
Ennätyskalalautakunta 12.1.2011 

Punnitusvälineiden luokittelu 
 

Ennätyskalalautakunta on hyväksynyt kalojen punnitusvälineille seuraavan luokittelun, jonka 

mukaan ratkaistaan punnitustuloksen ilmoitettava tarkkuus. Vaaka ja sen soveltuvuus kalan 

punnitsemiseen ratkaisevat osaltaan, voiko kala saada luokituksen A tai B vai C, vai pitääkö kala 

hylätä epäluotettavan punnituksen takia. 

 

Kaupan digivaa'at ja vastaavat 

 

- Vaa'an tarkkuus 1–2 g, hyväksytään 0,001 kg:n tarkkuus 

- Vaa'an tarkkuus 5–20 g = 0,01 kg:n tarkkuus 

- Vaa'an tarkkuus 50–200 g = 0,1 kg:n tarkkuus 

- Jos saalisilmoitukseen ei ole merkitty kalan painoa gramman tarkkuudella, hyväksytään kalan 

paino yllä mainittua käytäntöä karkeammalla tarkkuudella saalisilmoituksesta ja mahdollisesti 

muualta saatujen lisätietojen mukaan. Jos ilmoitus täyttää muut vaatimukset (todistajat ja kuva), 

kala voidaan hyväksyä luokkiin A tai B. 

- Kaupan vaakoja vastaavat laadukkaat digivaa'at (laboratoriovaa'at, laitoskäytössä olevat vaa'at 

yms.): luokitus ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

- Kauppojen kookkailla viisarivaaoilla (eivät digitaalisia) luokitus on kuitenkin korkeintaan C. 

- Vanhanaikainen ns. kymmenysvaaka: luokitus = C. 

 

HUOM: Jos kala painaa yli 10 g, paino ilmoitetaan enintään 1 g:n (0,001 kg) tarkkuudella. Alle 10 

g  painavilla kaloilla paino voidaan ilmoittaa 0,1 g:n (0,0001 kg) tarkkuudella. 

 

Digivaa'at (muut kuin kaupan vaa'at tai vastaavat) 

 

- Kädessä pidettävien digivaakojen tarkkuudeksi hyväksytään 0,1 kg, vaikka vaa'an näyttötarkkuus 

olisikin jopa 10 g. Jos saadaan luotettava tieto, että tällainen vaaka on ollut tukevasti ripustettuna 

punnituksen ajaksi, tarkkuudeksi voidaan hyväksyä 0,01 kg 

- Pöytämallien tarkkuudeksi hyväksytään 0,01 kg, jos näyttötarkkuus on vähintään 20 g eikä muuta 

ilmene. 

- Luokitus  C. 

- Digitaalisella henkilövaa'alla (ns. kylpyhuonevaa'at): luokitus = D (hylätty) 

 

Talousvaa'at yms. 

 

- Jos vaaka on laadukas (esim. neuvolavaaka-tyyppinen), tarkkuudeksi voidaan hyväksyä 0,01 kg. 

- Jos vaa'an laadusta on hiemankin epäselvyyttä, tarkkuudeksi voidaan hyväksyä vain 0,1 kg. Alle 1 

kg:n kaloille ei kuitenkaan hyväksytä 0,1 kg:n tarkkuutta, vaan kala hylätään. 

- Luokitus C. 



 

Perinteinen puntari (15 kg:n malli) 

 

- Tarkkuudeksi hyväksytään 0,1 kg. 

- Vain  enintään 6 kg painavat kalat hyväksytään, suuremmat hylätään, koska puntari ei anna 

luotettavasti edes 0,1 kg:n tarkkuutta. 

- Alle 1 kg:n kaloilla on painoilmoituksessa oltava 0,01 kg:n eli 10 g:n tarkkuus. 

- Luokitus C 

 

Jousivaa'at 

 

- Vain Salter-jousivaa'an (tai vastaavan) tulokset hyväksytään. Muut jousivaakapunnitukset 

hylätään. 

- Tarkkuudeksi hyväksytään 0,1 kg  yli 1 kg painavilla kaloilla. Alle 1 kg:n kaloilla ei minkään 

jousivaa'an tulosta hyväksytä. 

- Luokitus C. 
 

 

Mitattavien kalojen luokitus 
 

 

A = Kala on nähty ja mitattu 

 

B = Saalisilmoituksessa on valokuva, jossa on mitta ja josta näkee kalan pituuden mm:n 

tarkkuudella. 

 

C = Kuva kalasta ja uskottava kertomus mittaustapahtumasta. 


