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Lausunto koskien Hallituksen esitystä uudeksi kalastuslaiksi 
 
 
Lappajärven Kalastuskunnan mielipiteitä ja kannanottoja valmisteilla olevaan kalastuslakiin 
 
 
1) 8§ 
Lappajärvessä olevaa yleisvesialuetta ei tulisi missään tapauksessa antaa Metsähallituksen hallinnoimaksi. 
Nykyinen käytäntö on toiminut hyvin ja saadut tuotot on käytetty oman järven kalakantojen ja kalastuksen 
hyväksi. Mikäli Metsähallitus tulisi isännäksi, paikallinen taho ei tulisi jatkossa kuulluksi, vaan 
päätöksenteko siirtyisi muualle ja samoin rahat.  
Esitämme, että yleisvesialue jaettaisiin niiden osakaskuntien kesken, mitkä rajoittuvat siihen siinä suhteessa 
kuin osakaskunnilla on pinta-alaa Lappajärvessä. 
 
 
2) 13§ 
Ely – keskuksille ei tulisi antaa lupaa kalastuslupien myyntiin. Se voisi ainoastaan kehottaa kalatalousaluetta 
ja kalastuskuntia toimenpiteisiin ja epäkohtien korjaamiseen. Päätöksenteko tulisi aina pysyä omistajilla ja 
paikallisella tasolla jolloin ei vaaranneta paikallista kalastajien elinkeinoa. 
 
 
3) 25§ 
Kalatalousalueiden edustajien määrä tulisi jakautua enemmän osakaskuntien vesialueen pinta-alan 
perusteella. 
 
4) 32§ 
Alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään tulee kuulua myös osakaskuntien edustajat. 
 
 
5) 34§ 
Ely – keskuksille annettu valta hyväksyä yhdenmukaiset hoitosuunnitelmat kuulostaa naivilta. Suomi on iso 
maa ja alueet järvien osalta erilaisia, joten hoitosuunnitelmassa on pakko hyväksyä yksittäisen alueen olot 
ja siellä asuvien ihmisten tahto.  
Kalastuksen hoitosuunnitelmia laadittaessa tulisi ottaa myös huomioon paikallisten ihmisten tarpeet ja 
mielipiteet. Pitäisi kuulla enemmän ihmisiä, jotka jokapäiväisessä työssään ja elämässään ovat järven 
kanssa tekemisissä. Heiltä löytyy se tuorein tieto järven tilasta ja kalastosta. 
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Sellaiselta järvialueelta, joissa kalastuskunnat ja kalastusalueet toimivat hyvin ei tulisi siirtää 
päätöksentekoa ruuhkaisiin Ely -keskuksiin ja lisätä byrokratiaa, vaan heidän tulisi antaa toimia alueensa ja 
osakaskunnan parhaaksi katsomallaan tavalla. 
 
 
6) 78§ 
Yleiskalastusoikeus ja kalastuksenhoitomaksun määräytyminen kaikille on otettu vastaan positiivisena 
asiana kunhan tuotot palautuvat kalatalouden hyväksi. 
 
 
7) 90§ 
Koskien saaliin ensimyyntiä ns. harrastekalastajien pitäisi saada myydä niin sanotulla perusluvalla 
pyytämänsä päivittäisen saalismäärän ilman kilokohtaisia rajoituksia.  
Sinä aikana kun osakaskunta harjoittaa hoitokalastusta, olisi saalis pystyttävä myymään aina ilman 
kilorajoitteita. 
 
 
8) 
Kommentti järvitaimenen ja järvilohen 60 cm alamittaan 
 
Järvitaimenen ja järvilohen 60 cm alamitta ei sovellu Lappajärveen. Järvessämme ei ole luontaisia 
kutualueita ja lohisaalis on vain istutuksen tulosta. Kalastuskunta yhdessä Kärnän kalastuskunnan kanssa 
ovat kassikasvattaneet järvilohen poikasia kolmena vuotena noin 5000 kpl uistelijoiden ja kalamiesten 
viihtyvyyden parantamiseksi, mistä Lappajärvi on saanut hyvän lohijärven maineen. 
Tänä vuonna kassikasvatus lopetetaan, koska emme halua syyllistyttää kalastajiamme alle 60 cm lohikalan 
talteenotolla.  
Näillä toimenpiteillä tukahdutettiin perinteinen yli 30 vuotta kestänyt Lappajärven Lohikuningas – 
uistelukilpailu. 
Ely – keskuksia tulisikin ohjeistaa siten, että järvikohtaisia poikkeamia tulisi sallia. 
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