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Viite Lausuntopyyntönne 2.4.2015 MMM022:00/2008 

  

Asia Suomen Kalankasvattajaliiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalas-

tuksesta 

   

 

Lausunto kalastusrajoituksesta  

 

Kalankasvattajaliitto katsoo että asetukseen on lisättävä kalastusrajoituksia kalankasva-

tusrakennelmien läheisyydessä. Rajoituksen tulee koskea niin vapaa-ajan- kuin ammatti-

maista kalastusta. Kaikenlainen kalastus kalankasvatusrakennelmien vieressä ja välittö-

mässä läheisyydessä pitää kieltää sen vaarallisuuden ja sen aiheuttaman taloudellisen va-

hingon takia. 

 

Kasvatuskassit, raamit ja hyljeverkot ankkuroidaan merenpohjaan, altaaseen ja kellukkei-

siin köysin, ketjuin tms. nämä voivat ulottua hyvinkin kauaksi altaasta taikka rakennel-

masta. Kalastusvälineet voivat tarttua altaan taikka hyljeverkon kiinnityslaitteisiin ja vaa-

rana on että ne sotkeutuvat käytettävän kalastusaluksen tai veneen moottoriin taikka pyy-

dysvälineeseen aiheuttaen taloudellista vahinkoa kalanviljely-yrittäjälle. 

 

Vapaa-ajankalastusta harjoittaessa kalastajien käyttämät vieheet yms. koukut tarttuvat ja 

jäävät pysyvästi kiinni em. rakenteisiin. Nämä kiinnijääneet koukut tms. aiheuttavat pit-

käaikaisesti henkilökunnalle loukkaantumisvaaran etenkin silloin kun he käsittelevät köy-

siä, ankkureita jne. Usein verkkoaltailla tehdään myös sukelluksia jolloin verkot, siimat ja 

muut mahdolliset kiinnijääneet, taikka muutoin sotkeutuneet kalastusvälineet, voivat ai-

heuttaa hengenvaaran.  Muutosehdotus on lisätty punaisella korostusvärillä alla olevaan 

pykälään. 

 

10 § 

Pyydysten asettaminen meressä yleisellä vesialueella  

 

Meressä yleisellä vesialueella ei troolia vedettäessä saa mennä sataa metriä lähemmäksi 

toisen pyynnissä olevaa isorysää taikka kalanviljelyrakennelmaa.  Kalastusta vapaa-

ajankalastusvälinein, pintaverkoilla tai isorysällä ei saa ilman asianomaisen lupaa harjoit-

taa kahtasataa metriä lähempänä toisen isorysää taikka kalanviljelyrakennelmaa sen sivul-

ta lukien eikä sataa metriä lähempänä sen perää. 

 

Lausunto alamittasäädöksestä 
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Suomen Kalankasvattajaliitto haluaa lausunnossaan tuoda esille että luonnosteltu asetus-

luonnos kalojen sallituista pyyntimitoista rasvaevättömän järvilohen ja taimen osalta on 

liian korkeat sillä kaloja istutetaan kalastettavaksi. 

 

Liitto on tuonut esille aikaisemmin huolensa siitä että nyt ehdotettu alamittasäädös vai-

kuttaa elinkeinoon erittäin negatiivisesti. Elinkeino on havainnut että kalan kasvattaminen 

alamittakokoon ei ole yritystaloudellisesti kannattavaa ja laskee ostohalukkuutta. Kalan 

kasvattaminen nyt esitettyyn kokoon vie kohtuuttoman pitkän ajan, 5-6 vuotta, ja yritysta-

loudelliset riskit kasvavat liiaksi. Lisäksi on nähty että istukashalukkuus siirtyy taimenista 

ja järvilohista alamitan noston johdosta muihin lajeihin. 

 

Kalankasvattajaliitto esittää että rasvaevättömien järvilohen ja taimenen alamittaa laske-

taan 10 cm ehdotetusta.  
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