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Kalastuslupa kalastustavan mukaan 

- Kalastuslupajärjestelmästä tulee tehdä kalastukseen kannustava ja oikeuden- 
mukainen sekä joustava ja kaikki kalastustavat huomioon ottava ! 

 
- Pilkkiminen ja perinteinen onkiminen tulee säilyttää maksuttomina 

yleiskalastusoikeuksina ns. ”jokamiehenoikeus” 
 
Valtakunnallinen viehelupa, yhden perusluvan malli 

- Sopii vapakalastajille, luvalla voi kalastaa laajasti. Kriteerit on samat kuin nykyisessä 
läänikohtaisessa vieheluvassa. ( Työryhmän esitys ) 

        
- Hyvä perusmalli luvasta. Tällä hetkellä ei muita lupamalleja ole työryhmät kehitelleet 
                                                  eivätkä esitelleet! 

 
Ehdotuksia eri lupamalleista vapaa-ajankalastajille 

- Ehdotus nro 1. Laaja valtakunnallinen viehelupa. Kattaa kaikki kalastuskohteet 
myös koski ja virtavedet (myös Lapin kolmen pohjoisen kunnan vesialueet) 

 
- Erityisperusteisille kalastuskohteille ( esim. Lapin lohijoet ja Metsähallituksen/ym. muiden 

erityisperusteiset kalapaikat ) Erillinen vesistökohtainen kalastuslupa. 
  

- Tämän kalastusluvan hinta voisi olla kaksinkertainen peruslupaan verrattuna. 
 

- Ehdotus nro 2. Erillinen  Valtakunnallinen vetouistelulupa. Peruslupa, joka kattaa 
6 vapaa, sekä lisämaksua vastaan lisävavat. ( maassamme on n. 400 000 kalastajaa jotka 
luokittelevat itsensä vetouistelijoiksi) 

 
Viehekalastus 

- Kalastuslakiin tulee saada selkeä määritys, mikä on viehekalastusta? Viehekalastuksen 
määritelmä voisi olla esim. Kalastusta yhdellä vavalla, kalastusmuoto aktiivinen jossa 
käytetään yhtä/kahta uistinta, jigiä, lippaa tai perhoa. 

 
Vetouistelu 

- Onko vetouistelu viehekalastusta? 
- Uuteen kalastuslakiin tulee määrittää kalastusmuoto vetouistelu.  

Tämän päivän vetouistelijan veneessä on 3 –5 henkilöä jotka osallistuvat kalastukseen, 
            pyynnissä keskimäärin 10-15 vapaa ja jokaisessa vavassa 1-3 viehettä, joiden pyyntileveys     
            on n. 50 – 100m. 

 
 



 
 
Kotitarvekalastus 

- Kotitarvekalastuksen määrä ja merkitys on vähentynyt, mutta sillä on edelleenkin 
merkitystä etenkin täällä Lapissa. 

- Verkkokalastus, koukkukalastus, pitkäsiima ja nuotta ovat pääasiallisia kalastusmuotoja. 
- Esitämme että kotitarvekalastaja –nimike tulee säilyttää uudessakin kalastuslaissa. 

 
Verkko- ja koukkukalastus 

- Pyydysten rajoittaminen on aina vesistökohtainen ratkaisu, joka perustuu kalaston tilaan. 
- Verkko- ja koukkukalastuksesta ja niiden määristä päätöksenteko kuuluu vesistökohtaisesti 

vesialueen omistajille. 
- Mielestämme tällaista 6 verkon verkkorajoitus määritelmää ei tarvitse kirjata uuteen 

kalastuslakiin. 
 
Kaupallinen kalastaja 

- ”Näillä kalastajilla on oikeus pyydetyn kalan ensikäden myyntiin. EY n:o 1224/2009 
kieltää  vapaa-ajankalastajien saaliin myynnin merialueella” 

- Työryhmän esitys: ”Yhdenvertaisuus periaatteen mukaisesti vastaava säädös esitetään 
koskemaan myös sisävesiä.” 

- Kalastuslakia uudistettaessa tulee sallia esim. kalastusseurojen, kyläyhteisöjen ym. 
järjestöjen ja yksityisten omilla tai vuokratuilla vesialueilla käyttää kaupalliseen 
kalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä hoitokalastuksessa. 

- sekä sallia hoitokalastuksesta ja kalastuskilpailuista tulleen saalin myymisen 
hyötykäyttöön. 

- sekä sallia seurojen ja kyläyhteisöjen tms. järjestämissä tilaisuuksissa  
”rantakalajuhlissa” esim. rantanuotan vedon moottorivoimin. 

- esim. kalastuskilpailussa ”vetouistelu” voi kilpailun aikana tulla saaliiksi haukia ja ahventa 
n. 1500 – 4000 kg jopa enemmänkin, SM-pilkissä tulee ahventa yleensä n.5000 –9000 kg. 
Kalat myydään yleensä jalostamoille tai pienyrittäjille kilpailukulujen kattamiseksi 
seuratoimintaan. Jos ei sallita kalan myyntiä, tämän muotoinen toiminta tapetaan 
seuratyöstä? Mielestämme juuri kalastuskilpailutoiminta on arvokasta ja ilmaista 
vesiemme hoitokalastusta, sekä kalastusharrastajien yhteinen sosiaalinen tapahtuma. 

 
Kalastusalueet 

- Lapissa on 19 kalastusaluetta. Ne tulisikin tarkastella uudelleen myös Lapin osalta. 
- Ei ole tarkoituksen mukaista, että samoilla joki ja vesistöalueilla on 3-4 kalastusaluetta 

kalastuksen hoitotoimet ja kalastuksen säätely on vaikea toteuttaa, vaikka alueilla 
yhteistyötä tehtäisiinkin. 

 
Kalatalousneuvottelukunta 

- Nykyinen kalastuslaki (14 a § ja 14 b §). Kolmen pohjoisen kunnan kalatalousneuvottelu- 
kunta. 

- Vapaa-ajankalastajilla ei ole nykyisessä neuvottelukunnassa edustusta. Se on suuri puute, 
koska olemme suurin käyttäjäryhmä kalastuksessa. Esitämme että uuteen kalastus- 
lakiin merkitään kalatalousneuvottelukuntaan vapaa-ajankalastajillekin edustus 
paikka. 

Vapaa kalastusoikeus 
- Nykyisen kalastuslain 12 §:n mahdollistama kolmen pohjoisen kuntalaisten maksuton 



kalastusoikeus valtion vesialueilla. Esitämme oikeus saada pyydyslupa/viehelupa 
valtionvesiin koskee vain ko. kunnan alueella vakinaisesti asuvia henkilöitä. 
Erityisperusteiset kalastuspaikat eivät kuuluisi maksuttomanluvan piiriin.  

Kalastusluvan hinnat 
- Työryhmän esitys 5 €/vrk, 10 €/viikko ja 35 €/vuosi? (tarkoittaa kai kalenterivuotta) 

Mielestämme työryhmän esitys on kohdallaan. 
 
Vaelluskalat 

- Mielestämme vaelluskalat tulee käsitellä omana kokonaisuutena ”vaelluskalalaki.” 
Otettava huomioon vaelluskalojen kestävä käytön ja hoidon turvaaminen. 

- kalojen luontainen elinkierto kutualueille, esteetön kulun turvaaminen rakennettujen 
jokivesistöjen kalateillä, kaikille vaelluskalojen esiintymisalueille. 

- kalastuksen säätely, rauhoitusalueet/ ajat, pyydysten säätely ja pyyntimenetelmien 
määritys sekä saaliskiintiö/ saaliskiintiö /vrk, tutkimus ja seuranta. 

       
Rahoitus 

- Kalastuslain kokonaisuudistuksessa tulee myös ottaa huomioon kalastusalueiden 
perusrahoitus, sekä kalastusalan järjestöjen perusrahoitus, niille järjestöille jotka 
tekevät kalastusalan valistus ja neuvontatyötä. 

- Periaatteena tulee olla, että 18 –vuotta täyttäneet maksavat, jotka kalastavat. 
 
 
 
 
 
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry 
Jorma Kaaretkoski 
puheenjohtaja 
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