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ASIA: Lausunto kalastusasetusluonnoksesta 
 
Olemme tutustuneet asetusluonnokseen ja asiaan liittyviin perusteluihin. 
 
Esitämme asetusluonnokseen seuraavia muutoksia ja täydennyksiä: 
 
1 § 2) Rasvaevätöntä järvilohta ei tule rauhoittaa Vuoksen vesistössä kesä – elokuun ajaksi. 
 
Perustelut: 

− Eväleikatut järvilohet palvelevat yksinomaan kalastettavaa kantaa eikä niiden kalastamista 
tulisi rajoittaa. 

− Vesistöalueella on perustettu laajoja lupa-alueita viehekalastuksen tarpeisiin palvelemaan 
kalastajia ja kalastusmatkailua. Viehealueiden ja matkailuyrittäjien toimintaedellytykset 
heikkenevät merkittävästi, mikäli asetetaan uusia kalastusrajoituksia.  

− Mikäli eväleikatulle järvilohelle asetetaan kalastusrajoituksia, niin oletettavaa on, että 
järvilohen yksityisellä rahalla tehtävät istutukset pienenevät merkittävästi tai loppuvat 
kokonaan, kuten nieriän osalta on käynyt. Istutusten loppuminen kohdistaisi rasvaevällisiin 
järvilohiin entistä suuremman pyyntipaineen, joka osaltaan heikentäisi järvilohen tilaa 
nykyisestä. On kannanhoidon kannalta suotuisampaa jotta järvialueella olisi 
mahdollisimman suuri määrä järvilohia. Tällöin järvivaelluksella olevista 
kannanhoidollisista järvilohista suurempi osa selviäisi järvivaelluksen takaisin jokialueelle. 

− Istutusten vähentyminen heikentäisi osaltaan merkittävästi istukastoimintaan keskittyneiden 
kalankasvattajien toimintaedellytyksiä. 

 
 
 
4 § Rasvaevättömälle järvilohelle ei tule asettaa saaliskiintiötä 
 
Perustelut: 
      - Eväleikatut järvilohet ovat kalastettavaa kantaa ja tarkoitettu kalastettaviksi. 
      - Verkkokalastuksen yhteydessä saaliiksi voi tulla useampia eväleikattuja järvilohia yhdellä 

kokemiskerralla. Tällöin kalastettavien eväleikattujen järvilohien palauttaminen kuolleena 
veteen ei ole järkevää.  

-  Saaliskiintiötä ei pysty valvomaan lainkaan, koska kalastuksenvalvoja ei saa avata 
 kylmälaukun kantta tai vetoketjua. Kalastuksenvalvojilla ei ole siis ole olemassa keinoa 
valvoa kalastajien saalismääriä. 
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7 § Pyydysten merkintää tulee selkiyttää nykyisestä 
 

-  Verkoissa tulisi järvillä käyttää asetuksen mukaisia lippumerkkejä. 
Lampivesissä riittäisi 15 cm vedenpinnan yläpuolella oleva koko 

 
- Katiskoissa riittäisi kaikilla vesialueilla 15 cm veden pinnaa yläpuolella oleva koho 

 
Perustelut:  

- Tällä hetkellä voimassa olevilla määräyksillä veneilijä ei pysty erottelemaan pyydyksiä 
pinnalla näkyvien merkkien perusteella.  

- Mikäli pyydykset merkittäisiin edellä mainitulla tavalla vesillä liikkujat tietäisivät millaisia 
pyydyksiä pinnan alla on kulloinkin pyynnissä. Tämä osaltaan lisäisi turvallisuutta vesillä 
liikkumiseen. 

      - Kalastajan tai kalastuksenvalvojan ei tarvitsisi arvioida ollaanko vesiliikennealueella vai ei. 
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