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Sukelluskalastajien lausunto kalastuslain ja -asetuksen uudistamisen tarpeista

Taustaa: Sukelluskalastus
Sukelluskalastuksessa käytetään välineinä yksikärkistä harppuunaa sekä sukelluksen
perusvälineitä eli maskia, snorkkelia, räpylöitä, märkäpukua, poijua ja puukkoa.
Lajissa ei käytetä paineilmalaitteita, vaan sukellukset tehdään henkeä pidättäen.
Tämän vuoksi laji vaatii perusteellista harjoittelua.
Sukelluskalastus on myös kilpailulaji, jossa kilpaillaan Suomen, Pohjoismaiden,
Euroopan ja maailmanmestaruuksista. Suomessa kilpailuja on järjestetty jo 60luvulta alkaen, ja viime vuosina on saavutettu myös kansainvälistä menestystä.
Saaliskalat ovat yleisimpiä ja luontaisesti lisääntyviä kalalajejamme (ahven, hauki,
lahna, kampela, särki). Sukelluskalastaja voi valita saaliinsa tarkkaan, joten
sivusaalista tai alamittaisia saaliita ei tule. Sukelluskalastus onkin kalakantojen
kestävän käytön periaatteen mukaista urheilukalastusta. Sukelluskalastus on
vaativaa ja saalismäärät jäävät pääsääntöisesti erittäin pieniksi.
Sukelluskalastaja tappaa saaliinsa heti laukauksen jälkeen. Eläinsuojelulain ja hyvän
kalastustavan mukaista saaliin käsittelyä korostetaan myös kilpailuissa.

Kalastuslain kehittämistarpeet sukelluskalastajien kannalta
Nykyinen kalastuslaki on paikoin ongelmallinen sukelluskalastuksen harrastamisen
kannalta. Sukelluskalastajat ehdottavatkin muutoksia lupakäytäntöihin ja
sukelluskalastusta koskevaan kevätrauhoitukseen. Lisäksi pyyntimuoto on syytä
erottaa kalastuslaissa muista pyyntimuodoista.
1. Lupakäytännöt on uudistettava
Nykyään yhtenäinen lupakäytäntö puuttuu kokonaan. Alueellisia lupia tarjoavat mm.
Helsingin kaupunki ja Metsähallitus, joka rinnastaa sukelluskalastuksen
viehekalastukseen. Usein sukelluskalastaja joutuu kuitenkin hankkimaan luvan
erikseen jokaiselta osakaskunnalta, mikä on hidasta ja vaikeaa. Osin tämä johtuu
siitä, että osakaskuntien luottamushenkilöt eivät tunne lajia sen pitkästä perinteestä
huolimatta. Vain harvat kalastusalueet tai osakaskunnat myyvät nykyään erityisiä
sukelluskalastuslupia.
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Tilanne korjaantuisi jos läänikohtainen kalastuslupajärjestelmä ulotettaisiin
viehekalastuksesta myös sukelluskalastukseen, kuten Metsähallitus jo omissa
alueellisissa luvissa tekeekin. Sukelluskalastuksessa saalismäärät ovat suhteellisen
pieniä ja muutenkin laji on aktiivisena yksilökalastuksena hyvin verrattavissa
viehekalastukseen.
Tämä olisi perusteltua myös siksi, että sukelluskalastajat liikkuvat usein laajoilla
vesialueilla rannikolla ja järvillä. Selkein vaihtoehto olisi kuitenkin valtakunnallinen
lupajärjestelmä, jossa sukelluskalastus rinnastettaisiin viehekalastukseen.
2. Perusteeton kevätrauhoitus on purettava
Nykyisen kalastuslain mukaan kalastuslain mukaan kalastus atraimella, harppuunalla
tai niihin verrattavalla terällä, koukulla tai kärjellä varustetulla välineellä on kielletty
huhtikuun 15. päivän alusta kesäkuun 20. päivän loppuun kaikissa vesissä. Lain
perusteena on lienee suojata hyvin matalassa kutevia kalalajeja tuulastukselta.
Sukelluskalastuksen kannalta kaikki vedet kattava rauhoitus on kohtuuton ja
perusteeton. Keväinen sukelluskalastus järvillä ja ulkosaaristossa tapahtuu
syvemmällä, eikä uhkaa kalakantojamme, joten kieltoa on muutettava. Virtavesien
osalta rauhoitus on kuitenkin perusteltu.
3. Sukelluskalastus on erotettava muista pyyntimuodoista
Sukelluskalastus eroaa olennaisesti koukkukalastuksesta ja tuulastuksesta.
Nykyisessä laissa pyynti harppuunalla kuitenkin rinnastetaan tuulastukseen, eikä
mm. paineilmalaitteiden avulla tapahtuvaa kalastusta ole erotettu vapaasukeltaen
tapahtuvasta sukelluskalastuksesta. Pyyntimuotojen erot tulee huomioida
kalastuslakia uudistettaessa. Kalastuksen valvojilla on oltava selkeät säännöt myös
sukelluskalastuksen valvontaan.
Vapaa-ajan kalastuksen harrastajina sukelluskalastajat kannattavat Suomen Vapaaajankalastajien Keskusjärjestön lausuntoa kalastuslainmuutoksesta. SVK on myös
ilmaissut tukensa sukelluskalastajien lausunnolle. Sukelluskalastajat toivovat, että
edellä esitetyt asiat huomioidaan lain valmistelussa. Annamme mielellämme lisätietoja
ja osallistumme valmistelutyöhön.
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