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Nurmijoen Taimentoimikunnan jäsenosakaskunnat 

Sonkajärvi 

 

Maa- ja metsätalousministeriö 

 

Lausunto kalastusasetusluonnoksesta 

1.  Rasvaevällisen taimenen täysrauhoitus leveysasteen 64 eteläpuolella on liian 
totaalinen, koska siinä ei oteta huomioon ollenkaan esim. rakennettuja 
vesistöalueita.  Rauhoitus tulisi koskea vesistöalueittain niitä reittejä, joissa 
taimenen kutuvaellus on mahdollista.  Muilla alueilla voisi olla 60 cm alamitta 
rasvaevälliselle taimenelle.  Tämä edellyttää tarkempaa vesistökohtaista selvitystä, 
joka näin suuren muutoksen kyseessä ollen lienee muutoinkin aiheellista.   

2.  Rasvaevättömän taimenen 50 cm alamitta on liian korkea.  Se voisi olla 
maksimissaan 45 cm.  Tiedustelumme mukaan kalankasvattajat eivät ryhdy 
kasvattamaan pyyntikokoisia 50 cm taimenia, koska se vaatii yhden vuoden 
lisäkasvatuksen ja runsaasti allastilaa lisää.  Hinta nousisi myös liian korkeaksi.   

Lisäperusteluja: 

Taimen on edelleenkin haluttu saaliskala.  Nyt tehdyn luonnoksen perusteella 
harrastuksen pariin houkuteltavat nuoret kalamiehet jäisivät kokonaan ilman näitä 
elämyksiä.  Lukuisat istutuspaikat vaihtanevat taimenen kirjoloheen.  Sillä ei 
ainakaan  paranneta taimenen tulevaisuutta.  Järvialtaissa kalastetaan runsaasti 
verkoilla, joilla sitten tapetaan "vapautettavat" taimenet.  Onko tarkoitus tehdä 
"pyydystä ja päästä"- kalastus päämuodoksi taimenkoskilla?  Eikö rauhoitettujen 
eläimien häirintä, vangitseminen ja kiusaaminen ole kiellettyä? 

Nurmijoen Taimentoimikunta 

Nurmijoen Taimentoimikunta on vanhimpia vastaavia organisaatioita Suomessa.  
Perustamisensa 1967 jälkeen se on hoitanut Nilsiän reittiin kuuluvan Nurmijoen 
kalastusjärjestelyjä mukaan lukien runsaat vuosittaiset istutukset.  Reitti on 
voimalaitosten ja patojen rajaama,  aikoinaan on Syvärin taimen noussut 
Laakajärven yläpuolelle asti.  Vaeltavaa taimenkantaa ei ole, vaan kalastus perustuu 
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istutuksiin.  Esim. 2014 istutettiin pyyntikokoista eväleikattua taimenta 1130 kg.  
Lisäksi on viime vuosina istutettu ns. 0-poikasia 10.000 - 15.000 kpl vuosittain.  
Kalastuslupia on myyty vuosittain 650 - 1000 kpl, huomattava osa kausilupia.  Meillä 
on 2015 voimassa oleva Pohjois-Savon Ely:n myöntämä poikkeuslupa 40 cm:n 
alamittaan eväleikatuilla taimenilla.   

Luonnoksen perusteella Taimentoimikunnan toiminta Nurmijoen taimenkannan 
ylläpitämiseksi loppuu.  Vaeltavaa kantaa ei alueelle tule ellei patoja pureta.   

 

Sonkajärvi 27.4.2015 

Huttulan osakaskunta 

 yhdyshenkilö Eino Hynynen / Matti Nousiainen 

Kaarakkalan osakaskunta 

 yhdyshenkilö Reijo Pyykönen 

Kääriänsaaren osakaskunta 

 yhdyshenkilö Juhani Mäkelä 

Muuraisjärven osakaskunta 

 yhdyshenkilö Taimentoimikunnan puh.joht. Juhani Ruotsalainen 

Jyrkän osakaskunta 

 yhdyshenkilö Aarne Korhonen 

Rutakon osakaskunta 

 yhdyshenkilö Ttk:n sihteeri Risto Suomalainen 

 

Hyväksytty Taimentoimikunnan kokouksessa 27.4.2014 


