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• ” Kenen viljelemiä nämä kalastukset ensi 
alusta ovat olleet, ei ole asiak irjoissa 
selvitetty. Luultavasti ovat maan 
asukkaat, sen mukaan kuin he ovat 
paikoilleen asettuneet, olleet sen 
omistajia ”

• Omistuksen siirtymisestä valtiolle ja 
maksukuiteista ei ole todisteita



Miksi kiinnostuin?

• Prof. Hollon lausunnosta. ”ettei joen 
varrella asuvilla ole osuutta 
lohikalastukseen” väite oli mieletön, kun 
oma sukuni on kalastanut väylällä jo 1000 
vuotta. Hankin kyseisen Lewenhauptin
”selvityksen” ym. kirjallisuutta ja Ruotsin 
korkeimman oikeudet tärkeimmät 
ratkaisut



asian selvittämisestä

• Valtion itsensä selvitettävänä asia ei 
selviä, koska valtio on osapuoli 
kiistassa(vrt. HD Pajala 1951). Valtio on 
ollut haluton yhteistyöhön ja yhteisiin 
tilaisuuksiin. Sovittua neuvottelukuntaa ei 
ole saatu aikaan

• Regaalioikeuden tarkoitusta, sitovuutta tai 
ulottuvuutta ei ole koskaan määritelty (vrt. 
MML) -silti pidetään oikeustilana!



asian selvittämisestä

• Onko feodaalinen lohiregaali valtion 
kalastusoikeudesta yksityisten vesillä 
legitiimi, kun  perustuu 
asiakirjaväärennökseen ?

• Mitä täsmällistä asiaa tarkoittaa 
kalastuslaissa ”valtion yksityiset 
kalastukset” ?

• Mentävä alkulähteille 1500-luvun alkuun, 
jolloin lohiregaalin on sanottu alkaneen



Kiinteistöoikeudellinen kiista

• pitää selvittää juridisella 
oikeuslähdetarkastelulla, ei gallupeilla

• Prof Hollo lähti nykypäivästä taakse päin
• Kyseinen menetelmä ei paljasta virheitä, 

vaan kertoo nykykäytännön
• regaalikalastuksessa käydään käsiksi 

kiinteistöoikeudelliseen kalaveteen ja siten 
jonkun muun kalastusoikeuteen



Historiallinen katsaus

• Pähkinäsaaren rauha 1323. Sama valtio ei 
voi olla rajan molemmin puolin.

• ruotsalaisten tunkeutuminen (intrång) 
• 1328 Telgen rauhansopimus Helsingland

ja kveenit solmivat
• Ruotsi ei asuttanut. Tornionlaaksossa 

valmiiksi 35 kylää, Kainuunkylästä ylöspäin 
163 ja alaspäin 126 verotaloa. 



Historiallinen katsaus

• Olaus Magnus kesän 1519 
Tornionlaaksossa

• Kehui alueen vaurautta ja kalansaaliita. 
Piti suomalaisia ja ruotsalaisia 
muukalaisina Tornion markkinoilla

• Ruotsin itsenäistyminen ja verotus Kustaa 
Vaasan 1523-1560 toimesta 



Historiallinen katsaus

• 1000 vuotta viljelyä. 1571 oli esi-isälläni 
Olli Anuntinpojalla 24 lehmää, 4 hevosta, 
9 hiehoa, 15 lammasta, 6 sikaa, poroja 

• Kalavesiluettelo omistajittain 1554
• Lohiveroluettelo 1559, kalastus neljän 

talon nuottakunnissa, lohivero 10+10%
• Lohivero erillinen taloverosta koska kaikki 

eivät kalastaneet lohta 



Veroluetteloiden merkitys

Ruotsin valtion talonpojille kohdistama 
lohiverotus sen vakinaisessa merkityksessä 
on myöhemmin käännetty niin, että  
talonpojat olisivat kalastaneet veroa 
vastaan? Ikään kuin kuninkaan luvalla



Veroluetteloiden merkitys

• Jäivätkö esi-isämme odottamaan 500-
vuodeksi, että Götanmaalle ja 
Sveanmaalle usean viikon päivämatkan 
päähän perustetaan Ruotsin valtio ja 
pidättäytyivät kalastuksesta siihen asti?

• Ryhtyivät sitten kalastamaan veroa 
vastaan (emot skatt) kuten on esitetty?



Veroluetteloiden merkitys

Av räntekammarböckerna från 1500-talets 
mitt brukades av allmoge emot en viss
årlig avgift (stadga)[Lewenhaupt]
Prof. Hollo katsoi, että tämä ”tuolloinen 
oikeuskäsitystä koskeva kannanotto 
perustui asiakirjoihin”.
Ei ollut oikeuskäsitys!
Ei perustunut asiakirjoihin, vaan asiakirjat 
perustuivat  kalastuksen verotukseen



Kruunun oikeusperuste: 
asiakirjaväärennös

• Millä oikeusperusteella rannanomistukseen 
(ratione soli) perustuva lohenkalastus olisi 
siirtynyt kruunulle

• Helgeandsholman valtiopäivien 1282 
päätöksellä, esitetty 1587, todettiin 
väärennökseksi 1864. Loi käsitystä siitä, 
että lohi, ankerias, siika ja säynävä tuli olla 
kruunun alaisia ja niistä tuli maksaa 
kruunulle vero. Tornionlaakso ei ruotsia



Kruunun oikeusperuste

• Kustaa Vaasaa (kuninkaana1523-1560) on 
sanottu regaalin isäksi, mutta perusteetta. 
Kustaa perusti vaatimuksensa valtaväylän 
kaikkiin kalalajeihin sen ajan 
oikeuskäsityksen vesialueen hallinnan, ei 
regaalin, perusteella. Ei ollut regaalia
mihin vedota, koska v.1282 asiakirja 
esitettiin vasta 27 vuotta kuolemansa 
jälkeen 1587.



Valtiovalta varjeli vääryyttä

• Kamarikollegion lausunnossa vuoden 1734 
lakiin todettiin, että kuninkaalle ja 
kruunulle aiheutuisi vaikeita seurauksia, 
mikäli vuoden 1282 päätöksen oikeellisuus 
kyseenalaistettaisiin, mistä syystä Kollegio 
toivoi, että tämä asia käsiteltäisiin kaikella 
varovaisuudella.(Joona s.107).



Lohiregaali on väärennös

Ahlan (1934) mukaan regaalioikeudet ovat 
syntyneet Helgeandsholman päätöksen 
kautta. M-L Honkasen mukaan ” päätöstä 
ryhdyttiin sittemmin käyttämään 
regaalivaatimusten perustana”



”Valtion yksityiset kalastukset”

• Valtio ja yksityinen ovat toistensa 
vastakohtia. Valtiolla ei voi olla yksityistä 
omaisuutta.

• ”Kruunun yksityiset kalastukset” on 
tarkoittanut lähinnä kuninkaan ja kruunun 
uskonpuhdistuksen yhteydessä itselle 
ottamiin kiinteistöihin liittyviä 
siviilioikeudellisia kalastuksia, jotka 
kohdistuivat kalastuspaikkaan, tilaan



”Valtion yksityiset kalastukset”

• Kunink. Majest:n ja Kruunun yksityisiä 
ovat ja tulevat vastedes olemaan 
kalastukset niissä suurissa joissa, virroissa 
ja järvissä, joissa ne vanhastaan ovat 
olleet (kalastuslaki 1766  vrt. 1852 asetus 
korosti tiloja oikeussubjektina)

• Tornionjoella ei ole ollut kruunun yksityisiä 
kalastuksia eikä varsinkaan vanhastaan 
(kts. veroluettelot, Joona, Pajalan HD)



”Valtion yksityiset kalastukset”

• Yhtä mieltä ollaan siitä, että ”vanhastaan 
valtiolle ei ole kuulunut lohenkalastusta 
yksityisten vesillä. Vrt. 1640, 12.3.1728, 
25.2.1800, Vitsaniemen HD Välipäätös

• Kalastuslain 1766 säädöstä Kruunun 
yksityisistä kalastuksista ei ymmärretty 
omana aikanaan koskevan Tornionjokea

• On myöhemmin kehitetty väärä narratiivi



Lohenkalastuksen vuokraus 
ulkopuolisille 1786

• Tärkeä tapahtuma, jota Kamarikollegio ei 
perustellut vuoden 1766 kalastuslailla

• Vaan epäkuranteilla1282 ja 1655 
valtiopäivien päätöksillä ja sillä, että 
kalastus olisi vuokrattu 130 v. aiemmin 
Pajalan ruukille. Lisäksi kalastuksen 
katsottiin häiritsevän joidenkin 
maanviljelyä



Kalastuksien yhdistäminen

• Vitsaniemen tapauksessa todisteltiin 
kääntäen, että eihän kuningas voi tehdä 
väärää päätöstä ja katsoi, että 
Tornionjoen kalastuksen yhdistäminen 
1765  ennen 1766 kalastuslakia katkaisi 
kytkennän rannanomistukseen ja muodosti 
perusteen sille, että kalastus vanhastaan 
kuului kruunulle

• Vuosikin on joskus pitkä aika



Valtiolle ylimuistoinen nautinta?

• Vitsaniemen oikeustapauksessa pyrittiin 
katsomaan, että vaikka vuokrauksen 
perusteet 1786 eivät olisi olleet kurantteja, 
niin valtiolle on 1786-1949 hallintavallasta 
syntynyt nautinta. Tosiasiassa 
ylimuistoinen nautinta on voimassa 
kruunua vastaan.

• Syntyykö tilalle A nautinta, jos se hakkaa 
riittävän kauan tilan B metsiä?



Ruotsin laki ei tunne lohiregaalia

• 1786 vuokrauksen perusteluita on hävetty 
Ruotsissa

• Domainstyrelse on lausunut niistä: ”klart
oriktiga”

• HD –ratkaisuissa ylimaanmittari on 
katsonut, että regaalioikeudella olisi 
merkitystä vain jos olisi muodostettu 
oikeudellisesti hyväksyttävästi



Palautus endisille omistajille

• 8.11.1810 tehty ”Rajan Laskun 
Sovintokirja”. Viidennessä pääkappaleessa 
mainitaan että ”Lohen pyyndö Tornion 
Joesa, niin kuin se Kuningallisen
kirjoituksen kautta siitä 13 9. Syyskuusa
vuona 1791 on asetettu, tygopannaan
selkiästi endisille omistajille niiden siinä 
määrätyin 100 vuotten ajaksi



Regaaliväittämä palasi

• Lohiregaalia tarvittiin apuun puun uiton 
vuoksi. Joet piti perata ja lohipatoja 
poistaa. Touhua auttaisi, jos valtion 
katsottaisiin omistavan lohenkalastuksen

• Valtio 1800-luvun lopulla anasti lohen 
omakseen (Kustaa Vilkuna 1975)

• Vilkuna oli ministeri ja sodan aikainen 
sensuuripäällikkö



Regaaliväittämä palasi

• Lohi ei saanut ollut kaupan kohteena, kun 
voimayhtiöt ostivat pilkkahintaan käteisellä 
koskiosuuksia (hinta ja korvausperuste)

• Lohitalonpojat tulivat hyvin toimeen 
valtion kanssa, kunnes valtio sai 
taustatekijäkseen vaateliaan 
puunjalostusteollisuuden ja myöhemmin 
voimayhtiöt, voitiin lohitalonpojat 
nujertaa. (Kustaa Vilkuna 1975)



Vitsaniemellä vesivoimaa

• ”måste det föreligga starka skäl för att nu
finna, att kronan år 1786 olagligen
tillägnade sig fisket från strandägarna.
Kun kantajat ovat peränneet valtiolta 
laillista saantoa, kääntää HD 
todistustaakan ällistyttävästi kantajan 
niskoille. Missä ovat kauppakirjat ja 
maksukuitit?



Kalastuspolitiikkaa

• Teoksessaan KALASTUSOIKEUS M-L 
Honkanen toteaa regaalista, että valtiolla 
on hallussaan etuus, jonka avulla se voi 
kanavoida kalastusoikeutta 
ammattikalastuksen hyväksi. Kyseisellä 
etuudella tuhottiin lohikantoja ja 
Tornionjoen lohisaalis yhteen promilleen 
parhaista vuosista. Reilua?



”Valtion yksityiset kalastukset”

• Lohiregaalia ei ole laillisesti koskaan ollut 
Ruotsissa eikä Suomessa. Kaikki asiaan 
perehtyneet tietävät tämän.

• Lohiregaalia on käytetty veropoliittisena, 
metsäpoliittisena, energiapoliittisena ja 
kalastuspoliittisena tavoittamattomana 
”julkisoikeudellisena” piiloaseena 
lainvalmistelijoiden kätköistä ja aina 
jokivartisten etuja vastaan.



2019 valtio vie koskitilojen 
kalastusoikeuden

• Ilmeisesti rangaistuksena totuuden 
peräämisestä valtio vei koskitilojen 
osakaskunnilta kalastusoikeuden

• Jokivarren osakaskunnat saavat 
kalatalousalueisiin vain ruuppumandaatilla
yhden yhteisen edustajan



Aika lopettaa kiistely 
päivänselvässä asiassa

• Mikä estää valtiota tunnustamasta 
lohenkalastusta alkuperäisten omistajien 
omaisuudeksi, jonka kronan år 1786 
olagligen tillägnade sig från strandägarna

• Entisten virkamiesten konnuudet eivät 
sido tämän päivän virkamiehiä

• Lohi vietiin hallinnollisin toimin ja voidaan 
palauttaa hallinnollisin toimin 



Olemmeko oikeusvaltio?

• Regaaliväittämä ei sovi oikeusvaltiooon
• Se perustuu asiakirjaväärennökseen
• Se puuttuu perustuslain 15§ suojaamaan 

omaisuuteen vakavalla tavalla ja on 
perustuslain vastainen

• Määrittelemätön lohiregaaliväite
Tornionjoella jääköön historiaan maailman 
viimeisenä lajissaan



Olemmeko oikeusvaltio?

• Tornionjoella ei ole koskaan ollut 
lohiregaalia, eikä ”kruunun yksityisiä 
kalastuksia”, vain väite niistä

• Väite valtion yksityisistä kalastuksista 
Tornionjoella perustuu selkeästi historian 
tarkoitukselliseen vääristelyyn

• Epätoden päälle ei voida enää rakentaa



Olemmeko oikeusvaltio?

• Kalastuslaki sisältää muutenkin karkeita 
virheitä. Esim. KalL 5§ teksti ”Oikeus 
kalastaa ja määrätä kalastuksesta kuuluu 
vesialueen omistajalle, jollei jäljempänä 
tässä laissa muuta säädetä”  on 
valheellinen koska tuhansilla tiloilla on 
kalastusoikeus vaikka ne eivät omista 
vettä. 
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