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1. Purotaimen käsite tulee poistaa uudesta kalastuslaista. 

Suomessa ei ole todistettavasti yhtään taimenkantaa joka eläisi pelkästään pienissä 
puroissa koko elämänsä. Useat merkintä- ja dna tutkimukset osoittavat, että pienet purot ja 
latvavedet tuottavat taimenia alapuolisiin vesiin vaellukselle. Paikallisten pienten 
emokalojen tappaminen ja ylös ottaminen ”tammukoina” on erittäin vahingollista ja 
vähentää vaellukselle lähtevien taimenien määrää. 

2. Verkkokalastusta tulee jatkossa vähentää ja säädellä huomattavasti tehokkaammin. 

Missään muualla maailmassa ei ole samanlaista verkkokalastuskulttuuria kuin suomessa. 
Esim. vaelluskalojen huonoon tilaan vaikuttaa radikaalisti syönnösalueiden liian tehokas 
verkkokalastus. Tämä on selkeästi osoitettu tutkimuksien avulla. Verkkokalastuksen yksi 
ongelma on myös se, että verkot tappavat tehokkaasti kaloja joita ei ole edes tarkoitus 
kalastaa. Verkkoja saisi pitää vapaa-ajan kalastajat maksimissaan 60 metriä taloutta 
kohden. Merellä ja suurilla järvillä ranta-alueet tulee rauhoittaa kokonaan 
verkkokalastukselta(100 metriä rannasta ulos) Tanskan malliin.  

3. Kuhan alamitta tulee nostaa 42 senttiin 

Varsinkin saaristomerellä tehokas kuhan kalastus on jo alkanut hidastaa kuhan kasvua. 
Tilanne johtuu siitä että nopeakasvuiset yksilöt on kalastettu ennen kutua pois ja 
lisääntyminen on pääosin hidaskasvuisten yksilöiden varassa. Sama ongelma on 
vaellussiialla. Näistä asioita on rklt:n tutkimuksia olemassa. 

4. Ely keskukset eivät saa kumota erittäin tärkeitä kolmen kilometrin sääntöjä jotka 
estävät ammattimaisten pyydysten(isorysä) käytön vaelluskalasuistoissa. 
Vaelluskalajokien suistoalueilla pyydyskalastusta tulee rajoittaa ja kalastusta valvoa 
huomattavasti nykyistä tehokkaammin. 
 

Jokisuistot toimivat vaelluskalojen tärkeinä vaellusreitteinä. Jokisuistot toimivat myös 
useiden kalojen lisääntymisalueina. Esim.  useat jokisuistot ovat kuhien tärkeitä 
lisääntymisalueita. Nämä alueet tulee rauhoittaa tehokkaalta pyydyskalastukselta. 
Vähintään kolme km jokisuistosta ulos. 
 
5. Rasvaeväleikkaukset pakollisiksi taimen ja lohi-istutuksissa 1 vuotiaista alkaen. 

 
Tämä mahdollistaa valikoivan kalastuksen ja säästää uhanalaisia luonnonkantoja. 
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6. Meritaimenen vapakalastuksessa sallitaan vain max. yksi väkäsetön 
kolmihaarakoukku tai perhossa väkäsetön koukku. Haavien tulee olla solmutonta 
havasta jotta kalat vahingoittuvat mahdollisimman vähän. Näillä säännöllä myös 
rasvaevälliset luonnonkantaa olevat yksilöt voidaan vapauttaa ilman minkäänlaisia 
ongelmia, toisin kuin verkoista. 

7. Uuden kalastuslain henki tuleekin olla tutkimustieto, luontainen lisääntyminen, 
kalakantojen elinympäristöjen kunnostaminen sekä oikeudenmukaisuus. 
Esimerkiksi kalastuslupatulojen ohjauksen painopiste ei saa olla nykyisen kaltainen 
istutustoiminta vaan kalakantojen luontaiseen lisääntymiseen tähtäävät 
toimenpiteet. 

8. Kalastuslupatulot tulee ohjata paremmin vapaa-ajan kalastuksen edistämiseen, ei 
kuten nyt ammattikalastuksen edistämiseen. 

9. Uhanalaisten kalojen myyntiä ei tule sallia. Jos sallitaan niin silloin ei voida valvoa 
onko joukossa myös luonnonvesistä pyydettyjä yksilöitä. Koskeen varsinkin 
meritaimenta. 

10. Vapaa-ajan kalastajan(kotitarvekalastaja pois laista) ei saa myydä saalista. Se on 
vain ammattikalastajan oikeus. 

11. Kalaväylän tulee olla 2/3, ei 1/3 kapeikon leveydestä kuten vanhassa laissa. 
12. Puroissa ei tule kalastaa millään muulla kiinteällä tai seisovalla pyydyksellä kuin 

rapumerralla. 
13. Kalastuksenvalvojalla tulee olla oikeus tarkastaa rannalla, veneessä tai vesillä 

olevia kalan kuljettamisen tai säilyttämisen mahdollistavia välineitä ja astioita. 
14. Kaikkeen kalastuksen valvontaa tulee ohjata paremmin resursseja tulevaisuudessa. 
15. Lakiesityksessä viitataan vanhentuneeseen ”purotaimen”-käsitteeseen, joka 

yhdistetään yleensä taimenkantoihin pienvesistöissä ja joka usein mielletään 
virheellisesti enemmän tai vähemmän paikalliseksi kalakannaksi. Tällainen ajattelu 
voisi johtaa siihen, että jotkut vaellusesteiden yläpuoliset vesistöt jäädä virheellisesti 
pois vaelluskalavesistö-alueista. Näin ei saa käydä, koska esimerkiksi täysin 
paikallisia taimenkantoja ei ole. Päinvastoin pienvesistöjen arvoa ja suojelua tulee 
painottaa uudessa laissa. Monet uhanalaisten taimenkantojen geenipankit 
sijaitsevat juurikin näissä pienvesistöissä. Myös pienvesien hyvä tila turvaa 
alempien vesien ja suurempien vesien tilaa. 

16. Ely keskukset eivät saa antaa yksinään lupia kaupallisille kalastajille. Lupa oltava 
edelleen osakaskunnalta ja vähintään puolto kalatalousalueelta. 
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