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101 § vesialueen omistajan, osakkaan ja 
kalastusoikeuden haltijan tarkastus- ja 

talteenotto-oikeus 
• Oikeutta on merkittävästi supistettu
• Oikeus tarkastaa vain, että pyydys on 33 §:n 2 

momentissa säädetyllä tavalla merkitty 
kalastusoikeuden osoittavalla merkillä. 

• Ei lainkaan henkilöiden kalastusoikeuden tarkastusta
• Oikeus ottaa talteen pyyntiin asetettu pyydys, jota ei 

ole merkitty 33 §:n 2 momentissa säädetyllä
kalastusoikeuden osoittavalla merkillä, sekä siinä
oleva saalis jos:
– pyydyksen omistajaa ei tavoiteta tai tämä ei kehotuksesta huolimatta 

poista sitä ja 
– saatavilla ei ole riittävää ja oikea-aikaista apua kalastuksenvalvojalta tai 

viranomaiselta.

Kalastuksenvalvonta-
koulutus 2012



102 § Talteenottomenettely
• Edellä 100 §:n tai 101 §:n 2 momentin nojalla talteenotetun pyydyksen, 

kalastusvälineen ja saaliin talteenottopaikalle on jätettävä mahdollisuuksien 
mukaan tiedot talteen ottajasta sekä pyydyksen tai kalastusvälineen 
säilytyspaikasta, jos niiden haltija ei ole läsnä talteenottotilanteessa.

• Talteenotetusta pyydyksestä tai kalastusvälineestä on ilmoitettava 
välittömästi poliisille, ja se on luovutettava niin pian kuin mahdollista
poliisin säilytettäväksi. Jollei luovuttaminen käy hankaluudetta päinsä, 
pyydyksestä ja sen säilytyspaikasta on ilmoitettava poliisille, joka määrää, 
miten se on säilytettävä.

• Talteenotettu pyydys tai kalastusväline on palautettava viivytyksettä
pyydyksen tai kalastusvälineen haltijalle, jos esitutkintaa ei aloiteta. Edellä 8 
§:ssä tarkoitetussa viehekalastuksessa käytetty kalastusväline on kuitenkin 
luovutettava välittömästi takaisin, jos viehekalastusmaksun suorittamisesta 
esitetään todistus seitsemän päivän kuluessa talteenotosta.

• Talteenotetusta saaliista on ilmoitettava välittömästi poliisille, joka määrää
saaliin joko vapautettavaksi, säilytettäväksi tarkoituksenmukaisella tavalla 
tai jos säilyttäminen ei ole ilman kohtuutonta vaivaa mahdollista, 
hävitettäväksi.



Jos oikeudet koetaan 
riittämättömiksi niin voi…

• Suorittaa kalastuksenvalvojan koe, tai
• Sopia kalastusalueen valvojan kanssa valvonnasta ( 

määrä, aika paikka, korvaukset ym) – kalastusalueen 
kalastuksenvalvoja on suoraan lain nojalla 
toimivaltainen 

• 98 §: Kalastusalueen valtuuttamalla kalastuksenvalvojalla 
on oikeus valvoa kalastusta koskevien säännösten ja 
määräysten noudattamista koko kalastusalueen alueella 
riippumatta siitä, onko 64 §:ssä tarkoitettua sopimusta 
tehtävien siirrosta kalastusalueelle tehty.

• Sopia muun valvojan kanssa kalastuksenvalvonnasta ja 
antaa valtuutus ( josta ilmoitus ELYlle)



Kiitoksia ja mukavaa 
opintomatkaa!

… ja kohti uusia seikkailuja


