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Tornionjoen kalastussäännön 16§ mukaisista mukautuksista 2014

Vaelluskalat on turvattava niiden elinkierron kaikissa vaiheissa. Uudessa kalas-
tuslakiesityksessä on määritelty vaelluskalavesistöt, jollaiseksi esitys ei kuiten-
kaan lue vaelluskalojen syönnösalueita. Tornionjoen uhanalainen meritaimen
on rauhoitettu Tornionjoen kalastusalueella, mutta ei sen syönnösalueella,
vaikka suurin osa taimenista menehtyy syönnösvaiheen kalastuksissa. Tämä
on konkreettinen esimerkki siitä, miten tärkeää kalastuslaissa on määritellä
vaelluskalaojen syönnösalue vaelluskalavesistöksi. Lausuimme tästä kalastus-
lakiin liittyen, mutta katsomme välttämättömäksi vielä lausua tästä esimerkin
avulla. Jokirauhoitus menettää yleistä uskottavuuttaan, mikäli samaa kalakan-
taa ei mitenkään varjella merivaelluksella.

Muilta osin viittaamme siihen, mitä lausuimme vuosi sitten. Tähdensimme eri-
tyisesti jokisuun kalastusta ja sitä, että kalastussääntöjen vuosittainen tarkaste-
lu hankaloittaa sekä kalastajien, että erityisesti kalastusmatkailuyrittäjien suun-
nitelmia. Lohikalojen suojelemiseksi olemme jo vuosia esittäneet mateen kalas-
tuksen sallimista jään läpi aikarajoista riippumatta. Toivomme kyseisen hoito-
kalastuksen tulevan lailliseksi. Nyt tätä erittäin toivottavaa kalastusta harjoi-
tetaan laittomasti.

Nostokoukun käyttäminen kiellettiin viime kesänä. Tilalle suositeltiin haavin
käyttöä. Kokemukset osoittavat, että vaappuun tarttuneen lohen ja taimenen
haavittaminen aiheutti kaloille vaurioita. Lähes poikkeuksetta vaappu tarttuu
haavin havakseen, ja kala jää roikkumaan koko painollaan vaapusta. Tästä
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meän väylitten ja ihmisten puolesta



seuraa koukkujen oikenemista ja kalan vaurioituminen. Lisäksi huomattava
määrä suomuja irtoaa haavin havakseen. Haavin käyttäminen rauhoitetun tai-
menen nostamiseen tulisi kieltää. Taimenta ei pidä nostaa vedestä ylös laisin-
kaan, vaan vapauttaa se vedessä. Tarvittaessa vene tulee soutaa rantaan
vapauttamisen onnistumiseksi. Haavittaminen voi onnistua paremmin perholla
kalastettaessa, koska koukkuja on huomattavasti vähemmän tarttumassa ha-
vakseen.

Siian verkkokalastukselle on tarpeetonta säätää kalastusaikaa heinäkuulle. Ky-
seistä kalastusaikaa käytetään väärin ja se aiheuttaa valvonnallisia ongelmia,
kun lähes koko saalis on valvojien mukaan lohta. Jo vanhastaan siian kalastus
eli siikapäivyys oli sijoitettu elokuulle. Toistaiseksi siian kalastukselle ei ole sää-
detty rajoituksia, vaikka tarvetta olisi ollut heikentyneiden kantojen vuoksi.
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