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LAUSUNTO KALASTUSASETUKSEN LUONNOKSESTA 
 
 
Hauki 
 
On todella hyvä, että hauen rauhoittaminen jäi pois asetuksesta kokonaan. Olen saanut Lapissa ihmisiltä hauen 
pyynnin rajoittamiselle täystyrmäyksen. 
 
 
Rasvaevällinen ja –evätön taimen 64 ja 67 leveysasteiden välillä 
 
Asetusluonnoksen mukaan tulee istutettujen taimenten rasvaeväät leikata 2017 vuodesta. Rasvaevällisiä taimenia 
saisi kuitenkin pyytää 1 §:n 2 momentin mukaan 64-67 leveysasteen vesistöissä  vain vuoden 2018 loppuun saakka. 
Taimen on 50 cm pyyntikelpoisen kokoinen aikaisintaan 5-6 vuoden ikäisenä. Näin ollen  64-67 leveysasteen 
välisellä alueella ei saisi moneen vuoteen pyytää taimenta lainkaan. Taimen on parhaillaan pyyntikoossa noin 10 
vuoden ikäisenä. Todella suuri määrä pyydettäväksi istutettuja taimenia jäisi pyynnin ulkopuolelle. 
 
Esimerkiksi Posion järvissä kuten Livojärven alueella ei ole olemassa luontaista taimenkantaa lainkaan. Kaikki 
taimenet ovat istutettuja ja nytkin on koettu täysin järjettömäksi, että on jouduttu päästämään jopa 2,5 kg painavia 
alle 60 cm pitkiä istutettuja täyskokoisia taimenia.  
 
Alueella on taimenen pyynti kuitenkin olennainen osa alueen elämää, kulttuuria ja kalastusmatkailua. Kyseinen 
esitys on muutettava siten, että se mahdollistaa istutettujen taimenten pyytämisen keskeytyksettä. Olen keskustellut 
asiasta kalatalousalan ammattilaisten, matkailuyrittäjien  ja paikallisten kalastajien kanssa ja olemme päättäneet 
esittää, että siirtymäaika päättyisi 31.12.2026. Siirtymäajan loppuun saakka on näiden istutettujen taimenten 
alamitta 50 cm. 
 
 
 
Tammukan pyynti 
 
Asetusluonnoksessa on yritetty saada ensimmäistä kertaa säädöstä, joka koskee Lapissa perinteistä tammukan eli 
purotaimenen pyyntiä. Tammukka on taimenlaji, joka on kääpiöitynyt ja voi olla sukukypsä jo 25 cm pituisena. 
Tammukan pyynti ei ole kovin yleistä  ja tammukan saaminen on todella taitolaji. Kalan pyynti ei ole vaarantanut 
tammukan lisääntymistä. Pyytäminen tulee olla jatkossakin sallittua, sillä se on olennainen osa paikallisten 
ihmisten kulttuuria. Suurin osa kaloista myös paistetaan ja syödään usein jo kalastusreissulla.  
 
Asetuksessa oleva esitys on kuitenkin sellainen, että sillä tehdään tammukan pyynnistä täysin laitonta. 
Asetusluonnoksessa on, että rauhoitus ei koske taimenta, joka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei 
ole vaellusyhteyttä merestä eikä järvestä. Ajatus on hyvä, mutta käsite vaellusyhteys on todella vaikeaselkoinen ja 
tulee viemään asian käsittelyn vähintään käräjille ratkaistavaksi. Mm. kotiseudullani Itä-Lapissa Savukoskella 
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kaikista pienistäkin puroista on vapaa yhteys johonkin järveen, ei tosin mereen. Jos tällä säädöksen kohdalla  
tarkoitetaan tammukkaa eli purotaimenta, niin tämä kalahan ei vaella lainkaan. Tällöin tämä esitys ei vastaa 
tammukan pyynnin mahdollistamista. 
 
Tammukan pyynnille on tyypillistä, että saalis muodostuu pituudeltaan 15 cm ylöspäin olevista kaloista. Jos kalan 
pyynnille on tarve keksiä joitain perusteita rauhoittaa siitä jotain, niin  rauhoitettavaksi kuuluisivat yli 30 cm pitkät 
kalat, jotka ovat lisääntyviä yksilöitä ja jotka voivat olla mahdollisia jokihelmisimpukkakannan pelastajia. Mutta 
yli 30 cm pitkä kala on todella harvinainen todella vaikeasti pyydettävä saalis, eikä senkään rauhoittaminen ole 
siten mitenkään tarpeellista. Vanhoilla tammukoilla on todella hyvä kuulo, eivätkä ne jää puronvarressa tallustavan 
ihmisen asettamaan koukkuun. 
 
Mielestäni tämän asian valmistelu on tässä vaiheessa niin keskeneräinen, että jos paikallaan elävälle kalalle ei 
saada parempaa määritelmää, niin on parempi että purotaimenen eli tammukan kohta jätetään kokonaan 
pois tästä asetuksesta. 
 
 
Eeva-Maria Maijala 


