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 Tärkeä pyydysvalintoja ohjaava
perusasia on, mihin aikaan vuodesta aiot pyydyskalaan. Pyydysten hankkimista ja kalastusta on
paras suunnitella sen pohjalta,milloin harrastat pyydyskalastusta
eniten, milloin hieman ja milloin
et kenties lainkaan.
Tavoiteltava saalis ja sille sopiva pyydys on paras valita sen mukaan,mitä kalaa on parhaiten saatavissa silloin, kun sinulla on aikaa
pyyntiin.
Mökkiläinen oleilee mökillään
eniten juhannuksesta heinäkuun
loppuun. Veden lämpeneminen
heinäkuussa hankaloittaa kalastusta.Tarjolla on monta hyvää saaliskalaa,mutta mikään niistä ei ole
erityisen helposti pyydettävissä.
Rannikolla ahventa saa tosin kesällä aika helposti verkoilla, jos on
hajulla pyyntipaikoista.
Järvilläkin ahven on kesällä
osaavalle pyytäjälle kenties varmin saaliskala. Myös hauki on aika helposti pyydettävissä. Mutta
keväinen kutuaika on silti pyytäjälle paljon saalisvarmempaa sesonkia.
Arvokaloista kuhaa saa hyvistä
28

Pyydyskalastajan lajeilla on omat
huippusesonkinsa. Taitava täsmäpyytäjä
seuraa niitä ja pyytää kutakin lajia
sopivimmalla hetkellä, mutta osaa
antaa arvoa myös haasteille.
kuhajärvistä heinäkuussa jopa helposti, kun jaksaa etsiä oikeat penkat. Muikku on heinäkuussa oikukas saalis,mutta monissa vesissä sitä kyllä saadaan ajoittain hyvin.Siikaa ei saa heinäkuussa rannoilta
lainkaan,mutta taitaja täsmäkalastaa sitä syvänteitten pohjasta.
Jos tavoittelet kesällä näitä arvokaloja,saat varautua yrittämään
useamman kerran. Siian, muikun
ja yleensä myös kuhan verkkokalastus helpottuu vasta syksyllä.
Mikäli havittelet taimenta tai järvilohta, keskikesä on todella vaikeaa aikaa, mutta syksyllä vesien
kylmetessä mahdollisuudet parantuvat.

Toivotko
helppoa saalista?
Monet vuosikausia pyydyskalastusta harrastaneet rytmittävät ka-
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lastuksensa kalaveden lajikohtaisiin sesonkeihin samaan tapaan
kuin taitavat vapakalastajat. Kalareissut tehdään ensisijaisesti sesonkiaikoina. Muulloin kalaan
mennään, jos innostusta ja aikaa
riittää.
Sesonkiajattelun kivijalkana on
tosiasia,että kalaa on mukava saada edes joskus. Kun onnistumisen
tunnetta ja kalaruuan ystäville
tuomisia keittiöön on tullut lajikohtaisista sesongeista, kalastus
on vaikeampinakin aikoina mielekästä, vaikka saalis on lujassa.
Touhuan itse kalastuksen parissa juuri näin, joten vuosi on minulle täynnä kalalajien, pyyntipaikkojen ja pyyntimuotojen sesonkeja. Niitä on niin paljon, ettei
kaikkia pysty mitenkään käymään
läpi joka vuosi tai edes joka toinenkaan.

Varmaa saalista ei edes sesonkeja kiertämällä saada, koska sesonkihuiput vaihtelevat ja hyviin
päiviin osuminen vaatii tuuria.
Tuurin merkitystä voi vähentää pitämällä kalapäiväkirjaa ja yhteyttä muihin aktiiviharrastajiin,jolloin
päivän tilanteesta pysyy paremmin selvillä.
Saalis muuttuu sesonkiaikana
sitä varmemmaksi,mitä useampia
kalastuspäiviä asiaan satsaa.Huippusesongin kalastus hyvällä paikalla alusta loppuun ja vielä useana vuonna peräkkäin vie pyytäjän
vääjäämättä kosketuksiin mahtisaaliiden ja halutuimpien kalojen
kanssa.
Pyydyskalastajat eivät silti jaksa innostua tästä samalla tavalla
kuin vapakalastajat – ja etenkin
pyydystä ja päästä -kalastuksen
harrastajat.Pyydyksillä saalista tulisi sesongin pitkäaikaisesta kalastuksesta liikaa, eikä etenkään
verkkoihin mennyttä ylimäärää
voi vapauttaa.
Sesonkikalastus pyydyksillä ei
siis tarkoita, että yritettäisiin rohmuta suurta saalista.Kaikkina vuodenaikoina on aivan pyytäjästä itsestään kiinni, paljonko hän saalista pyytää ja ottaa.
Kalastusmuodosta riippumatta
sesonkipyytäjä liikkuu paljon keväällä ja syksyllä,joten pelkästään
sesonkeihin tähtääminen voi tehdä kalastuksesta turhan yksipuolista.
On vaihteeksi mukava käydä kalassa esimerkiksi kesäisissä
maisemissa tai myös silloin, kun
saumat onnistumiseen ovat huonot.
Vaikeana aikana vähäinenkin
saalis lämmittää myös pyydyksillä kalastavaa.

Sesonkipyytäjän
kalenteri
Jos pyydyskalastaja haluaa uhrata
harrastukseensa vain vähän aikaa,
mutta saalista olisi silti mukava
saada, kalastus on silti paras ajoittaa juuri sesonkeihin.
Järvillä hauen kutu rantasulissa
ja tulvarannoilla on avovesikauden ensimmäinen sesonki. KeskiSuomen korkeudella kutulahtien
rantaheinikot alkavat kahista toukokuun alkupäivinä.
Toukokuun puolivälin jälkeen
alkaa ahvenen pitkään kestävä kutu ja tuomien kukkiessa touko- ja

k sillä?
kesäkuun taitteessa lahnat nousevat kutulahtiin. Kuhia liikkuu
matalissa vesissä kutupuuhissa
toukokuun lopusta pitkälle kesäkuuhun. Hauet liikkuvat vilkkaasti rantojen tuntumassa kesäkuun
puoliväliin asti, jonka jälkeen on
hieman hiljaisempaa.
Heinäkuun lopussa siiat painuvat muutamiksi viikoiksi syvänteiden rinteille ja silloin on erinomainen aika täsmäkalastaa niitä.
Muikun pitkä pyyntisesonki alkaa järvestä riippuen kesä- tai heinäkuussa ja jatkuu vaihtelevana
kutuun ja jäiden tuloon.Vesien kylmetessä kuhat painuvat syvänteisiin talvehtimisalueilleen, josta
niitä löytää.Siian kutuhuipun koittaessa syksyllä ensimmäiset räntä- tai lumisateet on usein nähty.
Järvillä ahvenen ja lahnan kalastus kudulta ei vaikuta kalojen lisääntymiseen, kalaa on niin runsaasti. Muikkukannat vaihtelevat
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Pyydyspaikan etsiminen
쐽 Viehekalastaja liikkuu monilla vesillä, jopa eri puolilla maata tai maailmaa.
Pyydyskalastaja pysyttelee pienemmällä alueella jo siitä syystä, että yleensä 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 pyydyskalastuksessani hakeutunut monenlaisiin paikkoihin rannikosta lähtien. Järvillä kalastan kahden osakaskunnan alueella ja lisäksi kiertelen kaukaisemmilla vesillä
muiden kanssa. Verkkoreissuja on tullut tehtyä Suomenlahdelta Inarille.
Taitavien pyydyskalastajien kanssa liikkuessa huomaa, että heidän ”saalisonnensa”perustuu lähes aina hyvin tarkkaan pyyntipaikan tuntemiseen.Vähemmän kalassa käyvällä on tapana jumiutua tiettyihin kohtiin, joista on tullut, 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 tarkasti eri kalojen ja eri vuodenaikojen osalta.Se on kuitenkin paras keino erityisesti
täsmäkalastuksessa kooltaan ja lajiltaan toivotun saaliin saamiseksi.

pyynnistä riippumatta,joten myös
muikkua voi rauhassa pyytää kudulta.
Siika on omissa vesissäni, kuten
järvillä yleensäkin, tuppisiikaa lukuun ottamatta istutusten varassa.Usein siikaistarit ovat tyypiltään
planktonsiikoja, eikä niiden perimä 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 sitä voi rauhallisin mielin harrastaa.
Täsmäkalastuksen näkökulmasta
siian pyynti kudulta on järkevää sivusaaliin minimoimiseksi.
Myös kuha on useimmissa jär-

vissä istutusten varassa. Lämpöisinä kesinä järvikuhan lisääntyminen saattaa silti onnistua jopa hyvin. Jos kuhan luonnonkutu
onnistuu,syntyy vahva vuosiluokka, jollaiseen ei istutuksilla ylletä.
Siksi harkinta kuhan kutupyynnissä on paikallaan. Itse en ole pyytänyt kuhaa kudulta verkoilla.
Järvilohen luonnonkutu ei onnistu käytännössä missään, joten
lisääntymisen kannalta on sama,
mihin aikaan vuodesta sitä pyydetään.
Sen sijaan kunnostusten myötä
taimenen luonnonkutuun ja sen
onnistumiseen on monissa koskissa edellytyksiä. Siksi verkkokalastus syksyllä ei ole näiden koskien lähialueilla järkevää.
Hauen osalta lisääntyminen on
kiinni pyynnin lisäksi paljon myös
lisääntymisalueiden määrästä ja
laadusta. Hauesta enemmän jäljempänä.
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 Pyydyskalastuksessakin elämyspuoli,järvellä liikkuminen ja
luonto, on itselleni se mukavin
asia. Ravinnon takia en viitsisi
vaivautua, sillä kaupasta kalan
saa helpommalla ja halvemmalla. Koska silti kalastelen ja saalista tulee, sitä on järkevää kiikuttaa keittiöön.
Järvikalassa on elohopeaa ja
pyydyskalastustani tämä tosiasia ohjaa aina vain enemmän.
Elohopea kerääntyy elimistöön
ja voi aiheuttaa mm. muisti- ja
hermosto-ongelmia sekä sikiön
kehityshäiriöitä.
Jos perheessä on pieniä lapsia ja kalaa syödään usein, elohopea- ja rannikolla dioksiinikertymät on otettava vielä tarkemmin huomioon.Dioksiini voi
aiheuttaa mm. syöpää. Odottavan äidin osalta tilanne on erityisen herkkä.
Tosin, jos luonnonkalaa käy30

Elohopean pelko saa nykyään jotkut
empimään järvikalan syömistä. Paniikkiin
ei ole aihetta, mutta terve harkintakaan
ei ole isojen petokalojen kohdalla pahaksi.
tetään vuositasolla ravinnoksi
vain vähän, asialla ei ole samanlaista merkitystä.
Terveysvaikutuksiltaan muikku ja siika ovat sisävesikalojen
kärkeä. Ne syövät planktonia ja
niihin kertyy elohopeaa vähemmän kuin suuriin petokaloihin.
Muikussa ja siiassa on lisäksi paljon omega3-rasvahappoja, joiden sanotaan ehkäisevän sydänja verisuonitauteja, sekä runsaasti D-vitamiinia ja seleeniä.
Lahna ja särki sisältävät myös
vähän elohopeaa, mutta omega3-rasvahappoja niissä ei ole
kuten rasvaevällisessä siiassa ja
muikussa.
Eniten elohopeaa on jättiko-
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koisissa hauissa, jotka käyttävät
ravinnokseen myös lajitovereitaan. Jos pidät hauesta, saat katiskalla myös pienikokoisia yksilöitä, joissa elohopeaa on vähemmän.
Myös ahvenissa elohopeapitoisuus lisääntyy kalan koon kasvaessa.Tämän harmittavan asian
takia olen rajoittanut isompien
ahvenen syöntiä.Järvillä pääosa
ahvensaaliista on tosin melko
pientä kalaa.
Mateessa elohopeaa on haukea vähemmän. Itse teen keiton
silti mieluummin pienistä mateista, jotka ovat mielestäni isoja mureampia.
Myös kuhaan kertyy elohope-

aa, mutta selvästi vähemmän
kuin haukeen. Suuria kuhia välttämällä elohopeakertymä pienenee.
Samat asiat on hyvä muistaa,
kun käy ostamassa kaupasta kalaa. Hulluinta on ostaa suuri järvihauki, koska sellaisen saa itsekin melko helposti saaliiksi, jos
haluaa.
Kasvatetut allaskalat sekä rasvaiset luonnonkalat merestä
ovat vähäisten kertymien vuoksi järvikalastajalle parempia valintoja. Ravintokaloja vaihtelevasti syömällä voi ehkäistä haitallisen suuria kertymiä, mutta
kerätä terveyshyödyt edukseen.
Tämänkin vuoksi kaupassa olevan luonnonkalan alkuperä pitäisi aina voida varmistaa.
Terveysvaikutusten takia kalaruuan ystävä voi päätyä myös mökillä siihen, että järvikalan syönnissä pidetään taukoa ja pöytään

j a terveys
haetaan kaupasta kirjolohi.
Toisaalta elohopeasta puhuttaessa on tarpeen muistaa, että
sen haitallisuus riippuu koko elämän mittaan elimistöön kertyvästä kokonaismäärästä. Asiantuntijat ovat moneen kertaan
painottaneet kohtuullisen kalan
syönnin etujen olevan paljon
haittoja suuremmat. Myös
muussa ravinnossa on haitta-aineita, joten kalan vaihtamista
makkaraan ei voi kehua terveelliseksi ratkaisuksi.
Elohopea vaikuttaa myös niin,
että sen takia järvihauen tule-

vaisuus ”roskakalan” syöjänä
näyttää ”hyvältä”, jos näin ironisesti voi sanoa.Harva viitsii enää
kalastaa pyydyksillä kovin monta kutuhaukea,vaan säästää kiintiötään muiden järvikalojen
syöntiin.
Elohopean takia verkoista sivusaaliina tulevat järvihauet voivat jopa ”lentää mäkeen”. Se on
vahinko,koska haukea tarvitaan
ekologisen tasapainon ylläpitäjänä. Täsmäkalastuksella sivusaaliiksi turhaan joutuvien haukien määrää voidaan selvästi vähentää.

UUTUUS

 Mateessa on vähemmän elohopeaa kuin hauessa, pienempiä
yksilöitä kannattaa kuitenkin suosia.
 Pääosa järviahvensaaliista on pientä kalaa, joihin elohopeaa
ei ole juurikaan ehtinyt kertyä.

Extreme Predator vavat on suunniteltu
raskaaseen hauen ja kuhan heittokalastukseen ja malliston suunnittelusta ovat vastanneet näiden predatoreiden kalastukseen
erikoituneet urheilukalastajat.
Kaikissa malleissa vahvat täyshiilikuituaihiot,
SiC vaparenkaat ja korkkikahvat. Vavat toimitetaan 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.

¼
Puh: 0400 554 614

 Suomen pitkä rannikko, kymmenet tuhannet järvet, lukemattomat lammet, joet ja saaret mahdollistavat rakentamisen veden
ääreen. Mökki rannassa on mökkihullun kansan erikoisuus.
Runsaan rantaviivan hyödyntämistä mökkirakentamisessa on lisännyt maailmanlaajuisesti erikoisen tiheä pienteiden ja metsäautoteiden verkosto. Harvassa
ovat ne alueet, joita eivät monet
pikkutiet puhko.
Rantaan rajoittuvan tontin myötä mökkiläinen saa yleensä oikeuden kalastaa pyydyksillä. Koska
mökkejä on paljon, myös pyydyskalastusoikeuden käyttäjiä on pal-

jon.Mökkikulttuuri on hajauttanut
kalavesien omistusta ja sama kehitys jatkuu.
Oikeus pyydyskalastukseen voi
tulla myös lampeen,puroon tai jokeen rajoittuvan metsämaan
omistuksen kautta. Suomessa on
harvinaisen paljon pienmetsänomistajia ja siksi veteen rajoittuvan metsäkappaleen omistajiakin on runsaasti. Pyydyskalastusoikeuden jakautuminen laajalle
ihmisjoukolle perustuu myös tähän.
Kalastusoikeuden haltija voi lisäksi ulottaa esim.kylässä vakituisesti asuvat tai osan heistä erikseen määritellyn pyydyskalastus-

oikeuden piiriin kuuluviksi, mutta
tämä on tapauskohtaista.
Esimerkiksi kesämökin vuokraamalla voi saada vuokra-ajaksi
kalastusoikeuden erikseen määritellyille pyydyksille jopa ilman
paikallista lupamaksua.
Myös valtion, kuntien, yhteisöjen, yritysten, yhdistysten ja muiden vastaavien omistuksessa olevien kesämökkien käyttäjillä voi
olla pyydyskalastusoikeus mökillä viettämänään aikana.
Rannikolla kylien vesien ulkopuolella on verkkopyynti harrastusmielessä sallittua kenelle tahansa.
Tästä johtuu, että myös pyydys-

kalastuksen ja pyydysten rakentamisen historia on Suomessa harvinaisen 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,kalavesien osakkaat asuvat nykyisin
hyvin usein kaupungeissa ja taajamissa. Maaseudun tyhjentymisen myötä ”isäntien” määrä vähentyy jatkuvasti.

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

Pyydyskalastajan
Suomi
RISTO JUSSILA
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Osakaskunta päättää muun
muassa alueensa pyydyskalastuksesta ja myy luvat.

Sen sijaan kalaveden osakkaana olevien kaupunkilaismetsänomistajien joukko kasvaa nopeasti ja myös kesämökkejä rakennetaan vuosi vuodelta tuhansia lisää, vaikka tahti on huippuvuosista hidastunut.
Tämän kehityksen yksi tulos on,
että osakaskuntien päätösvalta
siirtyy entistä enemmän kaupungeissa ja taajamissa asuville ihmisille. Kun heidän siteensä kalavesiin on usein etäinen, kalastusalueiden ohjaava rooli nousee entistä tärkeämmäksi.

Vesialueiden omistus
Vesialueen omistajana on useimmiten osakaskunta, yksityinen taho tai valtio.
Pinta-alan perusteella jaoteltuna kylärajojen sisäpuolella sijaitsevista vesistä yli 80% on osakas-

Manttaali
쐽 Ruotsin kielen sanaa miesluku
tarkoittava termi on keskiaikaista
perua. Kruunu määritteli sillä veronmaksukykyä.
Nykyään manttaalilla on merkitystä vain isossajaossa yhteiseksi
jätettyjen palstojen jaossa, kun tilojen omistussuhteita selvitellään.
Manttaali yksilöi yhteisten palstojen omistusoikeutta.
Kalaveden osakaskunnan yhden
osakkaan osuutta vesialueesta kutsutaan puhekielessä usein manttaaliksi.Manttaali ei kuitenkaan ole
virallinen nimi vesialueosuudelle,
eikä sitä tunneta tässä yhteydessä
lainsäädännössä.
Puolen vuosituhannen tottumus
on silti tehnyt tehtävänsä ja arkikielessä ”manttaalimies”elää edelleen niin maalla kuin vesillä, luultavasti vielä satoja vuosia.

kuntien hallinnassa. Valtion yksityisoikeudelliset vedet kylärajojen
sisäpuolella kuuluvat yleensä Metsähallitukselle ja Puolustusvoimille. Muut kylärajojen sisäpuolella
olevat vesialueet ovat yksityisten
henkilöiden, yritysten, kuntien ja
seurakuntien omistuksessa.
Yleinen vesialue eli yleisvesi kylärajojen ulkopuolella kuuluu valtiolle. Yleisiä vesialueita ovat rannikolla Suomen aluevedet ja sisävesillä joidenkin suurten järvien
selkävedet.
Sisävesien yleisillä vesialueilla
kalastuksen ja kalavesien hoidon
järjestäminen kuuluu kalastusalueille. Merialueiden yleisvesillä
asiasta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö ja TE-keskusten
kalatalousyksiköt.
Merellä yleinen vesialue tarkoittaa kahden metrin syvyydestä 500 m ulospäin kulkevan rajalinjan ulkopuolella sijaitsevaa vesialuetta.Käytännössä rajat kulkevat uloimpien saarten edustoilla
ja ne on merkitty peruskarttoihin.
Lisäksi voi olla erikseen saatavilla
karttoja, joihin rannikon yleinen
vesialue on merkitty.
Yhdeksän suuren järven selkävedellä yleinen vesialue on erikseen rajattu.Näitä järviä ovat Höytiäinen, Inarijärvi, Koitere, Lappajärvi, Orivesi, Oulujärvi, Puruvesi,
Pyhäselkä ja Päijänne. Edellytyksenä on yleensä ollut 8 x 8 km laajuinen, ristiin mitattu avoin selkävesi.

Kalastuksen ohjaus
Osakaskunnat, kalastusalueet ja
yksityiset vesienomistajat vastaavat pääosin verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä tapahtuvan kalastuksen ohjauksesta.
Onkimista, pilkkimistä ja läänikohtaiseen viehekalastusmaksuun perustuvaa kalastusta säätelee pääosin TE-keskus. Lohi- ja
siikapitoisissa koskissa ja muilla
alueilla, joissa läänikohtainen viehekalastusmaksu ei ole voimassa,
kalastusta ohjaa ja kalastusluvan
voi yleensä myöntää (myydä) vesialueen omistaja tai kalastusoikeuden haltija, jos vesialue on
vuokrattu. Sama koskee usealla
vieheellä tapahtuvaa uistelua vesialueen omistajan alueella.
Lakiin ja asetuksiin perustuvat
yleiset kalastusmääräykset valmistelee maa- ja metsätalousministeriö, ja hyväksyy eduskunta.

Osakaskunta
Kalaveden osakaskunta on vesialueen omistaja. Se määrää alueensa käytöstä ja hoitaa sitä mm.
kaloja istuttamalla.Osakaskunnan

muodostavat yhteisen alueen
osakkaat, jotka ovat osakaskiinteistöjen omistajia. Kiinteistörekisteristä selviää eri osakaskiinteistöjen osuuksien suuruudet.
Osakaskunta on lakisääteinen elin.
Osakaskunta voi siirtää tehtävänsä kalastusalueelle.
Osakaskunta antaa kalastusta
koskevat kiellot ja rajoitukset, ellei niitä ole määrätty muiden tehtäväksi.Osakaskunta päättää mm.
verkko- ja katiskakalastuksesta,
kalastuslupien hinnoista ja myy lupia.
Osakaskunnan päätösten pitäisi olla kutakuinkin samansisältöisiä kalastusalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelman kanssa. Esim.
istutuksia ohjaa periaatteessa kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma.

Kalastusalue
Kalastusalue on lakisääteinen,
kuntien rajoista riippumaton yhteistoimintaelin. Sen jäseniä ovat
paikalliset osakaskunnat, vesialueiden omistajat sekä ammattija vapaa-ajankalastajien järjestöjen edustajat. Käytännössä päätösvalta on vesialueiden omistajien ryhmällä.
Kalastusaluejärjestelmällä pyri-
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tään yhtenäistämään vesialueiden
hoitoa ja käyttöä laajempia kokonaisuuksia kattavaksi kuin jos toimittaisiin omistusrajojen mukaan.
Kalastusalueiden merkitys kalavesien hoidossa on lisääntynyt.
Manner-Suomessa on 225 kalastusaluetta. Kalastusalue laatii
aluettaan koskevan kalavesien
käyttö- ja hoitosuunnitelman ja
hoitaa kalavesiä sen mukaisesti.Se
voi antaa tiettyjä aluettaan koskevia kalastusmääräyksiä, jotka
ovat yleensä koskeneet kalojen
alamittoja,pienimpiä sallittuja solmuvälejä ja rauhoitusalueita.
Jos jokin kalastusalueen osakaskunta on siirtänyt tehtävänsä
kalastusalueelle,
kalastusalue
määrää tämän osakaskunnan vesialueen käytöstä ja hoitaa sitä.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman
laatiminen on kalastusalueille lakisääteinen velvollisuus. Suunnitelmaan sisältyy perusselvitys alueen kalavesien ja kalakantojen tilasta. Kalastusta ja hoitoa koskevassa päätöksenteossa suunnitelma 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-keskuksilla voi lisäksi olla sivutoimipaikkoja. TE-keskuksen kalatalousyksikkö toimii alueellisena kalatalousviranomaisena.
TE-keskus valvoo yleisten vesialueiden kalastusta koskevien
määräysten noudattamista.Lisäksi se antaa pyynnöstä apua yksityisen kalastusoikeuden valvonnalle.Valvontatyössä se voi pyytää
virka-apua poliisilta.
TE-keskus voi rajoittaa onkimista ja pilkkimistä tietyin edellytyksin. Se voi myös kieltää läänikohtaisen viehekalastuksen, jos erikseen määritellyt edellytykset täyttyvät. Esim. tutkimusta varten se
voi antaa kalastusoikeuden haltijan suostumuksella määräaikaisen
luvan pyydystää kaloja lakimää-

Pyydyskalastusta pidetään hyvin saaliskeskeisenä lajina, mutta
todellisuudessa useimmille kalastajille onnistuneeseen reissuun
riittää jo pelkkä vesille pääsy.
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räyksistä poiketen.
Kalatalouden edistämisvaroja
TE-keskus jakaa mm. kalavesien
hoitoon. Se suunnittelee, toteuttaa, rahoittaa ja valvoo kalataloudellisia kunnostuksia.Lisäksi se toteuttaa ja valvoo velvoiteistutuksia sekä suunnittelee kalatalousmaksujen käytön.
Jos vesistöön istutetaan uusi kalalaji tai kalakanta,tai kaloja tai rapuja siirretään vesistöstä toiseen,
lupa siihen pitää anoa TE-keskuksesta. Se ylläpitää lisäksi istutusrekisteriä, johon kaikki istutukset
suositellaan ilmoitettavaksi.

Kalastusoikeuden haltija
Kalastusoikeuden haltijana on
useimmiten kalaveden omistava
osakaskunta. Kalastusoikeuden
haltijana voi olla myös yksityinen
vedenomistaja, valtio (useimmiten Metsähallitus tai Puolustusvoimat),kunta,kaupunki,yritys tai
kalaveden vuokraaja.
Kalastusoikeuden haltija on ensisijaisesti velvollinen järjestämään kalastuksen kalavedessä.
Haltija siis määrää kalastuksesta ja
myy mm. kalastusluvat. Velvollisuuksiin kuuluu myös kalakannan
hoito, jossa ohjenuorana on kestävän käytön periaate.

