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Tornionjoen kalastussääntöä koskevista muutostarpeista vuodelle 2020.
Viittaamme 16.12.2019 antamaamme lausuntoon. Otamme kantaa lausuntopyyntönne 10.2.2020 mukaisesti kohtiin 1–4, sekä teemme yhden uuden esityksen.
1. Kalastuksen säätelyä ei tule lähtökohtaisesti toteuttaa valikointiperiaatteella.
Kun toimijakohtainen, alueellinen tai kansallinen lohikiintiö on täyttynyt, tulee lohirysät ja lohenkalastukseen käytetyt siikarysät johteineen poistaa vedestä. Lohirysää
ei tule pitää valikoivana pyydyksenä. Kala on enemmän tai vähemmän vahingoittunut, kun se on ollut rysässä.
2. Hyväksymme rasvaeväleikatun meritaimenen ottamisen saaliiksi kaupallisessa
kalastuksessa. Erittäin uhanalaiseen meritaimeneen ei tule kohdentaa kalastusta.
Meritaimenta tulee suojella kohdennetuilla suojelutoimenpiteillä tehokkaasti.
3. Jokiseura ei perinteisesti ota kantaa kalastusmuotoihin. Tuemme ehdottomasti
sitä, että MMM tarkastelee kriittisesti niitä kalastustapoja, joissa kaloja voi vahingoit-

tua. Tarkastelu tulee ulottaa myös merikalastukseen. Viehekalastuksessa käytetty
paravaani/plaanari on muutamana vuotena rinnastettu harrilautaan ja tulkittu kielletyksi apuvälineeksi. Esitämme hyväksyttäväksi Ruotsin puolella toimivan sisaryhdistyksemme ja rajajokikomission tekemän ehdotuksen, jossa paravaanin/plaanarin käyttö sallittaisiin liikuntarajoitteisille rantakalastuksessa. Kalastuksen tulisi tapahtua yhden paravaanin ja yhden vieheen yhdistelmällä, jossa paravaani on koko
kalastuksen ajan kalastajan hallinnassa. Paravaanin käytöllä ei saa häiritä muuta
kalastusta.
4. Suomen kalastuslaki edellyttää pitämään hyvää huolta kalakannoista. Harjus
on paikallinen kala ja kannan suojeluun on perusteltua kohdistaa paikallista sääntelyä. Harjuksen kannat ovat romahtaneet Tornionjoella ja ainakin Muonionjoen
alajuoksulla. Kutuaikainen rauhoitus kohdistuu jäiden lähtöaikaan ja on riittämätön.
Koska harjusta saadaan saaliiksi lohenkalastuksen sivusaaliina, suojelutoimet on
syytä kohdistaa pilkkikalastukseen.
Samalla, kun muistutamme siitä, että Tornionjoen kalastusalue päätti 6.4.2018 rauhoittaa harjuksen kokonaan pilkkikalastuksessa Suomen vesialueella, esitämme
harjuksen rauhoittamista jokisuulta Muonion kunnan rajalle asti 1.3.–31.5. välisenä
aikana, ellei paikallisten osakaskuntien toimesta ole asetettu tiukempia rajoituksia.
Esimerkiksi Lappean Ääverkosken osakaskunta on saavuttanut hyviä tuloksia kuusi
vuotta voimassa olleella ja koko talven kattavalla pilkintäkiellolla. Rauhoitusalue on
yhteinen Ruotsin puolen kanssa ja on merkitty maastoon kyltein.
Lopuksi toteamme olevamme syvästi loukkaantuneita siitä, että Suomen kalastusviranomainen asettaa ulkopuoliset toimijat ja yhdistykset Tornion- ja Muonionjoen
puhevaltaisten kalastusoikeudenhaltijoiden edelle Tornionjoen kalastusta koskevissa kysymyksissä. Viittaamme ministeriön lausuntopyynnön jakeluun, perustuslakivaliokunnan lausuntoon 5/1981 ja yhteisaluelain 758/1989 3.2 §:ään. Odotamme
vastuuministeriön noudattavan oikeusvaltioperiaatetta ja kohtelevan puhevaltaisia
Suomen kansalaisia tasapuolisesti ja oikeutettujen odotusten mukaisesti.
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