
Lausunto luonnoksesta uudeksi kalastuslaiksi 
 
 
Esitän tässä lausunnossa ministeriön laatimaan lakiluonnokseen sellaisia muutoksia 
jotka todellisuudessa edistäisivät suomen kalatalouden ja kalakantojen tilaa. Esitetyt 
toimenpiteet tulee toteuttaa konkreettisesti jolloin pääsemme tuottavempiin kalaveisiin, 
elinvoimaisempiin kalakantoihin ja edullisempaan sekä järkevämpään kalatalouden 
hoitoon. 
 
Uuden kalastuslain hengessä huomautan, että ministeriön laatimassa luonnoksessa on 
edelleen jäänteitä vanhasta kalastuslaista jotka eivät vastaa nykyajan vaatimuksia. 
Muunmuassa kotitarvekalastus sana tulee poistaa kalastuslaista ja se tulee korvata 
sanalla vapaa-ajankalastus. Myös verkkokalastukseen tulisi puuttua, sen yleisen saaliin 
valikoimattomuuden takia. Vapaa-ajankalastaja ei tarvitse yhtenäismitaltaan yli 60m (1kpl 
60m tai 2kpl 30m jne) verkkoa enempää taloutta kohden kerrallaan koettavaksi. 
Verkkokalastus tätä suuremmalla verkko määrillä tulee sallia vain ammattikalastuksen 
etuoikeudeksi. 
 
Uusimpien tutkimustulosten mukaan "purotaimenta" lajina ei ole olemassakaan, joten on 
virheellistä käyttää paikkaansa pitämätöntä termistöä. Taimenista puhuttaessa tulee 
käyttää sanoja taimen, järvitaimen tai meritaimen. Yleislähtökohdaksi tulisi ottaa 
taimenen pääsääntöinen biologinen vaellusominaisuus vesistöstä riippumatta ja sen 
mukaisesti asettaa sille alhaisempi suojelukynnys ilman poikkeuksia. 
 
Ministeriön luonnoksessa on hyviäkin ajatuksia, mutta myös selviä epäkohtia jotka 
tulevat tulevaisuudessa aiheuttamaan suuriakin ristiriitoja ja epäoikeudenmukaisuutta. 
Ministeriön tulee ymmärtää, että nykyisin meillä on käytettävissä valtava määrä tutkittua 
tietoa kalakannoista, jota tulee vuosittain lisää. Uudessa kalastuslaissa tätä 
mahdollisuutta tuleekin suosia ja käyttää hyväksi, koska siitä on taatusti hyötyä niin 
kalakannoille, kuin ammatti- ja vapaa-ajankalastukselle. 
 
Kalastuksen ohjaus ja sääntely tulee uuden lainmuutoksen myötä painottua 
ehdottomasti sopivan kokoisiin, ikäisiin sekä ns. pyyntivahvoihin kalakantoihin. Laissa 
täytyy olla myös viranomaisille sellaiset työkalut ja ohjeistukset, että lakia voidaan 
toteuttaa konkreettisesti. Lakia ei voida kirjoittaa siten, että viranomainen on voimaton 
jonkin eturyhmän edessä, varsinkin jos joidenkin kalakantojen elinvoimaisuus vaatii 
tiukkoja rajoituksia. Rajoitsten tulee koskea kaikkia osapuolia. 
 
Uuden kalastuslain henki tuleekin olla tutkimustieto, luontainen lisääntyminen, 
kalakantojen elinympäristöjen kunnostaminen sekä oikeudenmukaisuus. Esimerkiksi 
kalastuslupatulojen ohjauksen painopiste ei saa olla nykyisen kaltainen istutustoiminta ja 
osittain jopa virheellistä tietoa sisältävä kalatalousneuvonta. Lupatulojen painotusta 
kalakantojen luontaisen lisääntymisen eteen tähtääviin toimenpiteisiin tulee korostaa 
huomattavasti. Elinympäristökunnostukset luovat varmasti enemmän työpaikkoja kuin 
pelkkä istutustoiminta. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että istutustoiminta 
nykymuotoisena on hyvin usein taloudellisesti kannattamatonta ja lähes täysin turhaa 
toimintaa. Uuden lain myötä kaikki (elvytys- ja palautusistutuksia lukuunottamatta) 
istutettavat kalat on merkittävä ulkoisesti näkyvällä merkintätavalla jolloin ne voidaan 
kalastuksen yhteydessä tunnistaa ja erottaa luontaisista kannoista.  
 



 
1 luku 
 
4§:n, kohdan  
 

5) "vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella vaelluskalapitoisen vesistön sellaista 
aluetta, jossa;" 

 
c) "vesialue pysyy talvisin sulana tai heikko jäisenä;"  
 
tulee kohta ”c)” poistaa lakitekstistä kokonaisuusessaan.  
 
Huomatus:  
Virta-alueen Jäätyminen tai jäätymättömyys on hyvinkin paljon eri kriteereistä kiinni. 
Esimerkiksi vesialueen laajuus (iso, vai pieni joki) ja siinä liikkuvan vesimassan nopeus, 
syvyys ja kuutiomäärä. Myös Virta-alueen ylä- ja alapuolisen alueen pinnan yläpuolelle 
ulottuvat kivet, kannot yms vaikuttavat alueen jääkannen muodostumiseen. Lisäksi 
pitkään jatkuva kova pakkasjakso voi jäädyttää yllättävänkin vuolaita alueita. Jos 
kyseinen lause jätetään lakitekstiin, jää useampi pienempi joki ja puro 
vaelluskalavesistön määritelmän ulkopuolelle vaikka näissä paikoissa eläisi ja lisääntyisi 
elinvoimaisia vaelluskalakantoja 
 
**** 
 
4§:n kohta  
 
14) "pyydysyksikköarvolla pyydyksen tai kalastustavan suhteellista pyyntitehokkuutta;" 
 
on muutettava muotoon:  
 
14) "pyydysyksikköarvolla pyydyksen tai kalastustavan realististista pyyntitehokkuutta, 
perustuen tieteelliseen tutkimustietoon" 
 
Huomautus: 
Nykyisin pyydysyksikkömäärät eivät vastaa passiivipyyntivälineissä tai esimerkiksi trooli- 
tai nuottakalastuksessa realistista pyyntitehokkuutta. 
 
 
*** 
 
4§:n, kohta 
 
20) "vapaa-ajankalastuksella muuta kuin kaupallista kalastusta, mukaan lukien 
kotitarvekalastus;"  
 
tulee teksti "kotitarvekalastus"  poistaa kokonaisuudessaan. Kohta 20 teksti kuuluu olla 
seuraavanlainen 
 
20) "vapaa-ajankalastuksella muuta kuin kaupallista kalastusta" 
 
Huomautus: 



Kotitarvekalastuksen määritelmä on auttamattomasti vanhentunut. Vapaa-ajankalastus 
jossa saalis pyydetään omaan käyttöön märiteltäköön yhdellä sanalla. 
Kotitarvekalastuksen määritelmässä joudutaan yleensä ristiriitaisiin tilanteisiin. Vapaa-
ajankalastus ja Ammattikalastus ovat riittävät määritelmät suomessa tapahtuvassa 
kalastuksessa .  
 
*** 
 
4§:n, kohta  
 
21) ”Kotiutusistutuksella sellaisen kala- tai rapulajin taikka kala- tai rapukannan 
istuttamista vesialueelle, jota siellä ei ennenstään ole;” 
 
määritelmää ja lauserakennetta tulee muuttaa muotoon: 
 
21) "Kotiutusistutuksella sellaisen kala- tai rapulajin taikka kala- tai rapukannan 
istuttamista vesialueelle, jota siellä ei nykyisin ole, mutta on todistettavasti aikoinaan 
ollut. Kotiutusistutuksissa on käytettävä mahdollisimman lähellä alueen alkuperäistä 
kantaa olevaa geeneettistä perimää, mahdollisen liiallisen geneettisen sekoittumisen 
ehkäisemiseksi ylä- ja alapuolisen vesistön kanssa." 
 
*** 
 
Poistettavia/muutettavia kohtia: 
 
4§:n 
5) Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella vealluskalapitoisen vesistön sellaista 
aluetta jossa:  
 c) Poistettava: vesialue pydyy talvisin sulana tai heikköjäisenä; 
14) muutettava muotoon "pyydysyksikköarvolla pyydyksen tai kalastustavan realistinen 
pyyntitehokkuuteen, perustuen tieteelliseen tutkimustietoon"; 
20) Poistettava kohta: "kotitarvekalastus"; 
21) muutettava muotoon: "Kotiutusistutuksella sellaisen kala- tai rapulajin taikka kala- 
tai rapukannan istuttamista vesialueelle, jota siellä ei nykyisin ole, mutta on 
todistettavasti aikoinaan ollut. Kotiutusistutuksissa on käytettävä mahdollisimman lähellä 
alkuperiästä kantaa olevaa geeneettistä perimää alueen, mahdollisen geneettisen 
sekoittumisen ehkäisemiseksi ylä- ja alapuolisen vesistön kanssa." 
 
 
*** 
 
2 Luku 
 
8§:n "Jos kaupallisen kalastuksen tarve sitä, edellyttää, voi metsähallitus tällaisen 
kalastuksen harjoittamista varten vuokrata kaupalliselle kalastajalle yleisellä vesialueella 
meressä tai Suomen talousvyöhykkeellä olevan lohen tai taimenen pyyntipaikan."  
 

1. Tulee muuttaa seuraavaan muotoon; 
 
8§ "Jos kaupallisen kalastuksen tarve sitä, edellyttää, voi metsähallitus tällaisen 
kalastuksen harjoittamista varten vuokrata kaupalliselle kalastajalle yleisellä 



vesialueella meressä tai Suomen talousvyöhykkeellä olevan lohen pyyntipaikan 
jos voidaan tieteellisesti osoittaa, ettei pyynti vaaranna suomen 
rannikkovyöhykkeelle laskevien jokien tai sisävesillä ylä- ja alapuolisissa 
vesistöissä olevien lohikalapitoisten vesistöjen luontaisia vaelluskalakantoja." 
 
 

Huomautus:  
RKTL:n mukaan meritaimen ja järvilohi ovat äärimmäisen uhanalaisia kalalajeja, joiden 
kaupallista pyyntiä ei tule suosia missään tapauksessa. Taimen sisävesillä (napapiirin 
eteläpuoli) ovat erittäin uhanalaisia eikä niiden kaupallista pyyntiä tule sallia tai suosia. 
Meriloen osalta ainoastaan Tornionjoen kanta kestää tutkimusten mukaan jonkinlaista 
kalastusta joten minkään muun joen lohikannan pyyntiä kuin Tornionjoen ei tule suosia. 
Istutettujen rasvaeväleikattujen kalojen pyynti voidaan sallia kiintiöiden ja 
rauhoitusaikojen puitteissa. 
 
*** 
 
9§:n Lause "Tarkempia säännöksiä valtion yksityisten kalastusten käytöstä voidaan 
antaa valtioneuvoston asetuksella, jolloin on ensi sijassa otettava huomioon 87 §:n 1 
momentissa tarkoitettuun ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien edut." 
 
Tule muuttaa muotoon: 
 
9§ "Tarkempia säännöksiä valtion yksityisten kalastusten käytöstä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella, jolloin on ensi sijassa otettava huomioon tutkittu tieto 
alueen kalastosta ja sen kalastuksen kestävyydestä ja toissijaisena 87 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien edut kalakantoja 
vaarantamatta." 
 
 
*** 
 
 
13§:n on lisättävä uusi kohta numero ”5)” joka kuuluu seuraavasti:  
 
5) "elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi peruuttaa myöntämänsä luvan heti niin 
halutessaan. Syynä purkamiseen voi olla esimerkiksi väärinkäytökset, väärinrapotointi, 
alueen kalakantojen tilan muutos, haitta alueen muulle käytölle, tai jokin muu vastaava 
perusteltavissa oleva seikka." 
 
 
*** 
 
16§ voidaan myös lisätä muokattuna lain 13§:n kohdaksi numero 5). Tai ehdottamani 
muutokset lisätään ministeriön laatimaan luonnoksen 16§:n sisälle. 
 
 
*** 
 
Luku 3 
 



20§:n kohta 
 
2)  "valvoa yleistä kalatalousetua sekä edistää kestävää kalastusta ja kalavarojen 
hoitoa;"  
 
Tulee muuttaa muotoon:  
 
2) "valvoa yleistä kalatalousetua sekä edistää kestävää kalastusta ja kalavarojen hoitoa 
käyttäen usimpaa saatavissa olevaa tutkittua tieteellistä tietoa ja käyttäen 
varovaisuusperiaatetta päätöksissään." 
 
*** 
 
Lisäksi 20§:n tulee lisätä uusi kohta, numero 8) joka kuuluu seuraavasti  
 
8)"edistää uhanalaisten kalakantojen luonnonkierron pikaista elpymistä." 
 
*** 
 
24§:n kohta  
 
1) "kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;"  
 
Tulee muuttaa muotoon 
 
1) "kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu tieteellisen tiedon pohjalta." 
 
*** 
 
4 luku 
 

1. 35§:n "Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kalatalousalueen 
on laadittava ja otettava käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, 
jolla turvataan alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä 
biologinen monimuotoisuus, ja edistetään kaupallisen- sekä vapaa-
ajankalastuksen toimintaedellytyksiä." 

 
Tulee muuttaa muotoon: 
 
35§ "Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kalatalousalueen on 
laadittava ja otettava käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jolla 
turvataan ensisijaisesti alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto sekä 
biologinen monimuotoisuus, jonka jälkeen edistetään kaupallisen- sekä vapaa-
ajankalastuksen toimintaedellytyksiä." 
 
 
*** 
 
6 Luku 
 
54§:n kohta  



 
4) teksti "kaupallisessa tarkoituksessa tehtyjen kala- tai rapuistutuksen taloudellisen 
hyödyntämisen turvaamiseksi" 
 
Tulee muuttaa: 
 
4) "Kala- tai rapukantojen elvyttämistarkoituksessa tehtyjen istutusten turvaamiseksi" 
 
 
*** 
 
54§:n kohta  
 
5) "Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun 
rajoituksen tai kiellon enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan joko omasta 
aloitteestaan taikka kalastusoikeuden haltijan, kaupallisen kalastajan, kalatalousalueen 
taikka sen aloitteesta, jonka etua asia koskee." 
 
Tulee poistaa sanat "kaupallinen kalastaja" ja "jonka etua asia koskee". Joten oikea 
muoto on: 
 
5) "Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun 
rajoituksen tai kiellon enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan joko omasta 
aloitteestaan, kalastusoikeuden haltijan tai kalatalousalueen aloitteesta." 
 
 
*** 
 
Luku 7 
 
64§:n tektin lopusta tulee poista lause "Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja asetuksia 
annettaessa voidaan niiden mukaiset velvoitteet asettaa erinlaisina eri kaupallisten 
kalastajien ryhmiin kuuluville kalastajille" 
 
 
*** 
 
65§: "Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa sekä meressä viittä kilometriä lähempänä 
tällaisen joen suuta on kalastus troolilla ja nuotalla kielletty. Meressä kilometriä 
lähempänä 1 momentissa tarkoitetun joen suuta on kalastaminen verkolla kielletty 15 
päivästä elokuuta 15 päivään lokakuuta. Edellä 1 momentissa tarkoitetulle merialueelle 
ei myöskään ilman aiemmin saavutettua oikeutta saa asettaa isorysää pyyntiin kolmea 
kilometriä lähemmäs joen suuta." 
 
Tulee muuttaa muotoon: 
 
65§ "Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa sekä meressä viittä kilometriä lähempänä 
tällaisen joen suuta on kalastus troolilla ja nuotalla kielletty. Meressä kolmea kilometriä ja 
joessa kilometriä lähempänä 1 momentissa tarkoitetun joen suuta on kalastaminen 
verkolla kielletty 15 päivästä elokuuta 15 päivään lokakuuta ja alle 45mm silmäisillä 
verkoilla 1 päivästä huhtikuuta 1 päivään kesäkuuta. Edellä 1 momentissa tarkoitetulle 



merialueelle tai järvialueelle ei myöskään saa asettaa isorysää pyyntiin kolmea 
kilometriä lähemmäs joen suuta." 
 
Huomautus: Korjattu teksti edesauttaa uhanalaisten vaelluskalojen pääsyn kutualueille 
sekä smolttien vaelluksen syönnösalueille rannikko ja sisävesialueilla. 
 
*** 
 
66§: "Vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdan tarkoittamassa joessa ja vesilain 1 
luvun 6 §:n 1 momentin tarkoittamassa salmessa tai kapeikossa on pidettävä kalaväylä 
auki kalan kulkua varten. Kalaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta 
joen, salmen tai kapeikon leveydestä sen syvimmällä kohdalla ja ulottuu niin kauaksi 
selkäveteen, että kalan kulku on turvattu. Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus voi 
kuitenkin hakemuksessaan tai omasta aloitteestaan määrätä kalaväylän leveyden tai 
sijainnin enintään kymmenen vuoden määräajaksi toisin, jos se kalan kulun 
turvaamiseksi on välttämätöntä." 
 
Tulisi sen täydellisen sekavuuden takia muuttaa seuraavanlaiseksi: 
 
66§ "Vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdan tarkoittamassa joessa ja vesilain 1 
luvun 6 §:n 1 momentin tarkoittamassa salmessa tai kapeikossa on pidettävä kalaväylä 
auki kalan kulkua varten. Kalaväylä on kaksi kolmasosaa sen hetkisellä 
vedenkorkeudella joen, salmen tai kapeikon leveydestä. Kalaväylä ulottuu niin kauaksi 
selkäveteen, että kalan kulku on turvattu. Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus voi 
kuitenkin hakemuksessaan tai omasta aloitteestaan määrätä suuremman kalaväylän 
leveyden tai sijainnin enintään kymmenen vuoden määräajaksi toisin, jos se kalan kulun 
turvaamiseksi on välttämätöntä." 
*** 
 
67§ "Kiinteiden ja seisovien kalanpyydysten pitäminen kalaväylässä lukuun ottamatta 
rapumertaa on kielletty. Kalastettaessa troolilla ja nuotalla kalaväylässä tulee yli puolet 
väylän leveydestä pitää vapaana." 
 
Tulee muuttaa loppuosaltaan muotoon: 
 
67§ "Kiinteiden ja seisovien kalanpyydysten pitäminen kalaväylässä lukuun ottamatta 
rapumertaa on kielletty. Troolilla ja nuotalla on kalaväylässä kalastaminen myös 
kielletty." 
 
Tai: 
 
67§ "Kiinteiden ja seisovien kalanpyydysten pitäminen kalaväylässä lukuun ottamatta 
rapumertaa on kielletty. Kalastettaessa troolilla ja nuotalla kalaväylässä tulee yli kaksi 
kolmasosaa väylän leveydestä pitää vapaana." 
*** 
 
69§: "Kiinteiden ja seisovien pyydysten käyttäminen vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitetussa purossa on kielletty lukuun ottamatta rapumertaa ja katiskaa." 
 
Tulee muuttaa muotoon: 
 



69§ "Kiinteiden ja seisovien pyydysten käyttäminen vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitetussa purossa on kielletty lukuun ottamatta rapumertaa. Katiska 
sallitaan pyydyksenä jos uoma pysyy kaloille leveydellään vapaana kahden kolmasosan 
verran." 
 
Huomautus: 
Katiska on erittäin tehokas pyydys kapeassa purossa ja voi tehdä hyvinkin suurta tuhoa 
taimen populaatiolle. Itseasiassa purossa ei tulisi sallia kalastaa millään seisovalla tai 
passiivisella pyydyksellä. 
 
*** 
 
9 luku 
 
81§:n kohta  
 
1) teksti "kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, 
ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksen valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin;" 
 
Tulee muuttaa muotoon: 
 
1) "kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, 
ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksen valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin 
kuitenkin siten, että kalojen ja rapujen luontaisen elinkierron lisäämistä suositaan 
rahoituksen ohjaamisessa;" 
 
Huomio:  
Luontaisen elinkierron lisääminen vesistö, kutualue ja elinaluekunnostuksilla 
edesautetaan edullisempaa kalatalouden hoitoa ja luontainen elinkierto edesauttaa niin 
ammattikalastuksen kuin vapaa-ajankalastuksen edistämistä. 
 
*** 
 
10 luku 
 
90§: "Saaliin ensimyyntinä pidetään kauppaa, jossa kala myydään ensimmäisen kerran 
sen saaliiksi saamisen jälkeen. Muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa harjoittaa 
sisävesillä kalastamansa tai luunsa kalastetun saaliin ensimyyntiä lukuun ottamatta yhtä 
enintään viiden kilon erää vuorokaudessa, joka myydään suoraan lopulliselle kuluttajalle. 
Merialueelta saadun saaliin ensimyynnistä ja sen rajoituksista säädetään Euroopan 
unionin lainsäädännössä ja sen toimeenpanemiseksi annetussa kansallisessa 
lainsäädännössä." 
 
Tulee muuttaa muotoon: 
 
90§ "Saaliin ensimyyntinä pidetään kauppaa, jossa kala myydään ensimmäisen kerran 
sen saaliiksi saamisen jälkeen. Muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa harjoittaa 
sisävesillä kalastamansa tai luunsa kalastetun saaliin ensimyyntiä. Merialueelta saadun 
saaliin ensimyynnistä ja sen rajoituksista säädetään Euroopan unionin lainsäädännössä 
ja sen toimeenpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä." 
 



Huomio:  
Saaliin myynnin sallimisen muille kuin ammattikalastajille edistää harmaata taloutta. Jos 
on pakollinen tarve myydä saamansa saaliit, voi tällöin rekisteröityä II-luokan 
ammattikalastajaksi. Kuitteja näissä myynneissä ei tunneta, eikä verottajalle ilmoiteta. 
Lisäksi 5kg:n rajan valvominen on täysin absurdi mahdottomuus. Liian saaliin sattuessa, 
voi kalastaja jakaa saaliinsa tuttavilleen esimerkiksi ilmaiseksi. Ammattikalastajilta 
vaaditaan hyvää kalan kylmäketjua sekä asiallista ilmoittamista saaduista saaliista. 
Vapaa-ajankalastajien myymä saalis ei näkyisi missään tilastoissa. Pikemminkin 
salliminen lisää halukkuutta ylikalastukseen joka taas lisää elintarviketurvallisuuden 
riskitekijöitä. Jos vapaa-ajankalastaja saa liikaa saalista kielii tämä liiallisesta 
pyyntiponnistuksesta. Liian usein saatu liiallinen saalis voi tuottaa muhkean tulon 
vuodessa jopa 5kg:n päivittäisellä rajalla, joka lisää entisestään ylikalastuksen vaaraa. 
Vapaa-ajankalastajille ei missään nimessä tule sallia saaliin myymistä eteenpäin. 
 
*** 
 
12 luku 
 
107§:n on lisättävä kalastuksen valvojan oikeuksia seuraavanlaisesti 
"Kalastuksenvalvojalla on oikeus tarkastaa rannalla, veneessä tai vesillä olevia kalan 
kuljettamisen tai säilyttämisen mahdollistavia välineitä ja astioita." 
 
Huomautus:  
Valvontaviranomaisen resurssit ovat vähäisiä tulla tarkistamaan mahdollisia epäilyksiä. 
Joissain tapauksissa välimatkatkin ovat niin suuria, ettei valvontaviranomaisella ole 
yksinkertaisesti mahdollisuutta saapua paikalle. Tällä muutoksella laajennettaisiin 
hieman kalastuksen valvojan oikeuksia, mutta kuitenkin siten, että sillä olisi myös 
"pelote" vaikutus. Nykyisinhän kalastuksenvalvoja ei voi edes muovipussiin katsoa ilman 
lupaa vaikka epäilisi siellä olevan alamittaista saalista. 
 
*** 
 
15 luku 
 
133§ "Ennen tämän lain voimaantuloa laillisesti saatu oikeus kiinteän tai seisovan 
pyydyksen pitämiseen valta- tai kalaväylällä taikka lähempänä lohi- ja siikapitoisen joen 
suuta kuin siinä on säädetty jää edelleen voimaan. Tällaisen oikeuden haltija voidaan 
kuitenkin korvausta vastaan velvoittaa luopumaan sanotusta oikeudesta, jos se on 
tarpeen 1 §:ssä mainittujen tavoitteiden tai käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Jolleivät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja oikeuden haltia 
pääse luovuttamamisesta sopimukseen, toimitusta korvauksen määräämiseksi voidaan 
hakea Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa oikeudesta luopumista koskevan 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Korvauksen määräämiseen sovelletaan, mitä kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksessa annetussa laissa (603/1977) 
säädetään. Korvaukselle on maksettava mainitun lain 95 §:n 1 momentin mukaista 
korkoa siitä päivästä, jolloin korvaukseen oikeutettu on hakenut Maanmittauslaitokselta 
määräystä korvaustoimituksesta. 
 
On muutettava muotoon: 
 
133§ "Ennen tämän lain voimaantuloa laillisesti saatu oikeus kiinteän tai seisovan 



pyydyksen pitämiseen valta- tai kalaväylällä taikka lähempänä lohi- ja siikapitoisen joen 
suuta kuin siinä on säädetty jää edelleen voimaan. Tällaisen oikeuden haltija voidaan 
kuitenkin korvausta vastaan velvoittaa luopumaan sanotusta oikeudesta, jos se on 
tarpeen 1 §:ssä mainittujen tavoitteiden tai käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Mikäli kalaväylällä oleva pyydys aiheuttaa selvää haittaa kalakannoille 
on elinkeino-, liikenne-, ja ympäristöministeriöllä velvollisuus ilman korvausta oikeuden 
haltijalle estettävä pyydyksen pito kyseisessä paikassa. Jolleivät elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus ja oikeuden haltia pääse luovuttamamisesta sopimukseen, toimitusta 
korvauksen määräämiseksi voidaan hakea Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa 
oikeudesta luopumista koskevan päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Korvauksen 
määräämiseen sovelletaan, mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksessa annetussa laissa (603/1977) säädetään. Korvaukselle on maksettava 
mainitun lain 95 §:n 1 momentin mukaista korkoa siitä päivästä, jolloin korvaukseen 
oikeutettu on hakenut Maanmittauslaitokselta määräystä korvaustoimituksesta. 
 
*** 
 
 
 
Keravalla 24.01.2014 
 
Juhani Piri 
 
Vapaa-ajankalastaja 
Virtavesikunnostaja 
 



Lähettäjä: J Piri [j-piri@hotmail .com]
Lähetetty: 28. tammikuuta 2014 3:32
Vastaanottaja: Kirjaamo MMM
Aihe: RE: VS: Lausunto kalastuslain kokonaisuudistukseen MMMO22:00/2008

H ei,

Huomasin 24.1.2014 lähettämässäni tekstissä pienen mutta radikaalin virheen joka olisi hyvä korjata.

Luku 7

ehdottamani teksti kuului:

65 “Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa sekä meressä viittä kilometriä lähempänä
tällaisen joen suuta on kalastus troolilla ja nuotalla kielletty. Meressä kolmea kilometriä la
joessa kilometriä lähempänä 1 momentissa tarkoitetun joen suuta on kalastaminen
verkolla kielletty 15 päivästä elokuuta 15 päivään lokakuuta ia alle 45mm silmäisillä
verkoilla 1 päivästä huhtikuuta 1 päivään kesäkuuta. Edellä 1 momentissa tarkoitetulle merialueelle tai
järvialueelle ei myöskään saa asettaa isorysää pyyntiin kolmea
kilometriä lähemmäs joen suuta.”

Kyseiseen ehdotukseen punaisella merkitty sana “joessa” tulee muuttaa muotoon “järvessä”

Ystävällisin terveisin
Juhani Piri

From: Kirjaamo@mmm.fi
To: j-piri@hotmail.com
Subject: VS: Lausunto kalastuslain kokonaisuudistukseen MMMO22:00/2008
Date: Mon, 27 Jan 2014 05:24:05 +0000

Hei,

Viestinne/asiakirjanne (liitetiedostoineen) on vastaanotettu maa- ja metsätalousministerlöön.

Maa- ja metsätalousm inisteriön kirjaamo
PL 30
00023 Valtioneuvosto
Puh. 0295 162200
Faksi 0916054202
kiriaamommm.fi

Lähettäjä: J Piri [mailto:i-piri@hotmail.comj
Lähetetty: 24. tammikuuta 2014 23:40
Vastaanottaja: Kirjaamo MMM
Aihe: Lausunto kalastuslain kokonaisuudistukseen MMM022:00/2008
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