
Lausunto kalastuslakiuudistukseen 

Määritelmistä 
 
 Kalastusalueiden kokouksissa yms. on omistuksen painottaminen ja korostaminen viimevuosina saanut 
jopa pääosan kokousannista. Tämä on alkanut näkyä mm. niin että vesialueiden omistajia on ryhdytty 
kutsumaan kalavesien omistajiksi, jopa vesien omistajiksi. Tämä ruokkii sellaisia väärinkäsityksiä että 
kalatkin kuuluisivat omistuksen piiriin. 

- käytettäisiin edelleen nimitystä vesialueen omistaja, -osakas 
 
Kalastusalueiden yhdistyessä näistä yhteiselimistä puhutaan nimellä Kalatalousalue. Kuitenkin 
talouskalastus on jäänyt ja jää edelleen harrastuskalastuksen varjoon. Tämä siitä huolimatta että ELY-
keskukset ovat tehneet kaikkensa ”ammattikalastuksen” eteen, vaikka vesistössä ei olisi ainuttakaan 
kaupallisen kalastuksen kestävää kalakantaa.    

- ehdotan että Kalatalousalueet niminä muutettaisiin esim. Kalastonhoitoalueeksi. 
 
Kalastusmaksuista 
 
Pidän yhdenkortin mallia hyvänä mikäli sen hinta ei nouse suunnitellusta. Ymmärrän hyvin että yli 65- 
vuotiaat haluttaisiin maksamaan kalakortin kun maksajat joka tapauksessa vähenevät. Toisaalta valtaosa 
eläkeläisistä on pienituloisia ja kalastus tarjoaisi heille mielekkään ja kohtuuhintaisen harrastuksen jota ei 
yhteiskunta tue kuten useimpia muita harrastuksia. Pohjoisnorjassa kulkiessani olen huomannut että 
kaikilla sellaisilla pysähdyspaikoilla missä on rautujärviä lähellä, on suomalainen asuntoauto tai teltta. Siellä 
eläkeläiset kalastavat ilmaiseksi lohikaloja, voi olla että monet keskittyisivätkin Norjan kalastukseen 
kotimaan sijasta. 

- eläkeläisten maksusta tulisi luopua  
 
Mielestäni vesistöt voitaisiin jakaa talouskalastusvesiin ja erityisvesiin, edellä mainituissa voitaisiin toimia 
kuten talousvesissä tähänkin saakka mutta niissä olisi aina ja poikkeuksetta sallittava 
yleiskalastusoikeuksilla ja valtakunnallisella kortilla tapahtuva kalastus. Erityisvesiin voisi myydä 
erityiskortteja kalliimmalla hinnalla mutta ei sallittaisi seisovia pyydyksiä. Mitään muutakaan tuotetta ei voi 
myydä kahteen kertaan tai myydä ja pitää itse. 

- ehdotan erityisvesien ja talousvesien erottamista edellä kuvatulla tavalla.   
 
Kalaston suojelemisesta 
 
Miellä on 16 eristeisesti uhanalaista kalalajia joista 4 sukupuuton partaalla mutta vain 1 rauhoitettu laji 
sekin sen vuoksi ettei siihen ole kalastuksellista mielenkiintoa.  
Mielestäni uhanalaisia lajeja tulee suojella, niin ettei niitä tapettaisi edes sivusaalina, ei meidän maamme 
nyt sentään niin köyhä ole, että ei vedessäkin olevia eläimiä voisi suojella.  

- ehdotan että osakaskunnat, kalastusalueet että kalastuksesta vastuussa olevat viranomaiset 
velvoitettaisiin suojelemaan uhanalaisia kalakantoja tarvittaessa täysrauhoituksin. 

 
Kalastusoppaat 
 
Suomeenkin on juurtunut pieni kalastusoppaiden joukko, pääosin veneellä toimien. Kalastusopastus on 
ainoa kasvava kalatalouden ala, siitä huolimatta että meidän kalastomme on kansainvälisesti katsoen 
surkeassa kunnossa. Kalastusoppaiden on vaikea saada vesialueiden omistajien kautta lupia toimintaansa. 
Nyt säädetty läänikohtainen lupa antaa luvan viedä 6 henkilöä kalastamaan. Jossain tilanteissa olisi 
paikallaan viedä suurempia ryhmäkokoja esim. hoitolaitosryhmiä. Miksi ei maksimi ryhmäkoko voisi olla 
sama kun vuokraveneen kuljettajan tutkinnon sallima 12henk.    



Ylälapissa on oma kastijakonsa ja siellä ei voi toimia kalastusoppaana ellei maksa tuloveroja kuntaan ja 
oleskele puolta vuotta siellä. Kalastusaika on siellä kuitenkin sen verran lyhyt että pitäisi mennä muualle 
tekemään töitä. Vesialueiden omistamisella ei ole merkitystä ellei em. vaateet täyty. 

- ehdotan että kalastusopas voisi läänikohtaisella opasluvalla ottaa 12 henkilöä 
- koko maassa tulisi noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta ja sallia opastoiminta samoin ehdoin 

myös Ylälapissa. 
 
Lääni-/valtakunnanluvasta 
 
Mielestäni lääni-/valtakunnanluvalla saisi järvialueilla kalastaa perhokalastuksessa kolmella perholla. 
Maailmalla seisovien vesien perhokalastus tapahtuu kolmella perholla. Esim. kilpakalastajamme eivät 
pärjää seisovissa vesissä hyvien harjoitus olosuhteiden puutteessa. Norjan kalastuslaista voisi ottaa 
koukkurajoituskohdan, siellä sallitaan yksi kolmihaarakoukku tai vaihtoehtoisesti kolme yksiteräistä 
koukkua. 

- ehdotan että yleiskalastuksessa sallittaisiin yksi kolmihaarakoukku tai vaihtoehtoisesti kolme 
yksiteräistä koukkua. 
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