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Ruoveden- Kuoreveden kalastusalue haluaa antaa lausuntonsa hallituksen esityksestä 

uudeksi kalastuslaiksi. 

 

Ruoveden-Kuoreveden kalastusalue esittää ensisijaisesti, että 65 vuotta täyttäneet tulisi 

edelleen vapauttaa valtion kalastuksenhoitomaksun maksamisesta ja myös viehekalastus 

yhdellä luvalla tulisi olla heille edelleen ilmaista. Iäkkäillä ihmisillä on yleensä aikaa ja 

voimavaroja kalastaa ja kalastus on hyvä liikuntamuoto. He myös usein kalastavat lapsen 

lapsiensa kanssa ja ohjaavat nuoria kalastuksen pariin. Heidän kalastuksensa on usein 

monipuolista ja kohdistuu järvien kalakantoihin tasapuolisesti erilaisia kalastusmuotoja 

käyttäen. Pääasiassa kaikki saalis käytetään ruuaksi, mikä tukee lähiruoka-ajattelua. 

Kalastusalueen mielestä minkäänlaista lupien pakkomyyntiä ei tule hyväksyä. Tältä osin 

kalastusalue tukee Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:n tekemää esitystä lupajärjestelmästä. 

 

Pykälään 22§ kalastusalue haluaa muistuttaa, että kalatalousjaon tulee olla järkevä ja sen 

tulee noudatella jonkinlaista vesistöjakoa. Muodostettavan kalatalousalueen hallituspaikat 

tulee jakaa alueellisesti tasapuolisesti. Kalastusalue esittää, että laki sallisi isomman 

hallituksen kuin mitä nyt on esitetty (9 hallituksen jäsentä). Kun muodostetaan uusia isoja 

hallinnollisia alueita, olisi suotavaa, että uuteen hallitukseen tulisi riittävän laaja edustus 

vanhoista kalastusalueista. Jos esimerkiksi kolme nykyistä kalastusaluetta yhdistettäisiin 

yhdeksi kalatalousalueeksi, vähenisi hallituspaikat nykyisestä 27 paikasta yhdeksään. Tämä 

myös heikentäisi paikallistietämyksen saamista esim. käyttö- ja hoitosuunnitelman 

laatimiseen. Kalastusalue esittää, että hallituspaikkojen määrä voitaisiin sopia paikallisesti, se 

voisi olla sidottu muodostettavan kalatalousalueen pinta-alaan ja lopullinen lukumäärä 

vahvistettaisiin uuden kalatalousalueen säännöissä. On myös erilaisia alueita: toiset ovat 

hyvin yhtenäisiä, eikä alueelle tarvita laajaa hallitusta. Toisella alueella voi olla paljon 

erityiskohteita, esim. virtakalastuspaikkoja, isoja pienvesiä, ammattikalastusta yms. jotka 

vaatisivat oman edustajan hallitukseen. 

 

Kalastusalue myös pelkää asioiden päätöksen teon karkaavan liian ylös ja paikallistason 

toimijoiden menettävän kiinnostuksensa kalastusasioiden hoitoon. Ilman paikallisten 

osakaskuntatoimijoiden aktiivisuutta ja työtä on kalatalousala nopeasti vaikeuksissa. Kaiken 

kaikkiaan kalastusalue on erittäin huolissaan päätöksen teon siirtymisestä liikaa ely-

keskuksille. Päätöksenteko tulisi säilyttää mahdollisimman paljon paikallisella tasolla ja 

osakaskunnilla. Kun päätökset tehdään kalatalousalueen hyväksytyn käyttö- ja 

hoitosuunnitelman mukaisesti, ei ole tarvetta asian käsittelyyn enää ely-keskuksessa. 

Nykyistä ely-keskus -toimintaa seuranneena kalastusalue myös pelkää käsittelyaikojen 

pitenevän työmäärän lisääntyessä kohtuuttomasti. Kalastusalueen mielestä verkon 

solmuvälirajoitusten ja osakaskuntien myymiin lupiin tulevat rajoitukset (esim. rauhoitukset, 



ravustuksesta päättäminen ja ravun alamitan määrääminen) tulisi olla osakaskunnan itsensä 

päätettävissä. Nämä asiat tulisi myös kirjata uuteen lakiin selvästi. Tällä hetkellä 

osakaskunnalle ei ole lakiesityksessä annettu juuri mitään päätettäviä asioita. 

 

Ruoveden-Kuoreveden kalastusalue kannattaa edelleen isännöitsijä-nimikkeen käyttämistä. 

Toiminnanjohtaja-nimike antaa mielikuvan siitä, että tehtävään valitulla olisi paljonkin 

päätäntä- ja ohjausvaltaa. Käytännössä kuitenkin asioista päättävät kalastusalueen 

yleiskokous ja hallitus; isännöitsijä kuvaa paremmin hänen tehtävänkuvaansa. Nykyistä 

nimikettä ei ole siis mitään syytä muuttaa vaikka laki muuttuisikin. 

 

Ruoveden-Kuoreveden kalastusalue esittää, että kalatalousalueen kokouksessa äänivaltaisen 

jäsenenä voisivat olla osakaskunnat tai erilaiset yhteenliittymät, joiden yhteenlaskettu pinta-

ala on yli 50 ha, kuten nytkin. Osallistujamäärät kalastusalueiden kokouksissa ja kiinnostus 

yhteisten asioiden hoitamiseen on koko ajan ollut laskussa, eikä nostamalla pinta-ala-rajaa 

tulla saamaan yhtään enempää osallistujia mukaan kalatalousaluetoimintaan.  

 

Kalastusalueen mielestä sopiva, osakaskunnille maksettava jako-osuus olisi 50 €. Pienille 

osakaskunnille kaikki eurot ovat tarpeen. Kalastusalue ei pidä hyvänä vallalla olevaa 

suuntausta, jossa rahavirrat suunnataan osakaskuntien luvilla kalastavilta yhdellä vieheellä 

kalastaville ja vastaavasti pieniltä osakaskunnilta kalatalousalueille. Kun vielä nyt esitetty 

valtakunnallinen, todella edullinen viehekalastus kilpailee selkeästi osakaskunnan myymän 

luvan kanssa, on osakaskuntien rahoitus vaarassa.  

 

Lopuksi Ruoveden-Kuoreveden kalastualue haluaa esittää syvän huolestuneisuutensa 

kalatalousalueiden rahoituksen järjestämisestä ja varojen riittävyydestä. Koska laissa 

esitetään kalatalousalueiden hoidettavaksi useita tehtäviä, on niiden hoitamiseen 

osoitettava selkeä määräraha, eikä toiminta voi olla erilaisten hankkeiden varassa. Myös 

jatkuva epätietoisuus varojen riittävyydestä syö väen intoa olla mukana toiminnassa.  

 

Ruoveden-Kuoreveden kalastusalue esittää toivomuksensa, että kiireellisestä aikataulusta 

huolimatta Maa- ja metsätalousministeriö huomioisi saamansa muistutukset ja kuulisi 

kentän mielipiteet lakiuudistuksesta.  
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