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LAUSUNTO KALASTUSLAIN KOKONAISUUDISTUSTA KOSKEVAAN 
TYÖRYHMÄMIETINTÖÖN 
 
Mietinnössä lääninkalastusluvat ja valtion kalastuksenhoitomaksu sulautetaan yhdeksi 
valtakunnalliseksi viehekortiksi.  
 
Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry esittää, että  
1. jousella kalastus tulee lakiin määritellyksi ja valtakunnallisella viehekortilla sallituksi 

kalastusmuodoksi, ja että 
2. keväinen rauhoitusaika poistetaan. Nykyisen kalastusasetuksen 12§ 1 mom 

viimeinen lause poistetaan ja momentti muutetaan esimerkiksi sanamuotoon:   
 "Kalastus atraimella, harppuunalla, jousella tai niihin verrattavalla terällä, koukulla tai 

kärjellä varustetulla välineellä samoin kuin tulta tai valoa käyttäen haavilla on kielletty lohi- 
tai siikapitoisessa joessa, koskessa ja virtapaikassa. sekä, jollei kalastusalue toisin määrää, 
huhtikuun 15 päivän alusta kesäkuun 20 päivän loppuun muissakin vesissä. 
(22.12.1993/1356)" 

 
 
PERUSTELUT 
 
Jousella kalastus on aktiivisena kalastusmuotona verrattavissa viehekalastukseen tai 
tuulastukseen. Saaliin saaminen jousella vaatii pääsääntöisesti enemmän perehtymistä 
ja harjoittelua kuin kalan lyöminen atraimella.  
 
Jousella kalastus on valikoiva pyyntimuoto, jossa kala nähdään ennen kuin tehdään 
päätös kyseisen yksilön pyyntiyrityksestä. Jousella voidaan kalastaa monipuolisesti eri 
kalalajeja. Jousella kalastettaessa kalaa kohti ammutaan harppuunakärjellä varustettu 
nuoli, joka on kytketty siimalla jouseen.  
 
 
1. Jousella kalastajat haluavat vastuullisina harrastajina hoitaa lupa-asiansa kuntoon. 
Lupien saanti on nykyisellään vaikeaa, koska jousikalastuslupia ei ole yksiköity 
osakaskunnissa. Tilanne on aiheuttanut hämmennystä ja harrastusmahdollisuuksien 
vähyyttä, kun osakaskuntien edustajat eivät ole osanneet myydä lupia suhteellisen 
vähän tunnetun kalastusmuodon harrastajille.  
 
Edellä mainituista syistä on perusteltua sallia jousikalastus valtakunnallisella 
viehekortilla kuten muutkin aktiiviset kalastusmuodot. Valtakunnallisen 
viehekalastusluvan kautta kertyneet varat tuloutuisivat osaltaan osakaskunnille, 
edistäen niin valtakunnallista kuin alueellistakin kalataloutta. 
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2. Keväiselle kuturauhoitukselle tuulastuksen ja jousikalastuksen osalta ei ole 
kalataloudellisia tai biologisia perusteita niin kauan kuin passiivisen pyyntimuodot ovat 
sallittuja samalla ajanjaksolle. Kevätkalastuksessa esimerkiksi rysä- ja verkkopyynti 
ovat huomattavasti aktiivista jousikalastusta tehokkaampia pyyntimuotoja, eikä alueella 
harjoitettu jousikalastus vaaranna paikallista kalakantaa. 
 
Jousikalastusta on perinteisesti harrastettu matalissa kirkkaissa vesissä, joissa kalat on 
mahdollista havaita tyyninä aurinkoisina päivinä tai yöllä tehokkaan lampun valossa. 
Jousikalastuksen kannalta paras aika olisi keväinen kutuaika, kun kalat ovat matalissa 
vesissä ja helposti havaittavissa myös sameammissa vesistöissä. 
 
 
Jousella toteutettu kalastus toisi uuden, merkittävän harrastusmahdollisuuden myös 
keväiseen luontoon, eikä rantoja pitkin hiljaa liikkuva jousikalastaja riko luonnon rauhaa 
verkonlaskijaa enempää. 
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Arto Sillanpää 
puheenjohtaja 
Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry 
puheenjohtaja@jousimetsastys.fi 
 
 
 


