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LAUSUNTO KALASTUSASETUSLUONNOKSESTA

Jätämme kalastusasetusluonnokseen seuraavat kommentit, koska merkittävä osa 
kalastuksellisesti tärkeistä alueistamme sijaitsee seuduilla, jossa on luontainen taimenkanta 
ja niistä suuri osa elää vaellusesteen takana olevilla alueilla. Siten tämä asia on 
toimintamme kannalta merkittävä ja tulee huomioida asetusta tehtäessä parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Tiedossamme on, että näitä pääosin vaellusestaan takaisia alkuperäisiä tai luonnossa 
lisääntyviä taimenkantoja on muutamien jokien latva-alueilla Etelä- ja Keski-Pohjanmaan 
alueella sekä Satakunnassa. Lisäksi luonnonvaraista taimenta tavataan tietenkin Keski-
Suomen joiltakin pieniltä jokialueilta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Pohjanmaan pieniltä 
puroilta. Monissa joissa olevat taimenkannat ovat alkuperäisiä ja geneettisesti arvokkaita. 
Tosin monissa reittivesien jokialueilla kanta on istutusperäsistä tai sekoittunutta. Kyseinen 
vaeltamaton taimen ei ole vain Lapin tunturipurojen kalalaji, vaan arvokas luonnonlaji 
monien jokialueiden latvavesissä myös Eteläisessä Suomessa.

Alla korjauksia suoraan lakitekstiin perusteluineen:
 

1§ Kalojen rauhoittaminen

6) rasvaevällinen taimen leveysasteen 67°00′N eteläpuolella; 
7) lohi ja taimen joessa ja purossa syys-, loka- ja marraskuussa; 
 
Edellä 1 momentin 6 kohdasta poiketen rauhoitus ei koske taimenta, joka on pyydetty 
sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä.

Määräykset ovat sekavat ja niitä voidaan tulkita eri tavoin. Rasvaevällinen taimen on 
kokonaan rauhoitettu 67° eteläpuolella, mutta vaellusesteen takaisella taimenella ei 
ole lainkaan rauhoitusaikaa. Näinkö se on tarkoitettu. Näin sen ainakin voi lukea. 
Paikallisella taimenella, jota voimassa oleva kalastuslaki purotaimeneksi edelleen 
nimittää - on rauhoitettu 11.9-15.11 välisenä aikana, eikä sen rauhoitusta tule 
lieventää nykyisestään. Esitämme, että vaellusesteen takaiset taimenet saavat saman 
rauhoitusajan kuin lohi ja taimen kohdassa 7.

2 § 
Kalojen sallitut pyyntimitat 
Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat mitat: 
3) rasvaevällinen taimen leveysasteen 67°00′N pohjoispuolisissa sisävesissä vähintään 50 
senttimetriä sekä edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla Suomenlahden ulkopuolisella 
merialueella sekä leveysasteiden 64°00′N ja 67°00′N välissä olevissa sisävesissä vähintään
60 senttimetriä; 
4) rasvaevätön taimen vähintään 50 senttimetriä;

Edellä 1 momentista poiketen tulee luonnonvesistä pyydettyjen kalojen täyttää seuraavat 
mitat: 
2) sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä, 
pyydetty taimen vähintään 20 senttimetriä. 

Aiemmin vaellusesteen takaisella taimenella oli esitetty alamitaksi 40 cm, joka on nyt 
kutistunut 20 cm pituuteen. Siten vaellusesteen takaisella taimenella on alamitan 



suhteen huonoin suoja mihinkään muuhun lohikalaan nähden. Todellisuus on se, että
yli 40 cm taimenia saaliiksi kukaan saa aniharvoin ja 20 cm ylittävä taimen on 
kooltaan niin vähäinen, että käytännössä kaikki kalastuskelpoiset taimenet voidaan 
ottaa saaliiksi. Tämä ei liene asetuksen tarkoitus. Käytännössä taimenen on 
ravintokalana otettavan kokoinen noin 30 cm mittaisena, riippuen täysin sen 
painosta, joka voi vaihdella hyvinkin paljon.

Esityksemme on, että vaellusesteen takaisille taimenille, sekä muillekin lohikaloille 
asetetaan VÄLIMITTA, joka turvaa alamittaiset kalat sekä parhaan emokalaston 
pyynnin ulkopuolelle. Vaellusesteen takaisen taimenen saaliiksi otettava mitta tulisi 
asettaa noin 27-32 cm välille, koska jo 35 cm kokoiset taimenet ovat "isoja" ja 
lisääntymisen kannalta erittäin merkittäviä, etenkin naaraat.

3 § 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeus määrätä pyyntimitoista 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kalastuslain 57 §:n nojalla määrätä edellä 2 
§:ssä tarkoitetuille kaloille alueelliset pyyntimitat, jotka poikkeavat säädetyistä pyyntimitoista 
enintään kymmenen prosenttia. 

Mikäli vaellustesteen takaisille taimenille jäisi voimaan 20 cm alamitta ja sitä voisi 
tarvittaessa säätää ELY:n  päätöksellä 10 %, on annettu vara mitätön, koska se 
mahdollistaa säätelyn välille 18-22 cm. Kookkaammilla kaloilla säätelyvara on 
suurempi, mutta käytännössä mitätön. Mikäli alamitta ei vaellusesteen takaisten 
taimenten osalta tule nykyisestä esityksestä muuttumaan, vaadimme että 
kalaviranomaiselle jää mahdollisuus hakemuksesta päättää alamitan 
suurentamisessa riittävä vara sekä asettaa tarvittaessa myös ylämitta ns. välimitan 
kalojen pyyntiä varten.

4 § 
Saaliskiintiöt 
Vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden lohen ja rasvaevättömän järvilohen 
saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. 

Saaliskiintiö pitää saada kattamaan myös luonnonvarainen taimen kaikissa 
muodoissaan jollakin tavoin. Nykyisin kalaveden omistaja voi asettaa oman 
saaliskiintiön, mutta koskee se vain niitä, jotka kalastavat kalaveden omistajan 
myöntämällä kalastusluvalla. Nykyisin lähes poikkeuksetta taimenvesillä on erilaisia 
saaliskiintiöitä asetettuna kalaveden omistajan asettamana. Mikäli samalla 
vesialueella voi kalastaa kuitenkin ns. viehekortilla, ei saaliskiintiö koske heitä, jos 
yleiskalastusoikeus on vesialueella voimassa. Siten kalastajat asettuvat tässä 
eriarvoiseen asemaan. 

Toinen ja paljon parempi mahdollisuus on se, että automaattisesti kaikki vedet, joissa
on luonnonvaraista taimenta ja lohta asetetaan viehekalastuskortin ulkopuolisiksi 
alueiksi, joissa vain kalaveden omistaja myy kalastuslupia. Taimen- ja lohivesien 
määrittelyn hoitaisi esim. Ely-keskus.
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