluntavarusteita käytetä.

Anodin liikutteleminen kovassa virrassa on rasittavaa ja saattaa aiheuttaa käsien 
väsymistä ja kipeytymistä. 
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5.2  
Sähkövirran aiheuttamat vaarat
Sähkökalastukseen liittyy sähkötapaturman vaara. Ihminen aistii jo 1 milliampeerin 
suuruisen sähkövirran, joka on selvästi alle vaarallisen tason. Muutaman milliampee-
rin suuruinen virta voi aiheuttaa hermostohäiriöitä, lihasjännityksiä ja kouristuksia. 
Omin avuin irrottautuminen jännitteisestä osasta on lähes mahdotonta, kun virran 
voimakkuus ylittää 15 milliampeeria. Jatkuva 30 milliampeerin virta voi aiheuttaa 
hengenvaaran. Pahin mahdollinen tilanne sähkökalastuksessa aiheutuu silloin, kun 
anodin rengas on toisessa paljaassa kädessä ja toinen käsi koskettaa katodijohdinta 
virran kulkiessa laitteessa. 

Kaatuminen veteen elektrodien lähellä samalla, kun veteen johdetaan sähkövirtaa, 
saattaa aiheuttaa sähköiskun. Sähkötapaturmariski on olemassa myös silloin, kun 
laitteen toimintahäiriötä selvitellään aggregaatin käydessä tai välittömästi sen jälkeen. 
Lisäksi hiukankin rikkinäiset kahluuhousut tai suojakäsineet, väärä pukeutuminen 
(vrt. kappale 6.5) sekä liukaspohjaiset kengät aiheuttavat huomattavan riskin. 

5.3  

Sääolosuhteista aiheutuvat vaarat ja haitat
Kastuminen lisää aina sähkövuodon vaaraa. Riski kasvaa erityisesti silloin, kun lait-
teen suojauksessa on puutteita tai vaurioita. Tällöin laitteistossa saattaa esiintyä oi-
kosulkuja ja siten esimerkiksi johtojen tai liitinten syttyminen tuleen on mahdollista. 
Myös sähkökalastajien kastuminen lisää sähkötapaturman riskiä. Tihkusade ei ole 
ehdoton este sähkökalastukselle, mutta voimakkaamman sateen ajaksi kalastus tulee 
keskeyttää.

Ukkonen aiheuttaa jännitevaihteluita sähkölaitteisiin ja sitä kautta lisää laitteiden 
särkymisriskiä. Jännitteinen anodi johtimineen lisää käyttäjänsä riskiä joutua sala-
maniskun kohteeksi. Ukkosen ajaksi kalastus tulee keskeyttää.

Sähkökalastukseen osallistuvat ovat alttiina sään vaihteluille. Suojavarustuksen 
käyttö mm. aiheuttaa hikoilua ja vaatteiden kostuminen lisää sähkönjohtavuutta ja 
sähkötapaturman vaaraa. Pitkäaikainen oleskelu kylmässä vedessä johtaa kehosta 
pois lämpöä, vaikka kahluuvarusteet olisivatkin ehjät. Kylmettyminen lisää onnetto-
muusriskejä myös aiheuttamalla kömpelyyttä ja pahimmillaan piittaamattomuutta ja 
harkintakyvyn heikkenemistä. Erityinen kylmyys ja kosteus ovat olosuhteita, joiden 
aiheuttamiin haittoihin työturvallisuuslaissakin on kiinnitetty huomiota.

Pimeys, kirkas auringon paiste ja heijastukset vaikeuttavat näkemistä ja siten 
saattavat myös hankaloittaa liikkumista maastossa ja laitteiden turvallista käsittelyä. 
Tuuli ja aallokko vaikeuttavat vedessä liikkumista. Aikaisin keväällä tai talvella ran-
tojen ja rantaveden jäätyminen lisää liukastumisen riskiä. Kylmyys sekä sen vaatima 
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pukeutuminen lisäävät kömpelyyttä ja sitä kautta tapaturmariskiä. Kylminä vuoden-
aikoina ajelehtivat jäälautat voivat muodostaa riskitekijän.

Kuva 3. Kirkkaalla ilmalla vedessä liikkumista helpottavat lipallinen päähine sekä polaroidut aurin-
kolasit. (Teemu Huovinen, Länsi-Suomen ympäristökeskus)

5.4  

Muut haittatekijät
Työpäivän venyminen ja kiire tai työmenetelmän outous altistavat tapaturmille. 
Tilapäisten työntekijöiden käyttö koekalastuksissa voi lisätä tapaturmanriskiä. Yh-
den vaaratekijän sähkökalastusten yhteydessä aiheuttavat kiinnostuneet sivulliset 
ja erityisesti lapset.

Bensiinikäyttöisten aggregaattien tankit saattavat kuljetuksen aikana vuotaa pieniä 
määriä bensiiniä esim. auton matkatavarasäiliöön ja kipinän saadessaan aiheuttaa 
räjähdyksen tai tulipalon. Akuissa on olemassa oikosulun mahdollisuus. 
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6  Laitteiden vaatimukset, huolto ja  
 käyttö

6.1  

Suomessa käytössä olevat sähkökalastuslaitteet
Suomessa on käytössä sekä aggregaatti- että akkukäyttöisiä sähkökalastuslaitteita. 
Viime vuosina akkukäyttöisten osuus on kasvanut selvästi. Akkulaitteita käytetään 
eniten pienissä puroissa ja tutkimuksissa, joissa on paljon hajallaan ja kaukana teis-
tä olevia koealoja. Aggregaattilaitteita tarvitaan suurissa joissa ja syvillä koealoilla 
toimittaessa.

Tyypillinen Suomessa käytössä oleva aggregaattilaitteisto tuottaa sykkivää tasa-
virtaa ja siinä on säädettävä pulssifrekvenssi (25-100 Hz). Yleisesti käytetään 50 Hz 
taajuutta, joka on ihmisen sydämen toiminnan kannalta erityisen haitallinen taajuus. 
Ulostulojännitteen säätö vaihtelee 0-1000 V. Laitteiden paino ilman aggregaattia on 
11 kg. Aggregaattien teho vaihtelee 650-1000 W ja paino 10-15 kg. Koko laitteisto 
painaa siten noin 20 kg.

Tyypillinen akkukäyttöinen sähkökalastuslaite tuottaa myös sykkivää tasavirtaa 
muutamalla vaihtoehtoisella frekvenssillä (esim. 35, 70 tai jopa 400 Hz). Akkujen 
ulostulojännite on 12 V ja laitteiden ulostulojännite 350-1550 V. Akut ovat yleensä 
ns. geeliakkuja tai kuiva-akkuja ja ne painavat 5 kg tai 10 kg. Selässä kannettava 
akkukäyttöinen sähkökalastuslaitteisto painaa yhteensä 12-17 kg akun valinnasta 
riippuen.

Sähkökalastuslaitteiden tulee täyttää kohdassa 1.7 mainittujen standardin IEC 
60335-2-86, Edition 2.1 vaatimukset. /16/

Suomessa käytettyjä standardin mukaisia laitteita on esitetty kuvissa 4-6. 
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Kuva 4. Kuvassa Hans-
Grassl GmbH valmis-
tama laitteisto tyyppiä 
ELT60NGI. Laitteisto 
tarvitsee aggregaatin vir-
talähteeksi. Laite painaa 
11 kiloa. (Ari Haikonen, 
Kala- ja vesitutkimus Oy)

Kuva 5. Kuvan laitteisto on Hans-Grassl 
GmbH valmistama tyyppiä ELT 60II (GI).  
Laitteistossa on virtalähde eli aggregaatti  
mukana. Virtalähdettä ei voi käyttää muu- 
hun kuin sähkökalastukseen. Kuvan laite 
painaa 14 kiloa. Laitteistoon on saatavan 
myös isompi 2 litran bensatankki. (Ari  
Haikonen, Kala- ja vesitutkimus Oy)

Kuva 6. Kuvan laitteisto on Hans-Grassl 
GmbH valmistama tyyppiä IG200/2.  
Akkulaitteisto painaa noin 16 kiloa. 
(Ari Haikonen, Kala- ja vesitutkimus Oy)
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6.2  

Laitteistovaatimukset
Sähkökalastuslaitteistojen tulee täyttää standardin IEC 60335-2-86, Edition 2.1 vaa-
timukset, josta laitteen valmistajan, myyjän tai maahantuojan on esitettävä akkredi-
toidun tarkastuselimen sertifikaatti tai muu luotettava todistus.  Koska sähkökalas-
tuslaitteissa käytetään erittäin suuria jännitteitä, on suojavarusteisiin (ks. luku 4.5) ja 
työskentelytapoihin (ks. luvut 4.6 ja 4.7) kiinnitettävä erityistä huomiota. /16/

Suomessa myytävässä tai käytettävässä sähkölaitteessa on oltava CE-merkintä 
(kuva 7), jos se on valmistettu EU-maassa. Jos laite tuodaan EU:n ulkopuolelta, on 
maahantuojan vastattava valmistajan velvollisuuksista (mm. turvallisuusvaatimuk-
sista), jos valmistaja ei ole näistä huolehtinut. Ohjeita laitteen maahantuonnista saa 
esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ohjeista ”Koneen maahantuonti”. /21, 22, 
23/ 

Kuva 7. Suomessa 
myytävässä tai käy-
tettävässä sähkö-
laitteessa on oltava 
CE-merkintä. (Ari 
Haikonen, Kala- ja 
vesitutkimus Oy)

Kaikkien ympäristöhallinnossa käytössä olevien laitteiden on täytettävä standardin 
vaatimukset, joista keskeisimpinä voidaan mainita:

• Laitteessa on käyttöohjeet käyttäjien äidinkielellä.
• Laite on suihkuveden pitävä, eli sen kotelointiluokka on vähintään IPX5, 

mikä tarkoittaa mm. että:
- mittarit ja kytkimet ovat tyypiltään ja kiinnitykseltään vedenpitäviä
- pistorasiat ovat läppäkannellisia

• Laitteessa on helposti luettavissa seuraavat merkinnät:
- suojausluokan tunnus (laitteen tulee olla suojausluokan II tai III rakennetta)
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- kotelointiluokan tunnus (vähintään IPX5)
- merkintä laitteen toimintatavasta (pulssijännitelaite, tasavirtalaite tai vaih-

tovirtalaite)
- kaikissa ohjauslaitteissa on merkinnät niiden toiminnasta ja säätösuunnista

• Kaapelien eristyskyky on riittävä suhteessa jännitteisiin (vrt. IEC-standardi 
60335-1-94, Edition 2.1).

• Laitteistossa on kaksinkertainen varmistus, eli vaihtoehtoisesti:
- laitteessa on kaksi kytkintä, pääkytkin ja erillinen ohjauskytkin (”kuolleen-

miehenkytkin”)
- laitteessa on näiden kytkimien lisäksi kallistuskytkimet.(Kuva 8) Kytkimet 

on palautettava manuaalisesti 
• Sisäiset johtimet eivät ole kosketuksissa osien kanssa, joissa on teräviä särmiä 

ja jotka voivat aiheuttaa eristykselle vaurioita /15, 16/

Kuva 8. Anodimie-
heen kiinnitettävä 
kallistuskytkin jota 
käytetään lähinnä 
aggregaattilaitteissa. 
Akkulaitteissa kal-
listuskytkin sisältyy 
ohjausyksikköön.
(Ari Haikonen, Kala- 
ja vesitutkimus Oy)

Laitteiston käyttöohjeessa on oltava ainakin seuraavat asiat:
• Laitteiston kokoamisohjeet
• Selvitys akkujen poistamisesta laitteesta ja käytöstä poistettujen akkujen hä-

vittäminen
• Ohjeet kytkinten ja ohjauslaitteiden toiminnasta
• Tarvittavat varoitukset
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Laitteen valmistajan, maahantuojan tai myyjän tulee työturvallisuuslain mukaan 
toimittaa ostajalle asianmukaiset käyttöohjeet kytkentäkaavioineen laitteen asenta-
mista, käyttämistä ja huoltoa varten. Laitteen tilaajan tai ostajan tulee ehdottomasti 
huolehtia näiden ohjeiden saamisesta, koska muuten käyttämiseen tarvittava tieto ei 
ole kaikkien sähkökalastukseen osallistuvien omaksuttavissa. Maahantuojan voi vaa-
tia käännättämään ohjeet suomen ja ruotsin kielelle, jos valmistajalla ei sellaisia ole. 

Liitäntäjohtojen päissä on oltava luotettavat vedonpoistimet, jotka estävät vetorasi-
tuksen kohdistumisen liitoksiin. Kalastuksessa liikuteltavan anodin ja anodijohtimen 
liitäntäkohdat on varustettava johdon murtumisen estävällä suojalla. 

Sähkökalastuksessa ei milloinkaan saa käyttää verkkovirtaa. Sähkökalastukseen 
rakennettuja laitteita ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. 

6.3  

Laitteiston huolto ja ylläpito
Sähkökalastuslaitteiden huolto- ja korjaustyöt edellyttävät laitteen valmistajaa tai 
hyväksyttyä sähköurakoitsijaa. Tehtävään opastettu sähkökalastusryhmän jäsen voi 
ilman edellä mainittua lupaa ainoastaan tarkistaa laitteen silmämääräisesti, puhdistaa 
sen ja tarvittaessa vaihtaa palaneen sulakkeen.

Sähkökalastuslaitteet (virtalähde, muuttaja, kaapeli, elektrodit ja liittimet) tulee 
tarkastaa vuosittain ennen käyttöönottoa. Tarkastuksen tekee sähköalan ammattimies 
liitteenä 1 olevan lomakkeen mukaisesti. Täytetystä ja allekirjoitetusta lomakkeesta 
toimitetaan kopio työsuojelupäällikölle ja työmääräyksen antajalle. Työmääräyksen 
antaja ja sähkökalastusryhmän johtaja ovat myös vastuussa siitä, että sähköka-
lastusta ei suoriteta laitteella, jonka vuositarkastus on suorittamatta. Myös aggre-
gaatille tehdään normaali vuosihuolto öljyn ja tulppien vaihtoineen sekä mitataan 
sen ulostulojännite.

Vuositarkastuksen lisäksi myös käytön ja siirtojen yhteydessä tarkkaillaan laittei-
den toimintakuntoa silmämääräisesti.

Sähkökalastuslaitteet tulee huoltaa käytön jälkeen. Muuttaja, anodi ja kaapelit 
liittimineen sekä suojavarusteet tulee mahdollisuuksien mukaan kuivata käyttöpäi-
vien välillä. Työryhmän jäsenen tulee ilmoittaa viipymättä havaitsemistaan vioista 
tai puutteista työryhmän johtajalle tai työnantajalle. Lisäksi työntekijän tulee pitää 
omat varusteensa sellaisessa kunnossa, ettei niistä aiheudu tapaturmavaaraa.

Desinfioitaessa kalastusvarusteita ja säilöttäessä näytteitä tulee noudattaa käytet-
tävän valmisteen käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita ja tarvittaessa on 
käytettävä asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia. Mm. Virkon S -nimistä valmis-
tetta on käytetty sähkökalastuslaitteiden ja avarusteiden desinfiointiin siirryttäessä 
vesistöstä toiseen.

Luettelo tiedossa olevista, hyväksytyistä sähköurakoitsijoista, jotka ovat tehneet 
sähkökalastuslaitteiden tarkistuksia ja korjauksia:

• Muonio; Pasin ATK ja sähkö
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• Tornio; Sähköpojat
• Mikkeli; VM-sähkö Oy 
• Oulu; Sähkölaitekorjaamo Malmiaho
• Vaasa; Vaasan Sähkölaitehuolto 

6.4  

Työryhmä
Sähkökalastusryhmän johtajan tulee olla kokenut, hänen on tunnettava hyvin sähkö-
kalastusmenetelmä ja siihen liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Sähkökalastustyöryh-
män kooksi suositellaan kolmea henkilöä. Akkulaitteilla kalastettaessa riittää kaksi 
henkilöä. Suositeltavaa on, että jokaisella ryhmän jäsenellä on oma selkeästi määrätty 
tehtävä esimerkiksi: 

• yksi käyttää anodia
• yksi kerää taintuneita kaloja haaviin
• yksi huolehtii laitteista ja johdoista. 

Ryhmässä ei saa olla enempää kuin yksi sellainen henkilö, jolla ei ole tehtävästä 
aikaisempaa kokemusta tai alan koulutusta.

Sähkökalastuksiin osallistuvilta vaadittavia terveystarkastuksia on käsitelty kap-
paleessa 4. Lisäksi sähkökalastukseen osallistuvien henkilöiden on oltava uimataitoi-
sia. Ainakin kahden ryhmän jäsenen tulee olla suorittanut ensiavun peruskurssi (EA 
1), jota ylläpidetään hätäensiavun kertauksella kolmen vuoden välein. Kertauksessa 
huomioidaan sähkötapaturmien ensiapu. Kaikkien sähkökalastukseen osallistuvien 
tulee hallita standardin SFS 6002 mukaiset tiedot sähkötyöturvallisuudesta sähköka-
lastuksessa (katso kappale 7). /17/

Työryhmä suosittelee, että ympäristöhallinto ja Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitos järjestävät esim. kahden vuoden välein koulutustilaisuuden sähkökalastusta 
varten. Koulutukseen tulisi sisältyä hätäensiavun kertauskurssi, sähkötyöturvalli-
suuskoulutus, joka sisältää standardissa SFS 6002 vaaditut asiat (liite 4). Koulutus 
voidaan järjestää yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa. /17/

6.5 

Sähkökalastuksessa tarvittavat varusteet
Näissä ohjeissa ei ole huomioitu veneestä tehtävää sähkökalastusta. Käytettäessä 
venettä laitteiden kuljetukseen ja liikkumiseen tulee varusteiden ja muun työsuojelun 
osalta noudattaa ohjetta ”Työsuojelu veneiden käytössä”. /24/

Työturvallisuuslain mukaan työntekijälle on varattava tarkoituksenmukaiset hen-
kilökohtaiset suojavälineet. Sähkökalastuksessa käytettävät varusteet (varsihaavit, 
ämpärit, kalojen säilytysastiat jne.) eivät saa olla sähköä johtavasta aineesta val-
mistettuja. /1/
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Kahluusaappaiden tai -housujen on oltava eristävästä materiaalista, hyväkuntoi-
set ja sopivan kokoiset sekä mieluiten henkilökohtaiset. Tärkeintä on, että vedessä 
työskentelevä pysyy täysin kuivana. Tarjolla on PVC:stä, neopreenista ja erilaisista 
hengittävistä materiaaleista valmistettuja kahluuhousuja, jotka soveltuvat käytet-
täväksi sähkökalastuksissa. Yleisimmin käytetty on kiinteillä saappailla varustetut 
PVC-kahluuhousut, joiden huono puoli on kosteuden kertyminen kahluuhousujen 
sisäpuolelle ja jalkineosan liika joustavuus.

Nykyisin saatavilla olevista hengittävistä materiaaleista (Gore-Tex tms.) valmis-
tettujen kahluuhousujen etuna on niiden keveys, käyttömukavuus ja erillinen, huo-
papohjainen, nilkkaa tukeva kenkä. Tärkein edellytys hengittävien kahluuhousujen 
käytölle sähkökalastuksessa on oikea pukeutuminen eli ns. kerrospukeutuminen. 
Alin kerros on oltava kosteuden läpäisevää/hylkivää materiaalia (esim. urheiluker-
rasto). Toinen kerros on oltava eristävää ja kosteuden läpäisevää materiaalia (esim. 
fleece). 

Kahluuhousujen ja /kenkien uusiminen on tehtävä tarpeen mukaan. Rikkinäisiä 
kahluuhousuja ja -kenkiä ei saa käyttää sähkökalastuksessa.

Sähkökalastajilla on oltava jännitetyöhön hyväksytyt (luokka 0) suojakäsineet (ku-
va 9). Suojausluokka 0 tarkoittaa, että ne on hyväksytty käytettäväksi 1000 V:n ( a.c) 
jännitetyössä. Suojausluokka ei aina ilmene käsineistä vaan se on varmistettava han-
kintojen yhteydessä. Kosteuden (hikoilun) vähentämiseksi on hyvä käyttää edellisten 
sisällä puuvillaisia aluskäsineitä. Sähkötyöhön hyväksytyt käsineet ovat ulkotyössä 
herkästi särkyviä, joten niiden kunto tulee tarkistaa ennen jokaista kalastuskertaa. 
Tärkeintä on, että käsineet ovat ehjät ja sisältä kuivat. Käytettävien henkilösuojainten 
tulee olla CE-merkinnällä ja muilla tarvittavilla merkinnöillä varustettuja. 

Kuva 9. Jännitetyöhön hyväksytyt suojakäsineet 
voidaan tunnistaa kuvassa näkyvästä merkinnäs-
tä. Kuvassa on myös puuvillainen aluskäsine.
(Ari Haikonen, Kala- ja vesitutkimus Oy)

Pelastusliivejä, -takkeja tai vöitä suositellaan käytettäväksi aina, kun työskennellään 
voimakkaasti virtaavassa, hyvin tummassa, kylmässä tai syvässä vedessä. 

Vaatetus valitaan työskentelyolosuhteiden mukaan. Pitkää, vedessä laahaavaa 
sadetakkia, ei suositella. Lipallinen päähine ja polaroidut aurinkolasit vähentävät 
valon häikäisyä ja parantavat näkyvyyttä vedessä helpottaen kahlaamista.
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Sähkökalastusryhmällä tulee olla tarkoituksenmukaiset ensiapuvälineet. Auton 
ensiapulaukku tai niin sanottu työpistelaukku on sopiva peruspakkaus, jota voi 
täydentää lämpöpeitteellä, 3K-pakkauksella, ideal -siteellä ja raajalastoilla. Ensiapu-
varusteet kuluvat ja vaurioituvat maastokäytössä nopeasti, joten ne on tarkistettava 
ja uusittava riittävän usein.

Työryhmän käytössä tulee olla puhelin, jonka kuuluvuus kattaa ryhmän koko 
toiminta-alueen. GPS-paikantimen käyttö on suositeltavaa. 

6.6  

Valmistautuminen sähkökalastukseen 
Valmistauduttaessa sähkökalastukseen tarkistetaan kalastuksessa tarvittavien vä-
lineiden ja turvavarusteiden kunto ja huolehditaan siitä, että kaikki tarpeellinen 
tulee pakattua mukaan, myös tämä työsuojeluohje. Tarkistuslistan laatiminen on 
suositeltavaa. 

Kuva 10. Sähkökalastusryhmä tarvikkeineen valmiina toimintaan. (Ari Haikonen, Kala- ja vesitutki-
mus Oy)

Valmistelu- ja siirtymisvaiheen riskitekijät ovat paljolti samoja kuin muissakin ym-
päristöhallinnossa tehtävissä kenttätutkimuksissa ja siltä osin toimitaan ohjeen ”Työ-
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suojelu vesi- ja ympäristönäytteenotossa ja hydrologisissa mittauksissa” mukaan. 
/25/

Asumattomilla seuduilla liikuttaessa työohjelmasta, aikataulusta ja matkareitistä 
tulee tiedottaa jollekin ryhmän ulkopuoliselle henkilölle, joka voi huolehtia avun 
lähettämisestä tarvittaessa. 

Sähkökalastuslaitteiden kantokuljetuksessa tulisi olla riittävästi henkilökuntaa ja 
tarkoituksenmukaisia kantovälineitä, jotta vältyttäisiin esim. toispuoleisen kuormi-
tuksen aiheuttamilta vammoilta.

Sähkölaitteet tulee pakata asianmukaisesti. Akut tulee pakata siten, ettei mikään 
metalli- tms. esine pääse aiheuttamaan oikosulkua napojen välille. Navoissa tulee 
käyttää kosketussuojausta. Aggregaattien polttoaineet on säilytettävä kuljetukseen 
hyväksytyissä astioissa.

6.7  

Toiminta sähkökalastuspaikoilla

6.7.1  
Ennen sähkökalastusta 

Ennen kalastuksen aloittamista sähkökalastusryhmän johtaja selostaa tavoitteet, työ-
tavat ja työnjaon. Samalla sovitaan kaikkia velvoittavasta ja yksiselitteisestä merk-
kikielestä sekä menettelytavoista onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Jos ryhmässä on 
yksikin kokematon jäsen, ryhmä ei ole ennen toiminut yhdessä tai edellisestä koeka-
lastuksesta on kulunut pitkä aika, ryhmän johtaja kertaa toiminnan koekalastuksen 
aikana. Tarvittaessa toimintaa harjoitellaan ensin ilman sähköä ja sitten laitteiden 
ollessa toiminnassa ennen varsinaisten koekalastusten aloittamista. 

Tarkastetaan, ettei kalastettavalla alueella ole sellaisia metalliesineitä (vesijohto-
putket, metallirunkoiset ja/tai -kaiteiset laiturit, piikkilangat, uitosta jääneet ketjut 
tms.), jotka voivat johtaa sähköä väärään paikkaan.

Käytettäessä aggregaattilaitteistoa on virtalähteelle ja muuttajalle valittava kuiva, 
tukeva, tilava, ei tulenarka ja riittävän etäällä vesirajasta oleva paikka. Tarvittaessa 
laitteet sidotaan esimerkiksi puuhun kiinni, jotta estetään niiden liukuminen veteen. 
Laitteet suojataan sään vaikutuksilta. Aggregaattilaitteistolla kalastettaessa kato-
di sijoitetaan ylävirran puolelle ja niin kauas koekalastusalueen laidasta, jottei 
mahdollinen veden varaan joutuva ajelehdi katodin päälle, eikä ole mahdollista 
syntyä tilannetta, jossa joku koskettaa yhtä aikaa katodiin ja anodiin. Käytettä-
essä kannettavaa akkulaitteistoa katodi seuraa kalastusryhmän alapuolella koko 
kalastustapahtuman ajan. On myös varmistettava, ettei katodi pääse siirtymään 
esimerkiksi virran mukana tai jalkoihin takertumalla toiminta-alueelle.
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Ennen kalastusta tehdään varsinaisen sähkökalastuslaitteiston toimintakoe. Tar-
kastuksessa varmistetaan erityisesti anodin varressa olevan virranohjauskytkimen 
toiminta eli että vasta kytkimen painaminen kytkee anodin jännitteen. Ohjauskytkintä 
ei saa milloinkaan lukita jatkuvatoimiseksi. Kytkimen toiminta testataan painelemalla 
kytkintä ja seuraamalla reagoiko muuttajan jännitemittari kytkimeen. Aggregaatti-
laitteistossa voi lisäksi testata kuormittuuko aggregaatti, eli sen käyntiääni madaltuu 
johdettaessa virtaa veteen. Elektrodien (anodi ja katodi) on oltava aina vedessä, kun 
virta kytketään. 

Käytettäessä kannettavaa akkukalastuslaitteistoa säädetään käytettävä jännite 
(Voltage selector tms.), taajuus (Pulse frequency regulator tms.) ja virtakytkin (Power 
selector tms.) ennen kalastusta. Lisäksi tarkastetaan virranohjaus- ja kallistuskytkin-
ten moitteeton toiminta sekä akun sen hetkinen jännite.

6.7.2  
Sähkökalastuksen aikana

Työturvallisuuden kannalta on suositeltavaa, että sähkökalastukset toteutetaan mah-
dollisimman vakioidusti. Olennaista on, että koekalastuksiin varataan riittävästi 
aikaa, jotta laitteiston asennuksessa ja käytössä ei tule kiireestä aiheutuvia virheitä 
ja toiminta voidaan tarvittaessa keskeyttää, jos esimerkiksi olosuhteet heikkenevät 
tai laitteisiin tulee toimintahäiriöitä.

Kalastuksessa kannattaa käyttää niin alhaisia jännitteitä kuin mahdollista (yleensä 
400-600 V) ilman, että kalastusteho huononee. Anodia ei suositella käytettäväksi ka-
lojen keräämiseen. On myös muistettava, että anodi ei yleensä sovellu käytettäväksi 
tukisauvana. Aggregaattilaitteiston virtalähdettä tai muuttajaa ei saa siirtää koneen 
käydessä, eikä polttomoottorigeneraattoriin saa lisätä polttoainetta koneen ollessa 
kuumana tai käynnissä.

Kalastettaessa aggregaattilaitolla yksi kalastusryhmän jäsenistä huolehtii siitä, että 
kaapelit eivät pääse takertumaan eivätkä kiertymään sykkyrälle. Pahoin kiertynyt 
kaapeli murtuu vetorasituksessa helposti. 

Kalastettaessa kannettavalla akkulaitteistolla anodin käyttäjä huolehtii, että katodi 
ei jää kalastettavan alueen sisäpuolelle. Näin estetään anodin osuminen katodiin. 
Pohjaan juuttuneen katodin irrottaa aina kalastusryhmän haavimies. Laitteiden käyt-
tömukavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota (kuva 11).
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Kuva 11. Kätevä ratkaisu kalojen kanto- ja säilytysastiaksi kalastuksen aikana. (Teemu Huovinen, 
Länsi-Suomen ympäristökeskus)

Sähkökalastuslaitteiden ollessa toiminnassa mitään suojaamatonta ruumiinosaa ei 
saa työntää veteen. Elektrodien (anodi ja katodi) koskettelu on kielletty silloin kun 
niihin johdetaan virtaa, samoin niiden puhdistaminen ilman suojakäsineitä. Aina sil-
loin kun muuttaja on kytkettynä virtalähteeseen, käsitellään kaapeleita ja elektrodeja 
kuten jännitteisiä, vaikka tiedettäisiin, että virtakytkin on pois päältä. Laitetta sam-
mutettaessa kondensaattoreihin ja käämeihin varastoituvan energian purkamiseksi 
virran syöttö akusta tai aggregaatista muuttajaan lopetetaan ja virranohjauskytkimiä 
pidetään hetki päällä ennen kuin anodirengas nostetaan vedestä.

Ryhmän jäsenten tulee aina olla valmiina katkaisemaan virta onnettomuuden sat-
tuessa ja anodia liikuttelevan henkilön tulee olla joka hetki valmiina vapauttamaan 
anodin kytkimen, jos havaitsee vaaratilanteen.
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6.8  

Toiminta tapaturmatilanteissa ja sen jälkeen

6.8.1  
Välittömät toimenpiteet

Sähkökalastustapaturman satuttua:

Jos olet rannalla ja vedessä olija on joutunut tapaturmaan:
• jos kyse on aggregaattilaitteesta, katkaise virta muuttajasta joko vetämällä 

pistoke irti virtalähteestä tai katkaisemalla virta pääkytkimestä.
• auta vedessä olija rannalle
•  huomioi kuitenkin oma turvallisuus 

Jos olet anodimies ja joudut veden varaan:
• vapauta ohjauskytkin
• pyri poistumaan vedestä

Jos olet veden varaan joutuneen anodimiehen vierellä kulkeva haavimies:
• kehota lähintä henkilöä katkaisemaan virta
• kehota anodimiestä vapauttamaan turvakytkin 
• jos uhri on joutunut virtapiiriin, yritä vetää kaapelista anodi pois uhrin luota 

tai yritä irrottaa anodi uhrin lähettyviltä omalla haavillasi
• älä koske uhriin ilman eristystä (kumikäsineitä)
• pelasta virtapiiristä vapautunut, mahdollisesti tajuton ja virran vietäväksi 

joutunut uhri vedestä
• anna hätäensiapu

Jos olet vedessä ja rannalla olija on joutunut tapaturmaan:
• vapauta ohjauskytkin ja nosta anodi vedestä 
• sovi kuka katkaisee virran ja kuka irrottaa uhrin virtapiiristä
• huomioi oma turvallisuus

6.8.2  
Tapaturman uhrin ensiapu

Jos tapaturman uhri on tajuton, tarkista hengittääkö potilas.
Jos uhri on eloton, aloita elvytys 30 painelulla ja kahdella puhalluksella. Tarvit-

taessa puhdista suu ja nielu. Jos olet yksin, älä hukkaa aikaa, vaan hälytä apua pu-
hallusten välillä. Jos tapaturmapaikalla on useampia henkilöitä, osa elvyttää ja osa 
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ryhtyy toimenpiteisiin kuljetuksen järjestämiseksi. Elvytystä jatketaan, kunnes elin-
toiminnot palautuvat tai lääkintähenkilöstö ottaa vastuun potilaasta tai auttajien 
voimat ehtyvät.

Jokainen elvytystä tarvinnut potilas on aina saatettava sairaalahoitoon, vaikka hän 
virkoaisikin ensiavun tuloksena. Tajuton potilas kuljetetaan kylkiasennossa. Uhri 
pidetään lämpimänä. Hengitystä sekä sydämen toimintaa tarkkaillaan koko ajan. 
Potilasta ei saa jättää yksin.

Pienien palovammojen hätäensiapuun kuuluu palaneen alueen jäähdyttäminen 
(vähintään 20 min) ja sen jälkeen peittäminen puhtaalla siteellä sekä loukkaantuneen 
toimittaminen lääkärin hoitoon. Laajoja, uhrin kämmentä suurempia, ja syviä palo-
alueita ei sokkivaaran vuoksi jäähdytetä. Hengitystä ja sokin oireita tarkkaillaan ja 
potilas pidetään lämpimänä.

Ohjeet sähkökalastukseen osallistuvien ensiapukoulutuksesta on esitetty kohdassa 
6.4 Työryhmä.

6.8.3  
Tapaturmasta ilmoittaminen

Työssä sattuneet tapaturmat on aina kirjattava ja ilmoitettava työnantajalle. Työnan-
tajalla on osaltaan lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa viipymättä vakavasta työta-
paturmasta työsuojeluviranomaiselle ja poliisille. /26/ 

6.9  

Käyttö erilaisissa olosuhteissa

6.9.1  
Maasto-olosuhteet

Kova virta, syvä tai erityisen tumma tai samea vesi sekä louhikkoinen pohja ja rannat 
lisäävät onnettomuusriskiä sähkökalastuksessa. Louhikkoista rantaa ei kannata va-
lita aggregaatin tai muiden välineiden säilytyspaikaksi eikä työskentelyalueeksi. Jos 
on pakko kalastaa louhikkoinen pohja-alue, kannattaa etsiä pahimmat vedenalaiset 
onkalot ja lohkareet etukäteen tukisauvan kanssa ja antaa kalaston palautua ennen 
varsinaista kalastusta sekä liikkua kalastettaessa hitaasti jalalla tunnustellen. 

Vyötäisiin ylettävässä, tai sitä syvemmässä vedessä ei kalastuksia tule tehdä, jos 
virtaus on edes kohtalainen tai pohja epätasainen. Kovassa kiitovirtauksessa tai kuo-
huvassa koskessa jo yli polven syvyisessä vedessä työskentelyä tulee välttää. 
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6.9.2  
Sääolosuhteet

Ukonilman ja kovan sateen aikana tulee kalastus keskeyttää, samoin sääolosuhteiden 
muuten heikentyessä niin, että kalastus vaarantuu. Sääolosuhteet tulee huomioi-
da pukeutumisessa. Pitkäaikainen kylmässä vedessä oleskelu haihduttaa kehosta 
lämpöä tehokkaasti, vaikka kahluuvarusteet olisivat ehjätkin. Kylmässä vedessä ja 
kylmällä säällä tulee päivittäistä kalastusaikaa lyhentää ja vaatetusta lisätä. Toisaalta 
on muistettava, että hikoilu heikentää eristystä.

Jäisiä rantakivikoita tulee välttää, kivikossa eivät nastoitetutkaan kengät juuri auta. 
Jos joessa on ajelehtivia jää- tai suppolauttoja tai niiden irtoaminen näyttää mahdol-
liselta, kalastuksia ei tule tehdä. Talvella sulapaikoista kalastettaessa on huolellisesti 
testattava ympäröivien jäiden kestävyys esim. jääkairan ja tuuran avulla. 
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7  Käytön opastus ja koulutus 

Sähkökalastusryhmään ei saa ottaa useita kokemattomia jäseniä kerralla.
Jos sähkökalastusryhmässä on jäsen, joka ei ennen ole ollut kalastuksessa muka-

na tai jäsenet eivät ole ennen toimineet yhdessä tai edellisestä kalastuskerrasta on 
kulunut useita kuukausia:

• Turvaohjeet annetaan luettavaksi etukäteen ja varmistetaan, että kaikki ovat 
omaksuneet keskeiset asiat

• Ennen kalastuksen aloittamista kerrataan: 
- laitteiston kunto ja toiminta
- laitteiston kokoaminen
- ryhmän jäsenten tehtävät
- henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö
- toiminta vaaratilanteessa
- ensiapu ja avun hälyttäminen
- sähkötyöturvallisuuteen liittyvät asiat
- suoritetaan yksi harjoituskalastus

Työnantajan tulee huolehtia osallistumisesta sähkökalastuskoulutukseen, johon si-
sältyy sähköturvallisuus- ja ensiapukoulutus. Sähköturvallisuuskoulutus tulee olla 
suoritettuna kaikilla sähkökalastukseen vakituisesti osallistuvilla. Tilapäisesti säh-
kökalastukseen osallistuvilla tulee olla sähkökalastuksessa tarvittavat tiedot sähkö-
työturvallisuudesta. Ensiapukoulutus (EA1) tulee olla kahdella ryhmän jäsenellä. 
Sähköturvallisuuskoulutus on uusittava viiden vuoden välein, ensiapukoulutusta 
ylläpidetään kolmen vuoden välein hätäensiavun kertauskurssilla.
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LIITTEET

Liite 1 
Sähkökalastuslaitteiden vuosihuoltokortti
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Liite 2  
Tiivistelmä sähkökalastuksen työsuojeluohjeesta

Tässä liitteessä on tiivistettynä keskeiset ohjeet kenttäkäyttöä varten. Tarkemmat 
ohjeet on esitetty Sähkökalastuksen työsuojeluoppaassa.

TARKISTA:

SÄHKÖKALASTUSLAITTEISTO
• Sähkökalastuslaitteistossa on CE-merkintä.
• Laitteiston vuositarkastus on tehty.
• Anodin ohjauskytkimet ovat pakkokäyttöisiä ts. virta katkeaa, kun ote kytki-

mestä irtoaa.
• Anodimiehessä tai laitteessa oleva kallistuskytkin tms. toimii.

LISÄVARUSTEET
• Käytä eristävästä materiaalista valmistettuja saappaita tai kahluuhousuja, 

sähkötyöhön hyväksyttyjä kumikäsineitä ja kelluntavälineitä.
• Tarkista, että lisävarusteet eivät ole sähköä johtavia ja ne ovat sisältä kuivat.
• Huolehdi, että työskentelypaikalla on tarvittava ensiapuvälineistö.

TYÖRYHMÄ
• Työryhmällä on kokenut johtaja.
• Työryhmässä on vähintään kaksi henkilöä akkulaitteilla ja kolme henkilöä 

aggregaattilaitteilla kalastettaessa.
• Kaikki sähkökalastukseen vakituisesti osallistuvat ovat suorittaneet sähkö-

työturvallisuuskurssin ja ainakin kaksi työryhmän jäsentä on suorittanut 
ensiavun peruskurssin. Työnantajan tulee huolehtia osallistumisesta sähkö-
kalastuskoulutukseen, johon sisältyy sähköturvallisuus- ja ensiapukoulutus. 
Sähköturvallisuuskoulutus tulee olla suoritettuna kaikilla sähkökalastukseen 
vakituisesti osallistuvilla ja ensiapukoulutus (EA1) kahdella ryhmän jäsenellä. 
Sähköturvallisuuskoulutus on uusittava viiden vuoden välein, ensiapukoulu-
tusta ylläpidetään kolmen vuoden välein hätäensiavun kertauskurssilla.

• Työryhmän jäsenet ovat uimataitoisia.
• Työryhmällä on asianmukaiset koekalastusluvat ja poliisille on ilmoitettu.

TYÖSKENTELY
• Käy läpi työtavat, työnjako, merkkikieli ja menettelytavat onnettomuustilan-

teessa.
• Poista sivulliset kalastusalueelta.
• Poista ylimääräiset metalliesineet kalastettavalta alueelta.
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• Valitse virtalähteelle ja muuttajalle tukeva ja suojaisa paikka etäällä vesirajas-
ta.

• Sijoita katodi kalastettavan alueen ulkopuolelle ylävirtaan.
• Anna merkki virran kytkemisestä ja kytke virta elektrodit veteen upotettuina.
• Tee laitteiston toimintakoe.
• Älä koskaan kytke anodin virranohjauskytkintä jatkuvatoimiseksi tai kalasta 

laitteella, jossa kytkin ei toimi.
• Käsittele kaapeleita ja elektrodeja kuin niissä olisi jännite.
• Älä koske veteen suojaamattomalla ruumiinosalla virran ollessa kytkettynä.
• Keskeytä kalastus kovan sateen ja ukonilman ajaksi.
•  Ole valmis katkaisemaan virta välittömästi vaaran uhatessa.
• Korjaa tai korjauta heti havaitsemasi viat ja puutteet.
• Työryhmän jäsen voi vaihtaa sulakkeen. Käytä aina virta-arvoltaan oikean 

kokoista ja -tyyppistä sulaketta. Kaikissa muissa korjauksissa on käytettävä 
hyväksyttyä sähköurakoitsijaa.

•  Noudata muita annettuja ohjeita ja määräyksiä.
• Kertaa tarvittaessa yksityiskohtaiset ohjeet Sähkökalastuksen työsuojeluop-

paasta. 
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Liite 3  
Sanasto

Anodi Toinen laitteiston elektrodeista (+ napa), sitä liikutellaan  
   muutaman metrin mittaisin alavirtaan suuntautuvin vedoin  
   koko kalastettavan alueen läpi. Vetää puoleensa sähköken- 
   tän vaikutuspiirissä olevia kaloja. Karkottaa sähkökentän  
   laita-alueella olevia kaloja. Käytetään myös nimitystä ano- 
   disauva.

Kallistuskytkin Akkulaitteissa oleva tai anodimieheen kiinnitettävä turva- 
   kytkin, joka katkaisee virran syötön, jos henkilö esim. hor- 
   jahtaa.
 
Katodi Toinen laitteiston elektrodeista (- napa), sijoitetaan veteen  
   kalastusalueen ylävirran puolelle. Akkulaitteessa katodi  
   seuraa kalastusryhmän alapuolella.

Ohjauskytkin “Kuolleen miehen kytkin” (tai kytkimet), joka sijaitsee ano- 
   din varressa. Laitteisto johtaa sähkövirtaa veteen vain silloin,  
   kun ohjauskytkintä pidetään pohjassa. 

Ohjausyksikkö Sisältää laitteiston käytössä tarvittavat kytkimet, säätimet  
   ja mittarit. Aggregaattilaitteissa yleensä muuttajan yhtey- 
   dessä, akkulaitteissa usein rinnalle kiinnitettävä erillinen  
   koteloitu osa.  

Sähkökalastus Sähkökalastusta käytetään Suomessa ainoastaan kalakanto- 
   jen arviointiin ja näytteenottoon lähinnä jokien virtapai- 
   koissa. Menetelmässä luodaan veteen paikallinen sähkö- 
   kenttä, joka vetää puoleensa vaikutuspiirissään olevia ka- 
   loja. Laskemisen ja näytteenoton jälkeen kalat voidaan va- 
   pauttaa.

Sähkökalastuslaitteisto Laitteistoon kuuluu virtalähteenä toimiva akku tai aggre- 
   gaatti, muuttaja, jonka avulla virta muutetaan kaloja puo- 
   leensavetäväksi  pulssimaiseksi tasavirraksi. Lisäksi lait_
   teistoon kuuluu sähkövirran johtamiseen veteen käytettävät  
   elektrodit, joiden väliin sähkökenttä muodostuu.
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Liite 4  
Sähkökalastuskoulutus (2 pv)

1. Sähköturvallisuus 3-4 h (SFS 6002) 
• Sähkön aiheuttamat vaarat ja sähköstä johtuvat tapaturmat 
•  Sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten ja standardin SFS 6002 

sisältö
• Toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa
• Koulutuksessa pitää ottaa huomioon ne tehtävät, joissa koulutukseen osallis-

tuvat henkilöt toimivat. 
• Tietojen ymmärtäminen on varmistettava kuulustelulla tai muulla soveltuval-

la tavalla, koulutuksesta on annettava todistus tai vastaava dokumentti.
 
2. Ensiapu  3-4h (hätäensiavun kertaus)

3. Sähkökalastuksen työsuojeluohjeet 6 h
• Työsuojelu sähkökalastuksessa oppaan läpikäynti
•  Sähkökalastuslaitteet ja niiden oikea käyttö
•  Työmenetelmät 
• Demonstraatioita ja harjoittelua
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