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Lausunto ministeriön esitykseen valtioneuvoston kalastusasetukseksi 

 

On hyvä, että laki- ja asetustasolla pyritään antamaan kohtuullisen yksityiskohtaisiakin

määräyksiä kalakantojen varjelemiseksi ja vahvistamiseksi. Kompromissina uuteen ka-

lastuslakiin säädetty Lapin halkaiseva 67 leveysasteen raja on perusteiltaan huonosti

harkittu ja epäsopiva käytännönkin kannalta. Tehtyä virhettä ei pidä monistaa ja mo-

ninkertaistaa kalastusasetukseen nyt esitetyllä tavalla. Kalastusasetuksessa esitetään

nyt rauhoituksia esimerkiksi:

"

 

5) harjus leveysasteen 67°00N eteläpuolisissa sisävesissä huhti- ja toukokuussa
6) rasvaevällinen taimen leveysasteen 67°00N eteläpuolella

 

"

Hyvä hallinto edellyttää samojen sääntöjen asettamista joille, puroille ja järville. Nyt mo-

nilla joilla ja esimerkiksi Tornionjokeen laskevalla Aalisjärvellä tulisi olemaan kahdet eri

säännöt. Se, mikä ei ole oikein ja kohtuullista ei voi olla lakikaan. Merialueilla on tututtu

toimimaan leveys ja pituusasteiden mukaan, mutta sisävesissä puronvarret ja järvet on

syytä pitää yhtenäisinä kalastussääntöjen osalta. Niitä ei pidä pätkiä teennäisillä rajoilla.

Kalastuslakia on muutettava ennen sen voimaantuloa tämänkin vuoksi.

Harjuskannat ovat merkittävästi taantuneet esim. Tornionjoella. Harjusta tulisikin suojel-

la rajoittamalla harjukseen kohdennettua kalastusta. Harjuksen rauhoittaminen sen ku-

tuaikana huhti-toukokuussa on perusteltua, joten koko Suomessa tulisi olla yksi ja sama

pyyntiaika sekä yksi ja sama 35 cm:n alamitta mitattuna kalan leuan kärjestä HUOM: ka-

lan keskilinjaa pyrstön loveen. Arvot eivät ole kohdillaan, kun mahdollisesti vapautetta-

van kalan pyrstöä puristellaan vain, jotta saataisiin kalasta mitta yhteen puristettuun

pyrstön kärkeen. Jos mikä tahansa kalakanta todetaan jollakin alueella alikalastetuksi,
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meän väylitten ja ihmisten puolesta



 

niin poikkeus tulisi myöntää kalatalousalueiden hoitosuunnitelmien pohjalta paikallisen

aluehallintoviranomaisen toimesta. Samalla perusteella tulisi rauhoittaa taimen alueelli-

sen harkinnan perusteella. Aluehallintoviranomaiselle esitetty prosenttiperusteinen

poikkeamisvalta on huonosti harkittu.

Edellä 1 momentin 6 kohdasta poiketen rauhoitus ei koske taimenta, joka on pyydetty

sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä. Lisäksi

rauhoitusta ei sovelleta Suomenlahden ulkopuolisilla merialueilla eikä leveysasteiden

64°00N ja 67°00N välissä olevissa sisävesissä ennen vuotta 2019. Suomenlahti rajoittuu

pituusasteen 23°00E ja Hankoniemen etelärannan muodostamasta leikkauspisteestä

itään.

On hyvä, että rasvaevällinen taimen rauhoitetaan Suomenlahden ulkopuolella vuodesta

2019 lähtien. Suuri osa lohistrategiassa mainituista meritaimenen kannanhoitosuunni-

telmista tulisi kerralla kuntoon.

Esitämme, että pykälä  "

 

Vahvemman kuin 0,20 millimetrin havaksesta, punotusta langasta tai
vahvasta kuitumateriaalista tehtyjen verkkojen asettaminen pyyntiin 50 metriä lähempänä me-
ren rantaa on kielletty loka-, marras- ja joulukuussa sekä huhtikuun 1 päivästä toukokuun 15
päivään

 

." muutetaan muotoon:

Vahvemman kuin 0,20 millimetrin havaksesta, punotusta langasta tai vahvasta kuitu-

materiaalista tehtyjen verkkojen asettaminen pyyntiin alle 2,5m syvään rantaveteen

ja 50 metriä lähempänä meren rantaa on kielletty loka-, marras- ja joulukuussa sekä

huhtikuun 1 päivästä toukokuun 15 päivään.

Ministeriö on asettamassa vapaa-ajankalastukselle enintään yhden lohen kiintiön vuo-

rokautta kohti.  Kaikessa kalastuksessa tulee olla kiintiöt, mutta niiden asettaminen ase-

tuksella joki- ja järvialueille on liian yksioikoista. Ensin on selvitettävä, onko sen säätä-

miseen laillisia mahdollisuuksia kalastusoikeudet ja ihmisten perussuojan huomioiden.

Tornionjoelle on yhden lohen kiintiö asetettu, mutta se otettiin käyttöön kalastuskuntien

eli kalastusoikeuden omistajien myötävaikutuksesta.

TÄSSÄ kalastusasetuksessa olisi tärkeätä asettaa sanktioperusteet lohelle ja meritaime-

nelle lohistrategian viitoittamalla tavalla ja määrätä niille ohjeelliset arvot.

 

Kunnioittavasti

Kalervo Aska, pj. Väinö Hasa, siht.
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