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ASIA: Lausunto kalastusasetusluonnoksesta 
 
Olemme tutustuneet asetusluonnokseen ja asiaan liittyviin perusteluihin. 
 
Esitämme asetusluonnokseen seuraavia muutoksia: 
 
1 § 2) Rasvaevätöntä järvilohta ei tule rauhoittaa Vuoksen vesistössä kesä – elokuun ajaksi. 
 
Perustelut: 

− Eväleikatut järvilohet on istutettu kalastettaviksi, eikä niiden kalastamista tarvitse rajoittaa. 
− Alueelle on tehty laajoja yhtenäislupa-alueita viehekalastukseen, jotka palvelevat sekä 

paikallisia kalastajia että kalastusmatkailua. Viehealueiden toimintaedellytykset heikkenevät 
merkittävästi, mikäli asetetaan uusia kalastusrajoituksia. Samoin heikkenevät 
matkailuyrittäjien toimintaedellytykset. 

− Mikäli eväleikatulle järvilohelle asetetaan kalastusrajoituksia, niin oletettavaa on, että 
järvilohen yksityisellä rahalla tehtävät istutukset pienenevät merkittävästi tai loppuvat 
kokonaan, kuten nieriän osalta on käynyt. Tämä johtaisi siihen, että rasvaevälliset järvilohet 
joutuisivat entistä enemmän saaliiksi muun kalastuksen yhteydessä ja kuolisivat 
vapauttamisesta huolimatta. On ehdottomasti kannansuojelun kannalta parempi, että alueella 
on mahdollisimman paljon järvilohia, jotta lisääntymistarkoituksessa olevista kaloista 
suurempi osa selviäisi järvivaelluksen läpi. 

− Samoin istutusten vähentyminen heikentäisi myös yksityisten kalankasvattajien 
toimintaedellytyksiä. 

 
2 § 6) Kuhan alamitan tulee olla 40 cm sekä järvillä että merellä 
 
Perustelut: 

− Kuha ei ole sisävesissä millään muotoa uhanalainen, vaan paikoitellen sillä on jopa ylitiheät 
kannat. 

− Kaupallisen kalastuksen kannalta on selkeämpää, kun alamitta on sama sisävesillä ja 
merellä. Mikäli alamitta on erilainen, niin on riski, että kalakaupassa alamittainen 
sisävesikuha muuttuu mereltä pyydetyksi. 

− Alamittaa on mahdollista nostaa ELY:n päätöksellä. Mikäli se jollakin alueella katsotaan 
tarpeelliseksi.   
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4 § Rasvaevättömälle järvilohelle ei tule asettaa saaliskiintiötä 
 
Perustelut: 
      -   Eväleikatut järvilohet on istutettu kalastettavaksi. 
      -   Verkkokalastuksessa saaliiksi voi tulla useampia eväleikattuja järvilohia yhdellä kertaa, eikä  
           niiden palauttaminen ole järkevää.  
      -   Matkailukalastajat kokevat epäoikeudenmukaisuutta, mikäli esim. viikonlopun kalareissu 
           loppuu tunnin kalastuksen jälkeen ensimmäisenä päivänä ja toisena päivänä esim tuuli estää     
           vesillä pääsyn. 
      -    Saaliskiintiötä ei pysty valvomaan lainkaan, koska kalastuksenvalvoja ei saa avata esim. 
 kylmälaukun kantta tai vetoketjua. Ei ole siis keinoa selvittää monta järvilohta kalastajalla 
 on hallussa. 
       
7 § Pyydysten merkintää tulee yksinkertaistaa 
      -     Verkoissa tulee aina yli 100 ha:n järvillä käyttää asetuksen mukaisia lippumerkkejä. 
 Alle 100 ha:n vesissä riittää 15 cm vedenpinnan yläpuolella oleva koko 
 
      -    Katiskoissa riittää aina 15 cm veden pinnaa yläpuolella oleva koho 
 
Perustelut:  
      -    Kun pyydykset merkitään yllä mainitulla tavalla, vesillä liikkuja tietää, onko pyynnissä 
 verkko vai katiska ja turvallisuus vesillä lisääntyy. 
      -     Kalastajan ei tarvitse arvioida, mikä on vesiliikennealue ja mikä ei. 
 
  
Muilta osin asetusluonnoksessa esitetyt asiat ovat kannatettavia.      
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