
SUOMEN URHEILUKALASTAJAIN LIITTO RY.
FINLANDS SPORTFISKARFRBUND R.F.

SUKL

MAA- JA METSÄTALOUS..
MINISTERfÖ

23. 01. 2014

//ti Nro

Maa- ja metsätalousministeriö
PL3O
00023 VALTIONEUVOSTO

LAUSUNTO

Ohessa liitteenä Suomen Urheilukalastajain Liitto ry:n lausunto valtioneuvoston esitykseen uudeksi
kalastuslaiksi.

Helsingissä 22. tammikuuta 2014

Anssi Uitti
pj/Suomen Urheilukalastaj ain Liitto ry



SUOMEN URHEILUKALASTAJAIN LIITTO RY.
FINLANDS SPORTFISKARFRBUND R.F.

SUKL

Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30
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LAUSUNTO

Suomen Urheilukalastajain Liitto ry:n vastaus Maa- ja metsätalousministeriön
lausuntopyyntöön kalastuslain kokonaisuudistusesityksestä.

Hallituksen esitys kalastuslaiksi vastaa monessa suhteessa Suomen Urheilukalastajain Liiton
toimintatavoitteitaja näkemyksiä kalastuksen ja kalavesien hoidon järjestämiseksi maassamme.

Esitys toteuttaisi toteutuessaan arviomme mukaan myös monin osin niitä tavoitteita, joita
lakiuudistukselle sitä käynnistettäessä asetettiin.

Erityisen myönteisenä SUKL näkee vaelluskalakantojen suojelun ja niiden luontaisen lisääntymisen
ja elinkierron palauttamista edistävien tekijöiden kirjaamista lakiin. Myös vaelluskalavesistöjen
koski-ja virtapaikkojen tarkempi määrittely vähentää tulkinnanvaraisuuttaja on askel oikeaan
suuntaan.

Muita liiton näkökulmasta esiin nostettavia myönteisiä ja vapaa-ajankalastusta tukevia asioita ovat
onkimisen nykylakia perustellumpi ja tarkempi määrittely sekä yleiskalastusoikeuksissa
kelaonginnan sisällyttäminen siihen.

Suomen Urheilukalastajain Liitto toivoo seuraavien pykäläkohtaisten muutos- ja
lisäysehdotustensa huomioimista lain lopullista muotoa laadittaessa:

4
Pykälän vaelluskalavesistö-määritelmän tulee sisältää myös kalojen merkittävimmät syönnösalueet,
esimerkiksi koskireittien välij ärvet.

13 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kaupalliseen kalastukseen myöntämien lupien olisi aina
perustuttava kyseisen vesialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Sen ehtona tulee olla puolueeton



tutkimus, jossa selvitetään pyynnin kohteena olevan lajin kannan tila ja vaikutus sekä pyynnin
kohteena olevalle lajille että mahdollisille sivusaaliille.

Erityisen tärkeä edellä mainittu selvitys on, jos on oletettavaa, että sivu saaliiseen sisältyy
vaelluskaloja tai muita erityssuojelua vaativia tai rauhoitettuja lajeja.

18
Kalastusopastoiminnan toimintaedellytyksiä ei ole syytä rajoittaa esitykseen kirjatun
osallistujamäärän kautta. Kuusi henkilöä on useimmissa tapauksissa riittävä, mutta toisinaan
riittämätön esimerkiksi lapsille ja liikuntarajoitteisille räätälöidyissä tapahtumissa.

Sopivampi ja luontevampi osallistujamäärä olisi vuokraveneen kuljettajatutkinnon suorittaneelle
suurin sallittu henkilökuljetusmäärä, 12 asiakasta.

22 §
Kalatalousalue-nimike luo vaikutelman tuotannollisesta alueesta, jossa taloudellinen tuotto on ensisijainen
arvo, ekologisten ja virkistysarvojen tullessa perässä.

Esitämmekin sen sijalle termiä kalastonhoitoalue, mallina Ruotsissa käytössä oleva FVO —

Fiskevårdsområde. Tämä nimi olisi myös linjassa termin kalastonhoitomaksu kanssa.

46 §
Tämän pykälän ja kalastusasetuksen 12 §, jotka määrittelevät kiellettyjä pyyntimuotoja, sanamuoto
olisi muotoiltava sellaiseksi, että ne yksiselitteisesti kattaisivat kaikki kiintokoukkuiset
tarkoituksellisesti ulkopuolelta tartuttavat välineet, mainitun madeharan ohella myös maderyöstäjät
ja vastaavat.

49 §
Yksinomaan kaupallisille kalastajille luvallisiksi pyydyksiksi tulisi määritellä myös verkot, joiden
yhteispituus ylittää 120 metriä. Rajoituksen pitäisi koskea esityksessä mainittujen yleisvesialueiden
sijaan kaikkia vesialueita, joilla pyydyskalastus on sallittua.

Vapaa-ajankalastajille sallittavan verkkomäärän olisi oltava ruokakuntakohtainen.

53 §
Suomen Urheilukalastajain Liitto esittää, että pykälässä esitetty Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen mahdollisuus säädellä kalastusta mainituissa olosuhteissa muutetaan
velvoitteeksi.

55 §
Suomen Urheilukalastajain Liitto esittää tähän pykälään lisättäväksi myös kalatalousalueille sekä
osakaskunnille velvoitteen suojella uhanalaisia tai taantuneita kalakantoja kuturauhoituksella tai
tarvittaessa laj ikohtaisella ympärivuotisella rauhoituksella.

56
Asetuksella määriteltävien lajikohtaisten alamittojen määrityksen tulisi perustua varmistettuun
yhden kutukerran periaatteeseen, joka olisi kirjattava lakiin luonnonvesistä pyydettävien kalojen
kohdalla ehdottomana sääntönä, jonka on ohjattava asetuksessa määriteltävää mittaa.

Edellä mainittu ei toteutunut esimerkiksi 1.1.2014 voimaan astuneessa asetuksessa kuhan kohdalla.
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57 §
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen oikeus myöntää jollekin alueelle tai johonkin vesistöön
vapautus asetuksella säädetyistä pyyntimitoista tulisi rajata ainoastaan niihin poikkeustapauksiin,
joissa kyseisen kalalajin kanta on täysin istutusten varassa, eikä luontainen lisääntyminen ole
mahdollista.

64 §
Verkkokalastuksen aiheuttaman korkean pyyntikuolleisuuden vuoksi olisi elvytettävien
vaelluskalakantojen syönnös- ja vaellusalueilla, kuten koskireittien välijärvillä, verkkojen
silmäkoko määrättävä seuraamaan kalastusasetuksessa mainittuja alamittoja.

Esimerkiksi 60 sentin alamitta-alueella olisi järvitaimenen kohdalla pienimmäksi välikokojen
verkon silmäkooksi määrättävä asetuksessa 65 millimetriä.

74 §
Lohi-ja taimenistukkaiden merkitseminen rasvaeväleikkauksin sekä merellä että sisävesillä tukee
kyseisten lajien luontaisen elinkierron elvyttämistä suuntaamalla pyynti istutettuihin yksilöihin.

Toimenpide tulee 1-kesäisten ja vanhempien lohi- ja taimenistukkaiden kohdalla kirjata istutusluvan
ehdoksi aina, ei mahdollisena, vaihtoehtoisena tai valinnaisena.

90 §
Vapaa-ajankalastajien oikeus myydä ensimyyntinä viisi kiloa kalaa päivässä on ristiriidassa sekä
vapaa-ajankalastuksen periaatteiden että kaupallisen kalastuksen toimintaedellytysten tukemisen
kanssa. Suomen Urheilukalastajain Liitto esittääkin pykälän hylkäämistä.

Helsingissä 20. tammikuuta 2014

Suomen Urheilukalastajain Liitto ry:n hallitus


