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� Tärkeä pyydysvalintoja ohjaava
perusasia on, mihin aikaan vuo-
desta aiot pyydyskalaan. Pyydys-
ten hankkimista ja kalastusta on
paras suunnitella sen pohjalta,mil-
loin harrastat pyydyskalastusta
eniten, milloin hieman ja milloin
et kenties lainkaan.

Tavoiteltava saalis ja sille sopi-
va pyydys on paras valita sen mu-
kaan,mitä kalaa on parhaiten saa-
tavissa silloin, kun sinulla on aikaa
pyyntiin.

Mökkiläinen oleilee mökillään
eniten juhannuksesta heinäkuun
loppuun. Veden lämpeneminen
heinäkuussa hankaloittaa kalas-
tusta.Tarjolla on monta hyvää saa-
liskalaa,mutta mikään niistä ei ole
erityisen helposti pyydettävissä.
Rannikolla ahventa saa tosin ke-
sällä aika helposti verkoilla, jos on
hajulla pyyntipaikoista.

Järvilläkin ahven on kesällä
osaavalle pyytäjälle kenties var-
min saaliskala. Myös hauki on ai-
ka helposti pyydettävissä. Mutta
keväinen kutuaika on silti pyytä-
jälle paljon saalisvarmempaa se-
sonkia.

Arvokaloista kuhaa saa hyvistä

Pyydyskalastajan lajeilla on omat 
huippusesonkinsa. Taitava täsmäpyytäjä
seuraa niitä ja pyytää kutakin lajia 
sopivimmalla hetkellä, mutta osaa 
antaa arvoa myös haasteille.

Mitä ja milloin pyydyk s
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kuhajärvistä heinäkuussa jopa hel-
posti, kun jaksaa etsiä oikeat pen-
kat. Muikku on heinäkuussa oiku-
kas saalis,mutta monissa vesissä si-
tä kyllä saadaan ajoittain hyvin.Sii-
kaa ei saa heinäkuussa rannoilta
lainkaan,mutta taitaja täsmäkalas-
taa sitä syvänteitten pohjasta.

Jos tavoittelet kesällä näitä ar-
vokaloja,saat varautua yrittämään
useamman kerran. Siian, muikun
ja yleensä myös kuhan verkkoka-
lastus helpottuu vasta syksyllä.

Mikäli havittelet taimenta tai jär-
vilohta, keskikesä on todella vai-
keaa aikaa, mutta syksyllä vesien
kylmetessä mahdollisuudet pa-
rantuvat.

Toivotko 
helppoa saalista?

Monet vuosikausia pyydyskalas-
tusta harrastaneet rytmittävät ka-

lastuksensa kalaveden lajikoh-
taisiin sesonkeihin samaan tapaan
kuin taitavat vapakalastajat. Kala-
reissut tehdään ensisijaisesti se-
sonkiaikoina. Muulloin kalaan
mennään, jos innostusta ja aikaa
riittää.

Sesonkiajattelun kivijalkana on
tosiasia,että kalaa on mukava saa-
da edes joskus. Kun onnistumisen
tunnetta ja kalaruuan ystäville
tuomisia keittiöön on tullut laji-
kohtaisista sesongeista, kalastus
on vaikeampinakin aikoina miele-
kästä, vaikka saalis on lujassa.

Touhuan itse kalastuksen paris-
sa juuri näin, joten vuosi on mi-
nulle täynnä kalalajien, pyynti-
paikkojen ja pyyntimuotojen se-
sonkeja. Niitä on niin paljon, ettei
kaikkia pysty mitenkään käymään
läpi joka vuosi tai edes joka toi-
nenkaan.

Varmaa saalista ei edes seson-
keja kiertämällä saada, koska se-
sonkihuiput vaihtelevat ja hyviin
päiviin osuminen vaatii tuuria.
Tuurin merkitystä voi vähentää pi-
tämällä kalapäiväkirjaa ja yhteyt-
tä muihin aktiiviharrastajiin,jolloin
päivän tilanteesta pysyy parem-
min selvillä.

Saalis muuttuu sesonkiaikana
sitä varmemmaksi,mitä useampia
kalastuspäiviä asiaan satsaa.Huip-
pusesongin kalastus hyvällä pai-
kalla alusta loppuun ja vielä usea-
na vuonna peräkkäin vie pyytäjän
vääjäämättä kosketuksiin mahti-
saaliiden ja halutuimpien kalojen
kanssa.

Pyydyskalastajat eivät silti jak-
sa innostua tästä samalla tavalla
kuin vapakalastajat – ja etenkin
pyydystä ja päästä -kalastuksen
harrastajat.Pyydyksillä saalista tu-
lisi sesongin pitkäaikaisesta ka-
lastuksesta liikaa, eikä etenkään
verkkoihin mennyttä ylimäärää
voi vapauttaa.

Sesonkikalastus pyydyksillä ei
siis tarkoita, että yritettäisiin roh-
muta suurta saalista.Kaikkina vuo-
denaikoina on aivan pyytäjästä it-
sestään kiinni, paljonko hän saa-
lista pyytää ja ottaa.

Kalastusmuodosta riippumatta
sesonkipyytäjä liikkuu paljon ke-
väällä ja syksyllä, joten pelkästään
sesonkeihin tähtääminen voi teh-
dä kalastuksesta turhan yksi-
puolista.

On vaihteeksi mukava käydä ka-
lassa esimerkiksi kesäisissä
maisemissa tai myös silloin, kun
saumat onnistumiseen ovat huo-
not.

Vaikeana aikana vähäinenkin
saalis lämmittää myös pyydyksil-
lä kalastavaa.

Sesonkipyytäjän 
kalenteri

Jos pyydyskalastaja haluaa uhrata
harrastukseensa vain vähän aikaa,
mutta saalista olisi silti mukava
saada, kalastus on silti paras ajoit-
taa juuri sesonkeihin.

Järvillä hauen kutu rantasulissa
ja tulvarannoilla on avovesikau-
den ensimmäinen sesonki. Keski-
Suomen korkeudella kutulahtien
rantaheinikot alkavat kahista tou-
kokuun alkupäivinä.

Toukokuun puolivälin jälkeen
alkaa ahvenen pitkään kestävä ku-
tu ja tuomien kukkiessa touko- ja



Pyydyspaikan etsiminen
� Viehekalastaja liikkuu monilla vesillä, jopa eri puolilla maata tai maailmaa.

Pyydyskalastaja pysyttelee pienemmällä alueella jo siitä syystä, että yleen-
sä hänellä on oikeus kalastukseen vain yhden osakaskunnan vesillä. Alueella
voi olla toistakymmentä järveä, lampea ja jokea, mutta usein pyydyskalastaja
keskittää kalastuksensa yhdelle tai kahdelle järvelle.

Monipuolisemman kokemuksen saamiseksi olen omassa pyydyskalastuk-
sessani hakeutunut monenlaisiin paikkoihin rannikosta lähtien. Järvillä kalas-
tan kahden osakaskunnan alueella ja lisäksi kiertelen kaukaisemmilla vesillä
muiden kanssa.Verkkoreissuja on tullut tehtyä Suomenlahdelta Inarille.

Taitavien pyydyskalastajien kanssa liikkuessa huomaa, että heidän ”saa-
lisonnensa”perustuu lähes aina hyvin tarkkaan pyyntipaikan tuntemiseen.Vä-
hemmän kalassa käyvällä on tapana jumiutua tiettyihin kohtiin, joista on tul-
lut, ja pyytää niistä jopa koko elämänsä ajan.

Melko pienenkin järven alueen tarkka tutkiminen vie uskomattoman pitkän
ajan. Kymmenen vuotta on lyhyt aika, kun järveä ryhdytään tutkimaan tarkas-
ti eri kalojen ja eri vuodenaikojen osalta.Se on kuitenkin paras keino erityisesti
täsmäkalastuksessa kooltaan ja lajiltaan toivotun saaliin saamiseksi.

k sillä?
kesäkuun taitteessa lahnat nou-
sevat kutulahtiin. Kuhia liikkuu
matalissa vesissä kutupuuhissa
toukokuun lopusta pitkälle kesä-
kuuhun. Hauet liikkuvat vilkkaas-
ti rantojen tuntumassa kesäkuun
puoliväliin asti, jonka jälkeen on
hieman hiljaisempaa.

Heinäkuun lopussa siiat painu-
vat muutamiksi viikoiksi syväntei-
den rinteille ja silloin on erinomai-
nen aika täsmäkalastaa niitä.

Muikun pitkä pyyntisesonki al-
kaa järvestä riippuen kesä- tai hei-
näkuussa ja jatkuu vaihtelevana
kutuun ja jäiden tuloon.Vesien kyl-
metessä kuhat painuvat syvän-
teisiin talvehtimisalueilleen, josta
niitä löytää.Siian kutuhuipun koit-
taessa syksyllä ensimmäiset rän-
tä- tai lumisateet on usein nähty.

Järvillä ahvenen ja lahnan ka-
lastus kudulta ei vaikuta kalojen li-
sääntymiseen, kalaa on niin run-
saasti. Muikkukannat vaihtelevat

pyynnistä riippumatta,joten myös
muikkua voi rauhassa pyytää ku-
dulta.

Siika on omissa vesissäni, kuten
järvillä yleensäkin, tuppisiikaa lu-
kuun ottamatta istutusten varas-
sa.Usein siikaistarit ovat tyypiltään
planktonsiikoja, eikä niiden peri-
mä sovi lisääntymisen kannalta
järvioloihin. Ne voivat kyllä kutea
ja poikasiakin saattaa seuraavana

keväänä syntyä, mutta poikaset
jäävät niin pienikokoisiksi, että
kuolevat viimeistään seuraavana
talvena.

Siksi siian verkotus kudulta ei
eroa muusta siianpyynnistä ja si-
tä voi rauhallisin mielin harrastaa.
Täsmäkalastuksen näkökulmasta
siian pyynti kudulta on järkevää si-
vusaaliin minimoimiseksi.

Myös kuha on useimmissa jär-

vissä istutusten varassa. Läm-
pöisinä kesinä järvikuhan lisään-
tyminen saattaa silti onnistua jo-
pa hyvin. Jos kuhan luonnonkutu
onnistuu,syntyy vahva vuosiluok-
ka, jollaiseen ei istutuksilla ylletä.
Siksi harkinta kuhan kutupyynnis-
sä on paikallaan. Itse en ole pyy-
tänyt kuhaa kudulta verkoilla.

Järvilohen luonnonkutu ei on-
nistu käytännössä missään, joten
lisääntymisen kannalta on sama,
mihin aikaan vuodesta sitä pyy-
detään.

Sen sijaan kunnostusten myötä
taimenen luonnonkutuun ja sen
onnistumiseen on monissa kos-
kissa edellytyksiä. Siksi verkkoka-
lastus syksyllä ei ole näiden kos-
kien lähialueilla järkevää.

Hauen osalta lisääntyminen on
kiinni pyynnin lisäksi paljon myös
lisääntymisalueiden määrästä ja
laadusta. Hauesta enemmän jäl-
jempänä.

BOXI
PRISMAHINTAAN

19,9519,9519,95

OSTA
4 kpl
DVD-levyä
KIREITÄ
SIIMOJA-
sarjasta
SAAT tyylikkään
keräilijä
BOXI:n
kaupanpäälle!

TOSI KALASTAJILLE!TOSI KALASTAJILLE!TOSI KALASTAJILLE!
PRISMASSA
ET MAKSA

LIIKAA
JA BONUKSET

PÄÄLLE!

ENEMMÄN
PERHEMARKET



30 E R Ä  7 – 2 0 0 6  P Y Y D Y S K A L A S T U S

� Pyydyskalastuksessakin elä-
myspuoli, järvellä liikkuminen ja
luonto, on itselleni se mukavin
asia. Ravinnon takia en viitsisi
vaivautua, sillä kaupasta kalan
saa helpommalla ja halvemmal-
la. Koska silti kalastelen ja saa-
lista tulee, sitä on järkevää kii-
kuttaa keittiöön.

Järvikalassa on elohopeaa ja
pyydyskalastustani tämä tosi-
asia ohjaa aina vain enemmän.
Elohopea kerääntyy elimistöön
ja voi aiheuttaa mm. muisti- ja
hermosto-ongelmia sekä sikiön
kehityshäiriöitä.

Jos perheessä on pieniä lap-
sia ja kalaa syödään usein, elo-
hopea- ja rannikolla dioksiini-
kertymät on otettava vielä tar-
kemmin huomioon.Dioksiini voi
aiheuttaa mm. syöpää. Odotta-
van äidin osalta tilanne on eri-
tyisen herkkä.

Tosin, jos luonnonkalaa käy-

Elohopean pelko saa nykyään jotkut 
empimään järvikalan syömistä. Paniikkiin 
ei ole aihetta, mutta terve harkintakaan 
ei ole isojen petokalojen kohdalla pahaksi.

Pyydyskalat j aRISTO JUSSILA

tetään vuositasolla ravinnoksi
vain vähän, asialla ei ole saman-
laista merkitystä.

Terveysvaikutuksiltaan muik-
ku ja siika ovat sisävesikalojen
kärkeä. Ne syövät planktonia ja
niihin kertyy elohopeaa vähem-
män kuin suuriin petokaloihin.
Muikussa ja siiassa on lisäksi pal-
jon omega3-rasvahappoja, joi-
den sanotaan ehkäisevän sydän-
ja verisuonitauteja, sekä run-
saasti D-vitamiinia ja seleeniä.

Lahna ja särki sisältävät myös
vähän elohopeaa, mutta ome-
ga3-rasvahappoja niissä ei ole
kuten rasvaevällisessä siiassa ja
muikussa.

Eniten elohopeaa on jättiko-

koisissa hauissa, jotka käyttävät
ravinnokseen myös lajitoverei-
taan. Jos pidät hauesta, saat ka-
tiskalla myös pienikokoisia yksi-
löitä, joissa elohopeaa on vä-
hemmän.

Myös ahvenissa elohopeapi-
toisuus lisääntyy kalan koon kas-
vaessa.Tämän harmittavan asian
takia olen rajoittanut isompien
ahvenen syöntiä.Järvillä pääosa
ahvensaaliista on tosin melko
pientä kalaa.

Mateessa elohopeaa on hau-
kea vähemmän. Itse teen keiton
silti mieluummin pienistä ma-
teista, jotka ovat mielestäni iso-
ja mureampia.

Myös kuhaan kertyy elohope-

aa, mutta selvästi vähemmän
kuin haukeen. Suuria kuhia vält-
tämällä elohopeakertymä pie-
nenee.

Samat asiat on hyvä muistaa,
kun käy ostamassa kaupasta ka-
laa. Hulluinta on ostaa suuri jär-
vihauki, koska sellaisen saa itse-
kin melko helposti saaliiksi, jos
haluaa.

Kasvatetut allaskalat sekä ras-
vaiset luonnonkalat merestä
ovat vähäisten kertymien vuok-
si järvikalastajalle parempia va-
lintoja. Ravintokaloja vaihtele-
vasti syömällä voi ehkäistä hai-
tallisen suuria kertymiä, mutta
kerätä terveyshyödyt edukseen.
Tämänkin vuoksi kaupassa ole-
van luonnonkalan alkuperä pi-
täisi aina voida varmistaa.

Terveysvaikutusten takia kala-
ruuan ystävä voi päätyä myös mö-
killä siihen, että järvikalan syön-
nissä pidetään taukoa ja pöytään

Ku
va

:A
n

tt
i K

o
li



j a terveys

� Mateessa on vähemmän elohopeaa kuin hauessa, pienempiä 
yksilöitä kannattaa kuitenkin suosia.

� Pääosa järviahvensaaliista on pientä kalaa, joihin elohopeaa 
ei ole juurikaan ehtinyt kertyä.

haetaan kaupasta kirjolohi.
Toisaalta elohopeasta puhut-

taessa on tarpeen muistaa, että
sen haitallisuus riippuu koko elä-
män mittaan elimistöön kerty-
västä kokonaismäärästä. Asian-
tuntijat ovat moneen kertaan
painottaneet kohtuullisen kalan
syönnin etujen olevan paljon
haittoja suuremmat. Myös
muussa ravinnossa on haitta-ai-
neita, joten kalan vaihtamista
makkaraan ei voi kehua terveel-
liseksi ratkaisuksi.

Elohopea vaikuttaa myös niin,
että sen takia järvihauen tule-

vaisuus ”roskakalan” syöjänä
näyttää ”hyvältä”, jos näin ironi-
sesti voi sanoa.Harva viitsii enää
kalastaa pyydyksillä kovin mon-
ta kutuhaukea,vaan säästää kiin-
tiötään muiden järvikalojen
syöntiin.

Elohopean takia verkoista si-
vusaaliina tulevat järvihauet voi-
vat jopa ”lentää mäkeen”. Se on
vahinko,koska haukea tarvitaan
ekologisen tasapainon ylläpitä-
jänä. Täsmäkalastuksella sivu-
saaliiksi turhaan joutuvien hau-
kien määrää voidaan selvästi vä-
hentää.

Extreme Predator vavat on suunniteltu 

raskaaseen hauen ja kuhan heittokalastuk-

seen ja malliston suunnittelusta ovat vas-

tanneet näiden predatoreiden kalastukseen 

erikoituneet urheilukalastajat.

Kaikissa malleissa vahvat täyshiilikuituaihiot, 

SiC vaparenkaat ja korkkikahvat. Vavat toim-

itetaan heavy-duty camo vapapusseissa.

Saatavilla:

Shad Extreme 9´0 ja 10´0

Pike Extreme 8´0

Jig Extreme 8´0 

Jerk Extreme 6´0

Suositushinnat alk. 

UUTUUS

Puh: 0400 554 614
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� Suomen pitkä rannikko, kym-
menet tuhannet järvet, lukemat-
tomat lammet, joet ja saaret mah-
dollistavat rakentamisen veden
ääreen. Mökki rannassa on mök-
kihullun kansan erikoisuus.

Runsaan rantaviivan hyödyntä-
mistä mökkirakentamisessa on li-
sännyt maailmanlaajuisesti eri-
koisen tiheä pienteiden ja metsä-
autoteiden verkosto. Harvassa
ovat ne alueet, joita eivät monet
pikkutiet puhko.

Rantaan rajoittuvan tontin myö-
tä mökkiläinen saa yleensä oikeu-
den kalastaa pyydyksillä. Koska
mökkejä on paljon, myös pyydys-
kalastusoikeuden käyttäjiä on pal-

Suomessa pyydyskalastusoikeus on 
jakautunut ainutlaatuisen suurelle 
ihmisjoukolle. Vastaavaa ei taida löytyä 
mistään muualta. Seuraavassa hieman 
taustaa tästä sekä muutamista kalastus-
asioissa esiintyvistä käsitteistä.

Suomessa pyydyskalastusoikeus on 
jakautunut ainutlaatuisen suurelle 
ihmisjoukolle. Vastaavaa ei taida löytyä 
mistään muualta. Seuraavassa hieman 
taustaa tästä sekä muutamista kalastus-
asioissa esiintyvistä käsitteistä.

Pyydyskalastajan 
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jon.Mökkikulttuuri on hajauttanut
kalavesien omistusta ja sama ke-
hitys jatkuu.

Oikeus pyydyskalastukseen voi
tulla myös lampeen,puroon tai jo-
keen rajoittuvan metsämaan
omistuksen kautta. Suomessa on
harvinaisen paljon pienmet-
sänomistajia ja siksi veteen rajoit-
tuvan metsäkappaleen omistajia-
kin on runsaasti. Pyydyskalastus-
oikeuden jakautuminen laajalle
ihmisjoukolle perustuu myös tä-
hän.

Kalastusoikeuden haltija voi li-
säksi ulottaa esim.kylässä vakitui-
sesti asuvat tai osan heistä erik-
seen määritellyn pyydyskalastus-

oikeuden piiriin kuuluviksi, mutta
tämä on tapauskohtaista.

Esimerkiksi kesämökin vuok-
raamalla voi saada vuokra-ajaksi
kalastusoikeuden erikseen mää-
ritellyille pyydyksille jopa ilman
paikallista lupamaksua.

Myös valtion, kuntien, yhteisö-
jen, yritysten, yhdistysten ja mui-
den vastaavien omistuksessa ole-
vien kesämökkien käyttäjillä voi
olla pyydyskalastusoikeus mökil-
lä viettämänään aikana.

Rannikolla kylien vesien ulko-
puolella on verkkopyynti harras-
tusmielessä sallittua kenelle ta-
hansa.

Tästä johtuu,että myös pyydys-

kalastuksen ja pyydysten rakenta-
misen historia on Suomessa har-
vinaisen moni-ilmeinen. Erilaisiin
vesistöihin on jouduttu aikojen
saatossa kehittämään erilaisia
pyydyksiä.

Vaikka pyydyskalastus on viime
vuosina hitaasti, mutta varmasti
vähentynyt, laajalle kansanosalle
jakautunut pyydyskalastusoikeus
ylläpitää harrastusta jossakin
muodossa tulevaisuudessakin.

Päinvastoin kuin kuvitellaan,ka-
lavesien osakkaat asuvat nykyisin
hyvin usein kaupungeissa ja taa-
jamissa. Maaseudun tyhjentymi-
sen myötä ”isäntien” määrä vä-
hentyy jatkuvasti.



Manttaali
� Ruotsin kielen sanaa miesluku
tarkoittava termi on keskiaikaista
perua. Kruunu määritteli sillä ve-
ronmaksukykyä.

Nykyään manttaalilla on merki-
tystä vain isossajaossa yhteiseksi
jätettyjen palstojen jaossa, kun ti-
lojen omistussuhteita selvitellään.
Manttaali yksilöi yhteisten palsto-
jen omistusoikeutta.

Kalaveden osakaskunnan yhden
osakkaan osuutta vesialueesta kut-
sutaan puhekielessä usein mant-
taaliksi.Manttaali ei kuitenkaan ole
virallinen nimi vesialueosuudelle,
eikä sitä tunneta tässä yhteydessä
lainsäädännössä.

Puolen vuosituhannen tottumus
on silti tehnyt tehtävänsä ja arki-
kielessä ”manttaalimies”elää edel-
leen niin maalla kuin vesillä, luul-
tavasti vielä satoja vuosia.

Sen sijaan kalaveden osakkaa-
na olevien kaupunkilaismet-
sänomistajien joukko kasvaa no-
peasti ja myös kesämökkejä ra-
kennetaan vuosi vuodelta tuhan-
sia lisää, vaikka tahti on huippu-
vuosista hidastunut.

Tämän kehityksen yksi tulos on,
että osakaskuntien päätösvalta
siirtyy entistä enemmän kaupun-
geissa ja taajamissa asuville ihmi-
sille. Kun heidän siteensä kalave-
siin on usein etäinen, kalastus-
alueiden ohjaava rooli nousee en-
tistä tärkeämmäksi.

Vesialueiden omistus

Vesialueen omistajana on useim-
miten osakaskunta, yksityinen ta-
ho tai valtio.

Pinta-alan perusteella jaoteltu-
na kylärajojen sisäpuolella sijait-
sevista vesistä yli 80% on osakas-

kuntien hallinnassa. Valtion yksi-
tyisoikeudelliset vedet kylärajojen
sisäpuolella kuuluvat yleensä Met-
sähallitukselle ja Puolustusvoimil-
le. Muut kylärajojen sisäpuolella
olevat vesialueet ovat yksityisten
henkilöiden, yritysten, kuntien ja
seurakuntien omistuksessa.

Yleinen vesialue eli yleisvesi ky-
lärajojen ulkopuolella kuuluu val-
tiolle. Yleisiä vesialueita ovat ran-
nikolla Suomen aluevedet ja sisä-
vesillä joidenkin suurten järvien
selkävedet.

Sisävesien yleisillä vesialueilla
kalastuksen ja kalavesien hoidon
järjestäminen kuuluu kalastus-
alueille. Merialueiden yleisvesillä
asiasta vastaavat maa- ja metsä-
talousministeriö ja TE-keskusten
kalatalousyksiköt.

Merellä yleinen vesialue tar-
koittaa kahden metrin syvyydes-
tä 500 m ulospäin kulkevan raja-
linjan ulkopuolella sijaitsevaa ve-
sialuetta.Käytännössä rajat kulke-
vat uloimpien saarten edustoilla
ja ne on merkitty peruskarttoihin.
Lisäksi voi olla erikseen saatavilla
karttoja, joihin rannikon yleinen
vesialue on merkitty.

Yhdeksän suuren järven selkä-
vedellä yleinen vesialue on erik-
seen rajattu.Näitä järviä ovat Höy-
tiäinen, Inarijärvi, Koitere, Lappa-
järvi, Orivesi, Oulujärvi, Puruvesi,
Pyhäselkä ja Päijänne. Edellytyk-
senä on yleensä ollut 8 x 8 km laa-
juinen, ristiin mitattu avoin selkä-
vesi.

Kalastuksen ohjaus

Osakaskunnat, kalastusalueet ja
yksityiset vesienomistajat vastaa-
vat pääosin verkoilla ja muilla sei-
sovilla pyydyksillä tapahtuvan ka-
lastuksen ohjauksesta.

Onkimista, pilkkimistä ja lääni-
kohtaiseen viehekalastusmak-
suun perustuvaa kalastusta sää-
telee pääosin TE-keskus. Lohi- ja
siikapitoisissa koskissa ja muilla
alueilla, joissa läänikohtainen vie-
hekalastusmaksu ei ole voimassa,
kalastusta ohjaa ja kalastusluvan
voi yleensä myöntää (myydä) ve-
sialueen omistaja tai kalastusoi-
keuden haltija, jos vesialue on
vuokrattu. Sama koskee usealla
vieheellä tapahtuvaa uistelua ve-
sialueen omistajan alueella.

Lakiin ja asetuksiin perustuvat
yleiset kalastusmääräykset val-
mistelee maa- ja metsätalousmi-
nisteriö, ja hyväksyy eduskunta.

Osakaskunta

Kalaveden osakaskunta on vesi-
alueen omistaja. Se määrää alu-
eensa käytöstä ja hoitaa sitä mm.
kaloja istuttamalla.Osakaskunnan

Osakaskunta päättää muun
muassa alueensa pyydys-
kalastuksesta ja myy luvat.
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muodostavat yhteisen alueen
osakkaat, jotka ovat osakaskiin-
teistöjen omistajia. Kiinteistöre-
kisteristä selviää eri osakaskiin-
teistöjen osuuksien suuruudet.
Osakaskunta on lakisääteinen elin.

Osakaskunta voi siirtää tehtä-
vänsä kalastusalueelle.

Osakaskunta antaa kalastusta
koskevat kiellot ja rajoitukset, el-
lei niitä ole määrätty muiden teh-
täväksi.Osakaskunta päättää mm.
verkko- ja katiskakalastuksesta,
kalastuslupien hinnoista ja myy lu-
pia.

Osakaskunnan päätösten pitäi-
si olla kutakuinkin samansisäl-
töisiä kalastusalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelman kanssa. Esim.
istutuksia ohjaa periaatteessa ka-
lastusalueen käyttö- ja hoito-
suunnitelma.

Kalastusalue

Kalastusalue on lakisääteinen,
kuntien rajoista riippumaton yh-
teistoimintaelin. Sen jäseniä ovat
paikalliset osakaskunnat, vesi-
alueiden omistajat sekä ammatti-
ja vapaa-ajankalastajien järjestö-
jen edustajat. Käytännössä pää-
tösvalta on vesialueiden omista-
jien ryhmällä.

Kalastusaluejärjestelmällä pyri-

tään yhtenäistämään vesialueiden
hoitoa ja käyttöä laajempia koko-
naisuuksia kattavaksi kuin jos toi-
mittaisiin omistusrajojen mukaan.
Kalastusalueiden merkitys kala-
vesien hoidossa on lisääntynyt.

Manner-Suomessa on 225 ka-
lastusaluetta. Kalastusalue laatii
aluettaan koskevan kalavesien
käyttö- ja hoitosuunnitelman ja
hoitaa kalavesiä sen mukaisesti.Se
voi antaa tiettyjä aluettaan kos-
kevia kalastusmääräyksiä, jotka
ovat yleensä koskeneet kalojen
alamittoja,pienimpiä sallittuja sol-
muvälejä ja rauhoitusalueita.

Jos jokin kalastusalueen osa-
kaskunta on siirtänyt tehtävänsä
kalastusalueelle, kalastusalue
määrää tämän osakaskunnan ve-
sialueen käytöstä ja hoitaa sitä.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman
laatiminen on kalastusalueille la-
kisääteinen velvollisuus. Suunni-
telmaan sisältyy perusselvitys alu-
een kalavesien ja kalakantojen ti-
lasta. Kalastusta ja hoitoa koske-
vassa päätöksenteossa suunnitel-
ma ohjaa toimintaa. Suunnitelma
on saatavissa kalastusalueen isän-

nöitsijältä.
Kalastusalueet huolehtivat

myös kalastuksen valvonnasta,
mahdollisesti istutuksista ja joskus
myös kalastuslupien myynnistä.

TE-keskus

Suomi on jaettu 15 työvoima- ja
elinkeinokeskukseen,joissa toimii
11 kalatalousyksikköä.TE-keskuk-
silla voi lisäksi olla sivutoimipaik-
koja. TE-keskuksen kalatalousyk-
sikkö toimii alueellisena kalata-
lousviranomaisena.

TE-keskus valvoo yleisten vesi-
alueiden kalastusta koskevien
määräysten noudattamista.Lisäk-
si se antaa pyynnöstä apua yksi-
tyisen kalastusoikeuden valvon-
nalle.Valvontatyössä se voi pyytää
virka-apua poliisilta.

TE-keskus voi rajoittaa onkimis-
ta ja pilkkimistä tietyin edellytyk-
sin. Se voi myös kieltää läänikoh-
taisen viehekalastuksen, jos erik-
seen määritellyt edellytykset täyt-
tyvät. Esim. tutkimusta varten se
voi antaa kalastusoikeuden halti-
jan suostumuksella määräaikaisen
luvan pyydystää kaloja lakimää-

räyksistä poiketen.
Kalatalouden edistämisvaroja

TE-keskus jakaa mm. kalavesien
hoitoon. Se suunnittelee, toteut-
taa, rahoittaa ja valvoo kalatalou-
dellisia kunnostuksia.Lisäksi se to-
teuttaa ja valvoo velvoiteistutuk-
sia sekä suunnittelee kalatalous-
maksujen käytön.

Jos vesistöön istutetaan uusi ka-
lalaji tai kalakanta,tai kaloja tai ra-
puja siirretään vesistöstä toiseen,
lupa siihen pitää anoa TE-keskuk-
sesta. Se ylläpitää lisäksi istutus-
rekisteriä, johon kaikki istutukset
suositellaan ilmoitettavaksi.

Kalastusoikeuden haltija

Kalastusoikeuden haltijana on
useimmiten kalaveden omistava
osakaskunta. Kalastusoikeuden
haltijana voi olla myös yksityinen
vedenomistaja, valtio (useimmi-
ten Metsähallitus tai Puolustus-
voimat),kunta,kaupunki,yritys tai
kalaveden vuokraaja.

Kalastusoikeuden haltija on en-
sisijaisesti velvollinen järjestä-
mään kalastuksen kalavedessä.
Haltija siis määrää kalastuksesta ja
myy mm. kalastusluvat. Velvolli-
suuksiin kuuluu myös kalakannan
hoito, jossa ohjenuorana on kes-
tävän käytön periaate.

Pyydyskalastusta pidetään hyvin saaliskeskeisenä lajina, mutta 
todellisuudessa useimmille kalastajille onnistuneeseen reissuun
riittää jo pelkkä vesille pääsy.


