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Pääkirjoitus

Asiakaslehti
kertoo enemmän
Istut metsälammen rannalla. Kelot kuvastuvat tyyneen veteen. Aamu-usva veden kalvolta nousee ilmaan ja häviää erämaan kätköihin. Lammen turkoosin värinen pinta väikkyy aamuauringossa ja
vesihyönteiset näykkivät lammen pintakalvolla. Hiljaisuuden rikkoo yhtäkkiä voimakas tuikki lammen
pinnassa. Sitä seuraa myöhemmin molskahdus.
Suuri kala on aamupalalla. Tuikki lupaa hyvää aamusyöntiä kalastajalle. Virveli heilahtaa, viehe iskeytyy veden pintaan ja sitä seuraa sekunnissa luja
tärppi. Päivä on pelastettu!
Kädessäsi on uusi asiakaslehtemme. Sen välityksellä haluamme
tarjota entistä laajemmin tietoa valtion vesien kalastuksesta ja
kalavesien hoidosta. Asiakaslehden avulla pääset tutustumaan
Metsähallituksen tarjoamiin kalastusmahdollisuuksiin ja kalastusalueisiin. Haluamme myös kertoa, kuinka kalastusjärjestelyt
suunnitellaan, miten vesielinympäristöjen hoidon kautta edistämme kalakantojen viihtymistä ja miten asiakaspalaute on johtanut toiminnan kehittämiseen. Myös asiakkaiden ja sidosryhmiemme ajatuksia ja asiakkaiden kokemuksia voidaan valottaa.
Aiheet vaihtelevat vuosittain.
Kun suunnittelet kalamatkaasi, saat yksityiskohtaista asiatietoa lupa-alueista, niiden kalakannoista ja kalastusjärjestelyistä
nettisivuiltamme, joiden uudistaminen on hyvässä vauhdissa.
Pyrimme siirtämään mahdollisimman paljon ajassa muuttuvaa
ja yksittäisiin lupa-alueisiin liittyvää tietoa painetusta lehdestä
nettiin, koska tällöin pystymme takaamaan myös tiedon ajantasaisuuden. Kehittämämme www.retkikartta.fi-palvelun kautta
saat tulostettua lupa-aluekartat, joihin on merkitty alueella noudatettavat kalastusrajoitukset ja keskeiset palvelut mm. merkityt
polut, tulipaikat ja autiotuvat.

Toivomme, että annatte palautetta muutoksistamme. Vastaako
tämä erävuoden alkaessa ilmestyvä asiakaslehti tietotarpeisiinne ja mistä asioista haluaisitte kuulla lisää? Palautelomakkeen
löydät osoitteesta www.metsa.fi/kalastus.
Yhtä tärkeää kuin tiedon jakaminen Metsähallituksen toiminnasta, on myös teidän kalastajien antama palaute, erityisesti saalisilmoitukset, joihin kalastuksen jatkuvuus ja kestävän kalastuksen
suunnittelu perustuu. Metsähallitus on kehittänyt uuden internet-pohjaisen kalatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän,
jonka avulla kalavesien hoito voidaan kohdentaa optimaalisesti
ja kalastus mitoittaa saalisodotusten mukaisesti. Kun kalastajat
omaksuvat tämän uuden saalispalautteeseen perustuvan toimintakulttuurin, on luvassa laadullisesti parempia saaliita. Haluamme säilyttää palautteen vapaaehtoisuuden ja luotamme kaikkien
kalastajien vastuuntuntoon saalispalautteen tärkeydestä. Ammattikalastajathan ovat jo vuosia raportoineet saaliistaan ja olemme
voineet tarjota heille myös parempia kalastusmahdollisuuksia.
Uutta kalatalouden suunnittelujärjestelmää on esitelty mm. valtakunnan kalastusjärjestöille ja se on otettu vastaan innostuneesti
ja tärkeänä edistysaskeleena kalatalouden kehittämisessä ja osana
kalaveden omistajien ja harrastajien yhteistyötä.
Kalastuspalautteen voit antaa helposti ja nopeasti netissä osoitteessa www.metsa.fi/saalispalautteet.
Turvaa siis saaliisi verkossa!
Olavi Joensuu
erätalouspäällikkö, eräneuvos
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Sähköpostit: etunimi.sukunimi@metsa.fi
Puhelin: vaihde 0205 64100
suorat numerot löytyvät verkkosivuiltamme www.metsa.fi
Erätarkastajat yhteystietoineen löydät sivulta 38.

Juha Tuomola
Länsi-Suomi, Hämeenlinna

Erätalouspäällikön johtama eräasioiden ohjausyksikkö vastaa
eräalan kehittämisestä sekä eräasioiden valtakunnallisista linjauksista ja niiden alueellisesta ohjauksesta. Erätalouspäällikkö
on Metsähallituksen metsästys ja kalastusasioiden hallintopäätöksissä ylin viranomainen. Muut ohjausyksikön jäsenet vastaavat toimenkuvansa mukaisesti tietystä eräalan kokonaisuudesta;
kalastuksesta ja kalavesien hoidosta, yhteiskunnallisista kysymyksistä, asiakkuuksien hallinnasta ja viestinnästä.

Eräsuunnittelija määrittelee kalastuksen suunnittelujärjestelmän avulla toimialueensa kalavesien hoidon ja kalastuksen järjestelyn tavoitteet. Eräsuunnittelijan työnkuvaan kuuluu myös
valtion vesialueiden kalastusvuokrasopimusten tekeminen ja ammattikalastuslupien ratkaiseminen. Kalaveden- ja riistanhoitaja
vastaa Metsähallituksen omasta kalanpoikastuotannosta ja hoitaa
kalanistutukset. Hän myös kerää tietoa kalastosta kalastuksen
suunnittelujärjestelmään mm. koekalastuksilla.

Jokaisella alueella (Lapissa, Pohjanmaalla ja Etelä-Suomessa)
työskentelee aluepäällikkö, joka tuo alueellisen näkökulman
eräasiain valtakunnallisiin linjauksiin ja vastaa linjausten toteutumisesta toimialueellaan. Aluepäällikkö toimii alueensa erähenkilöstön hallinnollisena esimiehenä. Alueen erähenkilöstöön
kuuluvat aluepäällikön ohella eräsuunnittelijoita, erätarkastajia
sekä Pohjanmaalla myös kalaveden- ja riistanhoitajia.

Lisätietoja kalastuksesta ja kalavesien hoidosta löydät verkkosivuiltamme www.metsa.ﬁ/kalastus.
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Metsähallituksen kalastusluvat myydään Villin Pohjolan myyntijärjestelmän kautta. Kalastusluvan voi ostaa Villin Pohjolan verkkokaupasta www.villipohjola.ﬁ > Nettikauppa tai asiakaspalvelun
numerosta 0203 441 22.

Kalavesille
herrasmiehen elkein
Suomessa on liki parisataatuhatta järveä, tuhansia jokia ja muita virtavesiä ja vielä satojen kilometrien pituinen merenrannikko.
Ei siis ihme, että kalastus on suomalaisten
suosituimpia harrastuksia. Liki pari mil-

joonaa meikäläistä käy vuoden mittaan
kalavesillä, kuka vain pilkkivapa kourassa,
kuka mato-onki kädessä kohoa syvällisesti
tuijottamassa – kuka milläkin tavalla.
Mutta miten kalavesillä pitäisi käyttäytyä? Aika usein kun kuulee, että herrasmiessäännöille olisi kysyntää.
Olemme kaikki tavallaan samassa ve-

neessä. Se mitä minä teen, vaikuttaa pieneltä osin muidenkin kalastukseen. Kalavesillä jos missä pitää unohtaa nykyään
yleinen ”kaikki mulle heti” -periaate.
Seuraava lista on hyvin epävirallinen,
mutta antaa toivon mukaan ajattelemisen
aihetta niin kalastajille kuin muillekin vesillä kulkijoille.

Hanki kalastuslupa

Käsittele saalista arvokkaasti

Usko pois, kun taskussa ovat tarvittavat luvat, nautit kalastuksesta paljon enemmän. Vesillä on aivan liikaa vapaamatkustajia. Luvalliset kalastajat turvaavat tulevaisuudessa paremmat kalavedet. Kalastuksen valvontaa on muuten tehostettu viime vuosina huomattavasti. Tästäkin lehdestä löydät
vinkit siihen, miten lupa-asiat saadaan kuntoon.

Kun päätät ottaa kalan eräksi, tainnuta se välittömästi, laske
siitä veret pois ja perkaa kala. Laita perkeet mahdollisuuksien mukaan kompostiin tai kiikuta ne pussissa muuhun
roskikseen. Laita kala mahdollisimman nopeasti kylmään.
Näin saaliisi on myös maukasta syötävää ruokapöydässä.
Sehän se kuitenkin on monille kalastuksen perimmäinen
päämäärä.

Noudata alamittoja ja rajoituksia
Kaloille on säädetty alamittoja ja monin paikoin esimerkiksi
saaliskalojen tai pyynnissä olevien vapojen määrää on rajattu. Noudata näitä rajoituksia, niillä turvataan elinvoimaisia
kalakantoja myös tulevaisuudessa. Kiellettyä ei ole sekään,
että vapauttaa myös alamittaa suuremman kalan tai että jokaisella kalareissulla ei ota suurinta sallittua kalamäärää.
Otetaan syömäkalat, ei ahnehdita!

Vältä kalastamista pihapiireissä
Niin houkutteleva kaislikko tai rantakivikko kun naapurin
mökkirannassa onkin, niin jätä se kuitenkin rauhaan. Älä
parkkeeraa autoa tai venettä pihojen tuntumaan tai niin että
niistä on muille haittaa. Jos polku kalavesille menee peltojen
läpi, älä tallaa viljelyksiä ja sulje portit jäljessäsi.

Anna muillekin tilaa kalapaikoilla
Vaikka koskella on se sinun ikioma suosikkipaikka, älä kuitenkaan leiriydy siihen tuntikausiksi. Anna muidenkin koettaa josko siitä saisi kalan. Anna myös vieressä kalastavan
nauttia kalapaikasta äläkä kiilaa eteen.

Merkitse pyydykset hyvin
Jos kalastat seisovilla pyydyksillä, merkitse ne riittävän näkyvästi. Verkot lipuilla ja katiskat tai rysät riittävän isoilla
merkeillä.

Valkolihainenkin kala on syötävää
Kalastus on monilla paikoilla vääristynyt vain punalihaisen
kalan tavoitteluksi. Suomen vesistä löytyy punalihaisten lohikalojen lisäksi monia muita arvokkaita lajeja tavoiteltavaksi,
esimerkiksi hauki, ahven, kuha tai siika.

Käsittele vapautettavaa
kalaa varovaisesti
Jos päätät vapauttaa vieheeseen iskeneen saaliskalan, älä
nosta kalaa vedestä. Käsittele kalaa aina kastelluin käsin ja
pyri irrottamaan koukut varovasti.

Tuo roskat pois maastosta
Kunnon kalastaja ei jätä roskia luontoon. Älä siis roskaa
ympäristöä kalareissuillasi. Jos kalapaikallasi ei ole roskaastioita, voit siinä tapauksessa kantaa vesille viedyt roskat
paluumatkalla kotiin. Se koskee myös lasipulloja ja metallitölkkejä.

Nauti luonnosta
Kalavesillä olet aina luonnossa, usein suorastaan luonnonkauniillakin paikoilla. Se on jo arvo sinänsä, vaikka saalista
ei tulekaan. Ota siis kalareissu rentoutumisena ja irtautumisena arjesta – älä stressaa. Edes saaliista.
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Eräsuunnittelija
Juha Tuomola

Ruuhkasuomessa
tähyillään rapuvesille
Metsähallituksen eräsuunnittelija Juha Tuomolalla on haastava reviiri. Hänen toimialueellaan asuu 3,4 miljoonaa suomalaista, joista aika monet
ovat kiinnostuneet kalastuksesta. Ei
ihme, että puhelin soi tiiviisti.
Hämeenlinnan konttorilla on torstaiaamuna
rauhallista. Yhdestä huoneesta kuuluu kuitenkin puhelimen tasainen pirinä. Ovenpielessä lukee Juha Tuomola.
– Puhelin on tärkein työkalu. Kalastajat kyselevät kaikenlaista taivaan ja maan väliltä, mutta
yleensä se liittyy lupakysymyksiin tai vesialueiden omistukseen. Jokaiselle yritetään etsiä vastaus, Tuomola sanoo.
Etelä-Suomessa valtion maat ovat pirstaleisia
ja pieniä tilkkuja, niin myös vesialueet. EteläSuomessa eräsuunnittelijan työpöydällä liikkuvat aivan toiset asiat kuin pohjoisessa. Tuomola
joutuukin selvittelemään paljon peruskysymyksiä, kuten kuka omistaa minkäkin vesialueen ja
onko siellä
lupa kalastaa?
TUIKKI
Lounais-Suomi ja Saaristomeri ovat toimi-
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alueella vielä oma erikoinen maailmansa. Siellä
kalastetaan paljon, mutta kalastusjärjestelyt ovat
paikoin mutkikkaita.
– Yksin ei toki visaisia kysymyksiä tarvitse ratkaista, yhteistyökumppaneitakin löytyy. Meillä
niitä ovat paikalliset TE-keskukset, kalastusalueet ja muiden muassa riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, suunnittelija listaa.
Koska etelässä on paljon asukkaita, alueen virkistyskalastusvesille on kova paine. Etelä-Suomen virkistyskalastuskohteita ovat mm. Teijon
Matildajärvi, Evon järvet, Kurun Teerilampi,
Kinnulan/Kivijärven Koirajärvet sekä uutena
kohteena Kaunislampi.
– Äkkiä laskien niille myytiin viime vuonna
20 000 kalastuslupaa. Tällä alueella harrastetaan aika paljon myös pyydyskalastusta, koska
kuha- ja siikakannat ovat hyviä. Yksi erittäin
voimakkaassa nousussa oleva laji on rapu. Pyydyskalastusvesille myydään jonkin verran rapulupia, mutta jatkossa määrä tulee kasvamaan. Ihan
oman rapuparatiisin kehittelyä jatketaan ja ehkä
se näkee lähivuosina päivänvalon. Tulevaisuudessa rapu tulee olemaan meille merkittävä laji.

– Kalastajia siis riittää ja kiinnostus harrastusta kohtaan ei ole ainakaan laskussa, Tuomola ynnää.

Lupajärjestelmä
yksinkertaiseksi!
Kalastusluvat ja niiden hankinta sävyttävät Tuomolan jokaista työpäivää. Yleisin kysymys lienee: meillä on mökki tällä järvellä, mitä lupia
tänne vaaditaan?
– Kun kalastuslain kokonaisuudistusta nyt
valmistellaan, lupajärjestelmään toivoisi ensimmäisenä muutoksia. Sitä on saatava yksinkertaisemmaksi. Kun lupa on yksinkertainen ja helppo ostaa, kynnys sen hankintaan madaltuu, arvelee Tuomola.
Kun lupaviidakko asiakkaille selviää ja luvat
Metsähallituksen vesille on saatu, palaute on pitkälti myönteistä.
– Kun mökkiläinen ostaa neljä verkkolupaa,
he saavat samalla viehekalastusoikeuden pyydyskalastusvesille. Ja kun samoilla luvilla saa pitää
verkkojen sijaan peräti 12 katiskaakin, asiakkaat
ovat todella tyytyväisiä, Tuomola sanoo.
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Eräsuunnittelija
Kari Sarajärvi

Kalavesien hoidossa
kuunnellaan kalastajaa
Eräsuunnittelija Kari Sarajärvi askaroi kalavesien parissa Taivalkoskella. Toimialueen tontilla on varovasti
arvioiden kymmeniä tuhansia järviä,
pieniä ja suuria. Kainuu ja Koillismaa
ovat valtakunnan mitassakin merkittävää kalastusaluetta.
– Tulin aikanaan Metsähallitukseen kala-asioita
hoitamaan, mutta välillä olen piipahtanut myös
metsästysasioiden ja luontomatkailun puolella.
Nyt työmaa on taas kalavesillä, Kari kertoo.
Työpäivät täyttyvät kalavesien suunnittelussa,
istutusten järjestämisessä, asiakaspalautteen läpikäymisessä sekä käytännön kenttätyössä. Kalavesillekin pääsee joskus työn puolesta.
Kirjolohi on virkistyskalastusvesillä istutuslajien ylivoimainen ykkönen. Se selittyy sekä hinnalla että saatavuudella. Pyyntikokoinen taimen
ja harjus ovat sitten seuraavat merkittävät lajit,
selvästi kirjolohen takana. Myös siikaa ja nieriää
istutetaan pienessä mitassa. Viime vuosina myös
kuha on tullut istutuslajistoon.
– Tässäkin kuunnellaan asiakaspalautetta.

Kylmäluoman alueella istutettiin joitakin vuosia sitten nieriää, mutta kalastajien palaute oli
yksiselitteinen: vaihtakaa se kirjoloheen ja niin
sitten tehtiinkin. Pidämme huolta, että kalapaikat ovat vetovoimaisia ja hyvässä kunnossa, Kari muistuttaa.

Satsauksia
luonnonkantoihin
Viime vuosina kalavesien kestävä käyttö ja hoito ovat nousseet yhä keskeisempään rooliin. Se
tarkoittaa satsauksia luontaisiin kalakantoihin.
Kalastajien näkökulmasta se tarkoittaa turvallista tulevaisuutta.
– Se edellyttää kyllä uusia kalastusjärjestelyjä.
Jotta kalan kasvu turvataan, tarvitaan pyydysrajoituksia, silmäkokorajoituksia tai tiukentamaan
pyyntiaikoja ja vastaavia. Kalastajat ovat niille
aika ymmärtäväisiä. Näin suunnittelijan näkökulmasta työtä on paljon, mutta mahdollisuuksia vielä enemmän.
– Meillä on aivan mahtavat vedet kalastajien
käyttöön. Suuri yleisö tuntee ehkä parhaiten istuta ja ongi -kohteet ja kirjolohipaikat, mutta

suurimmat mahdollisuudet ovat tuolla luonnonkantojen ja luontaisesti lisääntyvien kalakantojen
puolella. Panoksia tullaan siirtämään luontaisten
kalakantojen hoitoon ja Metsähallitus kantaa
tässä kortensa kekoon, Kari pohtii.
Kalavesillä suunnittelun kulmakiviä on kuitenkin kalastajilta saatu saalispalaute. Sen antaminen on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi internetin välityksellä.
Sarajärvi uskoo pyydyskalastuksenkin alamäen olevan tilapäistä. Vesille on ilmaantunut myös
nuoria katiskoineen ja verkkoineen.
– Hyvä niin, kaikille riittää saalista.
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Metsähallituksen uusi suunnittelu- ja seurantajärjestelmä
nojaa suuren yleisön saalispalautteeseen

Kestävää käyttöä

kalavesille
Mitä kuuluu suomalaisille kalavesille? Paljonko kalastetaan ja paljonko saadaan saalista? Visaisia kysymyksiä, joihin vastausten saaminen ei ole ihan
yksinkertaista. Metsähallituksen uusi kalatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä on lajissaan ensimmäinen ohjelma, joka tarjoaa tuoretta ja seurantaan perustuvaa kalatietoa.

– Ihan pikkaisen ylpeänä voi sanoa, että tämä on ainutlaatuinen ohjelma Suomessa. Mitään vastaavaa ei ole aiemmin ollut käytössä,
Luhta myhäilee.

Saalispalaute
avainasemassa
Eräsuunnittelija Pirkko-Liisa Luhta aloittelee päivän työurakkaa Pudasjärven toimistolla. Maastotöiden väliin on pitänyt sovittaa yksi
toimistopäivä, mikä kuluu tiiviisti tietokoneen
äärellä. Hyllyt notkuvat kalakirjoja, raportteja ja
muistioita, pöydän vierellä on nostalginen kala-
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taulu vanhoilta kansakouluajoilta. Aamukahvit,
tietokone päälle, viestien tarkastus ja vilkaisu kalenteriin, työpäivä voi alkaa.
Näytöltä avautuu muutamalla hiiren klikkauksella Metsähallituksen ylpeys, kalatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä.

Ennen järjestelmän syövereihin syventymistä pitää kuitenkin pohtia vähän sen taustoja. Ohjelma
piti kehittää, sillä järvi- ja jokikohtaista kalatietoa on tarjolla hyvin niukasti. Ja miten siihen
tilanteeseen tultiinkaan.
Vielä 1980-luvulla kalastusluvat valtion vesil-

– Meillä on loistava suunnittelu- ja seurantajärjestelmä. Se nojaa kalastajien
antamaan saalispalautteeseen, eli niitä odotellaan, Pirkko-Liisa Luhta kertoo.

le myytiin järvikohtaisesti. Kun saalispalautekin
saatiin samalla tarkkuudella, kalakantojen seuranta oli huomattavan helppoa ja yksinkertaista.
Myös istutusten mitoitus oli paikallisen tiedon
valossa vaivatonta.
1990-luvulla siirryttiin kuntakohtaisiin tai jopa laajempiin lupa-alueisiin. Samalla lupa- ja saalistietojen kohdentaminen yksittäisiin järviin vaikeutui tuntuvasti. 2000-luvulle tultaessa alettiin
pohtia kalavesiemme kestävää käyttöä. Siinä vaiheessa huomattiin, ettei kalakantojen laajamittaiseen seurantaan – ei myöskään kestävän käytön
mitoitukseen – ole Suomessa juuri työkaluja.
– Kalaveden hoidon ja käytön suunnitteluun
tarvitaan tieto kalastuksesta, saadusta saaliista, istutuksista sekä taustatietoa itse vedestä. Aiemmin
meillä oli vain hajanaisesti kerättyä tietoa ja arvauksia kalakantojen tilasta. Tällä järjestelmällä
asiaan saadaan muutos, vieläpä varsin mutkattomasti, Luhta esittelee.
– Järjestelmä lepää tavallaan yhden langan,
kalastajilta saatavan saalispalautteen varassa. Sen
merkitystä ei voi liikaa korostaa. Mutta nyt kalastajilla on saalispalautteen kautta ainutlaatuinen
mahdollisuus vaikuttaa vesien suunnitteluun ja
hoitoon, Luhta teroittaa.

Yksikkösaalis
tärkein työkalu
Kalatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä
antaa mahdollisuuden yksittäisten järvien ja lampien sekä jokien kalaston saalisseurantaan. Järjestelmästä löytyvät kaikki Suomen läänit, kunnat, kalastusalueet ja vesienhoitoalueet ja lopulta kaikki vesistöalueet ja sieltä Metsähallituksen
jokialueet ja yli viiden hehtaarin järvet.
Otamme koneelta esimerkkialueeksi Pudasjärven kunnan, pyydysvalikoimasta klikkaamme pyydysluvan ja järveksi liki parin tuhannen
hehtaarin Puhosjärven.
Saalispalautteita on saatu kolmelta pyydyskalastajalta ja verkkopainotteiselta näyttää. On
uitettu muikkuverkkoja ja harvempiakin verkkoja – eikä turhaan.
– Täältä nähdään, että Puhosjärvellä on tieto
177 verkon kokemisesta ja niillä saadusta saaliista.
Sellaisen pyyntimäärän luotettavuus on vielä aika
heikko, määrä on melko pieni. Mutta täältä voidaan kuitenkin lukea, että muikkua on tullut kokemiskertaa kohden 1,9 kiloa. Se kertoo heti, että
vuonna 2007 järven muikkukanta oli hyvä.
Nopeasti silmäilemällä maallikkokin osaa katsoa ruudulta, että taimenta ei ole saatu lainkaan.

Haukea saadaan jonkin verran yli 55 millisillä
verkoilla, yksikkösaalis 670 grammaa. Samoin
on ynnäiltävissä, että muikun osuus verkkosaaliista on yli puolet, hauen noin 30 prosenttia.
Särkikaloja on narrailtu aika niukasti.
Puhosjärven kalaston tila alkaa hiljalleen valjeta!
– Yksikkösaalis on meidän tärkein työkalu.
Jos puhutaan verkon yksikkösaaliista, luku tarkoittaa, paljonko kalaa keskimäärin tulee yhdellä
verkolla yhtä kokukertaa kohti. Se mittaa aina
samaa asiaa ja on vertailukelpoinen joka paikassa. Näitä lukuja me täällä työksemme pyöritellään, Luhta nauraa.

Reaaliaikaista
kalatietoa
Vaikka ohjelma on jo pikavilkaisulla näyttänyt
kyntensä, Luhta vetäisee vielä yhden valttikortin
taskustaan. Hän ottaa ruudulle parin naapurijärven saalisyksikkötiedot.
– Koska tiedot saadaan suoraan sähköiseen
järjestelmään, ne päivittyvät reaaliajassa. Meillä
on siis työpöydällä koko ajan tuorein mahdollinen tieto. Jos tapahtuisi jotain hälyttävää, täältä
voidaan nopeasti katsoa, mikä olikaan muikun
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yksikkösaalis lähijärvillä. Ja kuten huomaat, se
näyttää hyvin samanlaiselta, Luhta osoittelee lukemia näytöllä.
Koska järjestelmä on vielä uudenkarhea, tiedon määrä ei ole vielä kovin valtava. Mutta sitä mukaa kun tietoa kertyy lisää, järjestelmän
käytettävyys vain paranee; sillä on melkein suora yhteys veteen!
– Täältä on helppo kerätä erilaisia raportteja
ja käyriä, vaikkapa muikkukannan vaihteluista.
Niiden perusteella taas pystytään ajoittamaan taimenistutukset oikein. Nehän on tehtävä silloin

sijaan näitä panoksia kannattaa satsata luontaisiin kalakantoihin ja näiden kantojen hoitoon.
Kun luonnontuotanto ja kalojen luontaisen lisääntymisen edellytykset ovat kohdallaan, voi
kalaveden tuotto olla helposti suurempi kuin
istutuksin saatu tuotto.
Kalastusjärjestelyillä ja elinympäristöjen kunnostuksilla voidaan turvata parhaiten kestävät ja
monipuoliset kalastusmahdollisuudet myös tuleville sukupolville.
Järvestä löytyy myös monenlaista taustatietoa:
koekalastusten tulokset, alueella tehdyt kunnos-

dämme kyllä hyvän harjusjoen pohjan keskimääräisen raekoon ja virtaamat, mutta emme
sitä, paljonko joki tuottaa kalaa ja paljonko siellä voidaan kalastaa. Tähänkin meillä on viimein
työkalu, kiittelee Luhta.
Järjestelmää tiiviisti kehittänyt Luhta intoutuu kaivamaan koneen uumenista vaikka millaisia tietoja. Sellaisia tietoja, joiden saaminen
kesti ennen tunteja tai päiviä. Nyt ne kilahtavat
ruudulle muutamassa sekunnissa.
– Aiemmin tätä tietoa hankittiin koekalastuksilla ja kalastustiedusteluilla. Ne ovat aina

kun muikkukanta on nousussa, heittää Luhta.
– Esimerkiksi siikaistutusten onnistumista on
vaivatonta seurata. Jos istutuksesta on kulunut
viisi vuotta ja saaliit eivät käänny laskuun, se
tarkoittaa, että siika on alkanut lisääntyä järvessä. Tai yhtä lailla tämä järjestelmä paljastaa armottomasti, että jos siikaa istutetaan mutta sitä
ei saada saaliiksi, siika ei järvessä menesty. Istutukset ovat tällöin turhia ja ne voidaan lopettaa,
Luhta valaisee.
Istutusten tarkemmassa kohdentamisessa järjestelmästä onkin tulevaisuudessa suuri apu. Tuloksettomat ja kannattamattomat istutukset eivät
palvele kalastajia eivätkä kalaveden hoitajaa. Sen

tustyöt, istutukset ja niin edelleen. Ammattilaiselle ne ovat tuiki tarpeellisia faktoja.

raskaita ja hitaita toteuttaa – kalastustiedustelun tekeminen, postittaminen ja tulosten käsittely vie kuukausia.
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Virtavesillä
riittää tutkittavaa
Tuhansien järvien maassa näyttää siis löytyvän
tunnuslukuja kalaston mittaamiseen. Vaan entä virtavedet, Suomihan on hyvin jokinen maa.
Kuinka paljon ne tuottavat kalaa? Kuinka suuren
pyyntimäärän ne kestävät? Kuinka paljon sinne
voidaan myydä lupia ja kannattaako sinne istuttaa jotain? Ja jos istutetaan, onko kanta oikea?
– Kimurantteja kysymyksiä. Olen työskennellyt koko ikäni puro- ja jokimaisemissa. Tie-

Tietoa lupakiintiöiden
oikeaan mitoitukseen
Suomessa on pyöreästi miljoona hehtaaria valtion omistuksessa olevia sisävesiä. Jokia ja puroja ei ole edes laskettu, mutta kilometrimäärä
liikkuu tuhansissa. Näille vesille myydään vuosittain noin 65 000 kalastuslupaa.
Metsähallituksen kalavesien lupamäärät, sekä
pyydys- että viehekalastusluvat ja ammattikalastusluvat on kiintiöity. Uusi järjestelmä tarjoaa

Valtion vesien määrä on valtava, mutta ne
kaikki löytyvät järjestelmän kätköistä.

tehokkaan työkalun näiden kiintiöiden kestävään mitoitukseen
– Metsähallituksen vesien määrä on niin mittava, että jokaisen yksittäisen pienveden tunteminen on siis mahdotonta. Mutta paljon on
niitäkin järviä ja jokia, joiden kalasto tunnetaan
tarkasti, Luhta tietää.
– Hyvää pohjatietoa kalavesistä saadaan riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ”Suomi
kalastaa” -tutkimuksista. Se on 40 000 kalastajalle tehtävä tiedustelu, joka antaa hyvää pohjaa
kalastusaluetason saalislaskelmille. Tämä on lisäksi ainoa tutkimus, joka antaa tietoa siitä, paljonko yleiskalastusoikeuksilla, siis pilkkimällä ja
onkimalla, saadaan kalaa.

Vaikuta ”omien”
vesiesi suunnitteluun
Järjestelmä kuuntelee myös asiakkaiden mielipiteitä. Saalispalautteen mukana on mahdollisuus
antaa vapaita kommentteja ja toiveita. Kaikki
kommentit otetaan vastaan ja luetaan – kalastajat pääsevät vaikuttamaan.
– Jatkossa saalispalautteen antajille on mahdollista lähettää myös yhteenveto oman järvensä
kalastuksesta, ehkä myös lähijärvien tilanteesta
ihan vaan vertailuksi. Pääsee vakoilemaan naapurinkin saalista, Luhta hymyilee.
Mutta vaikuttaa voi vain yhdellä tavalla. Siitä
Pirkko-Liisa Luhta muistaa noin kymmenennen
kerran vielä teroittaa.
– Kalastajat pitäisi velvoittaa antamaan saalispalautteensa. Tämä pitää nähdä kalastajan
näkökulmasta mahdollisuutena. Nyt pääsee oikeasti vaikuttamaan ”omien” vesien hoitoon ja
käyttöön. Ja niin jatkossa on lupa odottaa vielä
parempia kalavesiä ja myös saaliita, Luhta sanoo.


Ilmoita saaliisi –
turvaa tulevat saaliit
Metsähallituksen kalavesien seurantaan ja suunnitteluun on siis vihdoin
olemassa verrattoman hieno järjestelmä. Sen toimivuus ei ole kuitenkaan Metsähallituksen, vaan sen asiakkaiden, kalastajien käsissä.
– Kannustan kaikkia kalastajia antamaan saalispalautetta, kiteyttää
Pirkko-Liisa Luhta.
Metsästyspuolella saalispalautteita on annettu jo vuosia. Järjestelmä
toimii kohtuullisen hyvin ja sillä on
jahtiväen keskuudessa jo perinteitä
– saalispalaute on oikeastaan velvollisuus.

– Kalastuksen puolella tätä perinnettä ei ole, mutta nyt sellainen pitää
luoda, Luhta sanoo.
Saalispalautteen antaminen on tehty helpoksi osoitteessa www.metsa.
ﬁ/saalispalautteet. Lomakkeen täyttämisessä menee muutama minuutti
ja samalla on mahdollisuus esittää
toiveita, risuja ja ruusuja tai terveisiä
kalavesien suunnittelijoille.
Pientä porkkanaakin viritellään palautteiden saamiseksi.
– Palautteen antajien kesken arvotaan kalastusaiheisia palkintoja, Luhta vinkkaa.
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Kalastuslupa
mutta millainen?
Kalastuslupien kirjo on varsin huomattava. On kalastuksenhoitomaksua, vesialueen omistajan lupaa, maa- ja
metsätalousministeriön (MMM:n) läänikohtaista viehelupaa, pyydyslupia ja vaikka mitä. Kaiken huipuksi johonkin
kalastukseen ei lupaa tarvita lainkaan!
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Ei ihme, että sekaannuksia sattuu ja että kaikessa mutkikkuudessaan lupa voi jäädä jopa hankkimatta.
Lupajärjestelmän kanssa oppii kuitenkin elämään, usko pois. Lupamaksuista valtaosa ohjautuu kalavesien hoitoon ja kalastuksen edistämiseen. Hoitamalla luvat kuntoon, turvaat hyvät
kalastusmahdollisuutesi myös seuraavilla kalareissuillasi.
Ensimmäisiä asioita kalareissulle lähtiessä onkin suunnitella, minne kalalle aikoo lähteä. Luvan tarpeen muodostaa ensimmäisenä se, millä
välineillä kalastat. Jos kalastat verkolla, tarvitset
toisenlaisen luvan kuin virvelille.

Pyydyskalastukseen
tarvitset aina luvan
Jos haluat pyytää kalaa kiinteillä pyydyksillä –
esimerkiksi verkolla, katiskalla tai haluat ravustaa – tulee sinulla aina olla vesialueen omistajan
lupa. Tämän lisäksi, mikäli olet iältäsi 18–64
-vuotias, tulee sinun maksaa ”veroluonteinen”
kalastuksenhoitomaksu.

Pilkkivesille ilman
lupaa tai luvan kanssa
Onkiminen ja pilkkiminen ovat niin sanottuja
yleiskalastusoikeuksia, jota voit yleensä harrastaa
ilman erillisiä lupia. Jos siis ongit mökkilaiturin
nokasta tai lähdet kotirantoihin talvella pilkille,
sinun ei tarvitse suorittaa kalastuksenhoitomak-

Metsähallitus
on yksi vesialueen omistaja monen
muun omistajan joukossa. Metsähallituksen hallinnoimat vesialueet löydät kätevimmin internetistä
osoitteesta www.retkikartta.ﬁ. Sieltä näet missä menee Metsähallituksen hallinnoiman vesialueen raja tai
kuuluuko mökkijärvi Metsähallituksen vesialueisiin. Metsähallituksen
näille vesille tarjoamat kalastusluvat löydät helposti osoitteesta www.
villipohjola.ﬁ/kalastus
Luvat jakautuvat kalastusmuotojen
mukaan tärkeimpinä virkistyskalastuslupiin, viehelupiin sekä pyydyslupiin. Näistä löydät lisätietoja tästä lehdestä!

TUIKKI

13

sua tai pyytää vesialueen omistajan lupaa. Mutta
huomaa, tähän löytyy myös poikkeuksia!
Monille vesialueiden omistajien tarjoamille
virkistyskalastuspaikoille istutetaan pyyntikokoista kalaa, useimmiten taimenta tai kirjolohta.
Näillä kohteilla yleiskalastusoikeudet on erillisellä päätöksellä kielletty.
Tällöin tarvitset siis vesialueen omistajan luvan kalastukseen, myös pilkkimiseen!
Mistä voi tietää missä ei saa pilkkiä? Kohteet
löydät internetistä osoitteesta www.mmm.fi, jossa näet kartalta nämä erillisillä päätöksillä kielletyt vedet. Lisäksi vesien rannoilta löytyy infotauluja, jossa yleiskalastuskielto on kuvattu.
Myöskään lohi- ja siikapitoisten vesistöjen
koski- ja virtapaikoilla et saa onkia tai pilkkiä.

Virveli kädessä
alkaa lupaviidakko
Entä sitten viehekalastus virvelillä tai perhovälineillä, mitä lupia kalastaja tarvitsee? Nämä kalastusmuodot muodostavat monesti kalastajankin kannalta sen varsinaisen haasteen, joka voi
tuntua jo todelliselta lupaviidakolta.
Aletaan raivata tätä viidakkoa helpoimmasta
päästä. Eli jos olet iältäsi 18-64 vuotias ja halu-
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at kalastaa heittovieheellä, tulee sinulla olla aina
maksettuna kalastuksenhoitomaksu. Alaikäisten
ja 65 vuotta täyttäneiden ei kalastuksenhoitomaksua tarvitse maksaa.
Seuraava vaihe: jos olet menossa kalastamaan
lohi- ja siikapitoisen joen koski- tai virtapaikkaan
vaikkapa taimenta tai harjusta virvelillä tai perholla, tulee sinun aina hankkia vesialueen omistajan lupa. Lohi- ja siikapitoiset vesistöt löydät
jälleen osoitteesta www.mmm.fi.
Mikäli viehekalastat muilla joilla, järvillä tai
lammilla, on lupamahdollisuuksia useampia.
Maa- ja metsätalousministeriön läänikohtaisella vieheluvalla voit kalastaa yhdellä vavalla läänin vesialueilla, veden omistajasta riippumatta.
Tällöin sinun pitää kuitenkin huomioida, ettet
voi kalastella vesillä jossa viehekalastus on erikseen kielletty.
Tällaisia paikkoja ovat muiden muassa yllä
kuvatut erilliset virkistyskalastuspaikat, joihin
tarvitset aina vesialueen omistajan luvan.
Mikäli kalastat useammalla kuin yhdellä vavalla - esimerkiksi vetouistellen - tarvitset aina
vesialueen omistajan luvan. Ministeriön läänikohtainen lupa oikeuttaa vain yhdellä vavalla
kalastukseen.


Valtakunnallinen
Kalastuksenhoitomaksu
Kalastuksenhoitomaksu on valtion
veroluonteinen maksu, josta kertyvät
tulot käytetään monin eri tavoin kalastajien ja kalavesien hyväksi. Lain
mukaan jokaisen 18–64-vuotiaan, joka harrastaa muuta kalastusta kuin
onkimista tai pilkkimistä täytyy suorittaa kalastuksenhoitomaksu. Maksu
on henkilökohtainen ja on suoritettava
ennen kalastuksen aloittamista.
Kalastuskausi: kalenterivuosi
Hinta: 20 €/kalenterivuosi, 6 €/7 vrk.
Lupamyynti ja lisätietoa: www.mmm.
ﬁ sekä www.villipohjola.ﬁ › nettikauppa tai myyntipalvelu puh. 0203 44122.
Ostettaessa lupa Villi Pohjolan myynnin kautta, hintaan lisätään
3,50 € toimitusmaksu.

Mutta, mikä
lupa minulle?
Mikä lopulta olisi se minulle sopivin ja kätevin
luparatkaisu, sitä moni kaiken keskellä pohtii.
Tässä joitakin kalastuslupien kanssa eteen
tulevia pulmatilanteita – ja niihin vastauksia.

Kalastan taimenia koskikohteilla ja etupäässä perhovälineillä. Mikä olisi minulle sopiva lupa?
Ensiksi pitää suorittaa valtion kalastuksenhoitomaksu. Lohija siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoilla tulee aina
hankkia vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa. Maaja metsätalousministeriön (MMM) läänikohtaisella luvalla ei
voi kalastaa näissä kohteissa. Alle 18-vuotiaille ja 65 vuotta
täyttäneille lupa on muuten sama, mutta valtion kalastuksenhoitomaksua ei tarvitse suorittaa.

Meillä on mökki Keski-Suomessa aivan valtion vesien äärellä. Käymme soutamassa uistinta ja pidämme
muutamaa verkkoa vesissä. Mitä lupia tarvitaan?
Tässä tapauksessa kaiken näppärin vaihtoehto on Metsähallituksen pyydysvesille tarkoitettu niin sanottu mökkiläisen lupa. Lupa oikeuttaa kalastamaan pyydyslupa-alueella seisovien pyydysten lisäksi vieheillä. Kun ostaa neljä pyydysmerkkiä
– hinta 24 euroa – voit kalastaa neljällä verkolla, pitää katiskoja, pitkäsiimaa, syöttikoukkuja tai pientä rysää. Ja lisäksi
kalastaa vielä vapavälineillä.
Tämän lisäksi 18–64 -vuotiaan pitää suorittaa vielä valtion
kalastuksenhoitomaksu.

Kuljetan venettä trailerilla etupäässä Itä-Suomen alueella ja kalastan heittovälineillä. Monilla reissuilla on
mukana myös 12-vuotias poikani, ja nyt pitäisi hoitaa
tämä lupa-asia kuntoon. Miten?
Tässä tapauksessa paras ratkaisu taitaa olla MMM:n läänikohtaisen vieheluvan hankinta. Lisäksi isän pitää suorittaa valtion
kalastuksenhoitomaksu. Poika saa odottaa lupien hankintaa
vielä kuusi vuotta, sillä alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet
eivät tarvitse läänikohtaista viehelupaa yhdellä vavalla tapahtuvaan kalastukseen, erityis/rajoitusvesiä lukuunottamatta.

Olemme eläkeläispariskunta Oulun läänistä. Mökkimme on hyvien kalavesien äärellä ja haluaisimme
laittaa pyyntiin verkkoja ja ehkä katiskoja. Mitä lupia
tarvitsemme?
Valtion kalastuksenhoitomaksua teidän ei tarvitse suorittaa,
koska olette ilmeisesti täyttäneet 65 vuotta. Verkkoihin ja katiskoihin tarvitsette aina vesialueen omistajan luvan, valtion
vesille Metsähallituksen pyydysluvan.

Lähdemme porukalla uistelemaan Inarille. Mitä lupia
kolmen hengen porukkamme tarvitsee?
Koska veneen perässä on ilmeisesti mittava arsenaali uistimia, tarvitsette kalastukseen vesialueen omistajan luvan. Metsähallituksen myöntämä Inarinjärven lupa maksaa 10 euroa
vuorokaudessa/henkilö, viikkolupa maksaa 35 euroa ja koko
vuoden lupa 50 euroa. Jos mukana on alle 18 vuotiaita, he
saavat lupahinnasta 50 % alennusta.
Aikuisilla pitää olla valtion kalastuksenhoitomaksu suoritettuna.
Muistattehan, että ennen Inarille menoa pitää huolehtia
pyydysten desinﬁoinnista.

Meillä on mainiot pilkkipaikat aivan kotirannassa. Tarvitsemmeko kalalupia?
Jos harrastatte vain pilkkimistä, ette tarvitse yleensä mitään
kalastuslupia. Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Ennen kalastusta kannattaa kuitenkin tarkistaa internetistä osoitteesta
www.mmm.ﬁ, ettei pilkkimistä kyseisessä järvessä ole erillisellä päätöksellä kielletty.
Kireitä siimoja!
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Hossaan
Niemisen perhe palaa joka kesä

Hossan retkeilyalue Suomussalmella hurmaa hienoilla maisemilla ja kirkkailla vesillään. Jotkut jopa niin paljon, että sinne palataan vuodesta toiseen. Niin myös savonlinnalaisen Niemisen per-

heen. – Tätä viikkoa odotetaan vesi kielellä, Risto Nieminen sanoo
ja perhe nyökkäilee ympärillä.
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Iso-Valkeisen rannalta kuuluu lasten iloinen telmiminen. Hirvastuvan pihamaalta löytyy savonlinnalainen Niemisen perhe, Risto sekä lapset
Rasmus 10 ja Petra 8 vuotta ja perheen äiti Marjut Tiilikainen. Matkassa vipeltää myös yhdeksänkuinen espanjanvesikoira Keimo.
Hirsikämpän seinustalla on edustava kokoelma vapoja ja perhorasioita. Niitä tutkitaan
sen näköisenä, että suunnitelmissa on kalavesille lähtö.
– Näillä reissuilla emme tee aikatauluja. Tehdään sitä mikä tuntuu hyvältä. Yht’äkkiä joku
voi sanoa, että lähdettäisiinkö kalaan – ja sitten
mennään, Risto kertoo.
Riston ensi tuttavuus Hossaan tuli jo 15 vuotta sitten tutussa kalaporukassa. Sitten matkaan
lähdettiin perheen kanssa, mutta kun lapset olivat aivan pieniä, pidettiin pari vuotta taukoa.
Vaan eipä aikaakaan kun Niemiset taas saapuivat paikalle.
Mikä on tullessa, koska Hossa tarjoaa hienot
puitteet eräelämyksille ikään katsomatta.
– Tämähän on aivan loistava kohde perheil-

Mikä se sellainen kalareissu on, jossa ei pidetä evästaukoa nuotiolla!

le. Maasto on helppokulkuista, poluilla pääsee
vaikka lenkkareilla, reitit on selkeästi merkattu
ja täällä on myös lyhyitä reittejä ja tuon tuosta
tulee vastaan laavu tai kota eväspaikaksi, Risto
suitsuttaa.
– Ja tämä luonto ja hiljaisuus on aivan uskomattoman hienoa. Pari aamua sitten tuossa ikkunan takana kuikuili iso hirvi, poroja näkee paljon, lintuja on monenlaisia. Ja vedet ovat tietysti
aivan uskomattoman kirkkaita, Marjut jatkaa.
– Niin, ja vaikka ollaan erämaisessa ympäristössä, niin täältä löytyy kuitenkin kaikki palvelut muutaman minuutin automatkan päästä,
muistuttaa Risto.

Polttopuut ja
laavut kunnossa
Pieni sadekuuro yllättää ja kämpän rannassa uiskennellut kuikkapari sukeltaa kauemmas selälle.
Alamme kuitenkin viritellä kalastusvarustusta
illan pyyntiin. Kohteeksi on suunniteltu lähellä
olevaa Pikku Hossalaista, viehkoa pikku lampea
ja sen terhakoita kirjolohia.

– Olen oppinut nyt heittämään virvelillä aika
hyvin. Täällä kämpällä tulee luettua ja piirrettyä
paljon. Sitten käydään uimassa, tässähän on hyvä
hiekkaranta, Petra listaa ja samalla piirustusvihkoon syntyy taas uusi sarjakuvahahmo.
– Eilen – vai oliko se toissapäivänä, eilen se
taisi olla – mulla oli iiisooo kirjolohi kiinni ja se
oli näin lähellä ettei saatu sitä haaviin, Rasmus
näyttää sormilla hädintuskin kymmenen sentin
mittaa vieläkin vähän harmissaan.
– Kala on ollut aika huonolla syönnillä ja jotenkin varovaista. Tärppejä on saatu ja joitakin
kaloja karkuutettu, mutta savustuspönttöä ei ole
vielä päästy lämmittämään. Kyllä täältä yleensä
on ruokakalat saatu, Risto pohtii.
– Mutta nyt voisi olla hyvä kalakeli, pikkumies nuuhkii ilmanalaa toiveikkaana.
Patikoimme polkua kohti lampea ja jo kaukaa
sinihohtoinen, kristallinkirkas vesi siintää puiden
välistä. Aurinko tuikahtaa näkyville ja kala käy
räpsäyttämässä lammen pinnassa.
– Tuolla, heitä sinne, Rasmus neuvoo pikkusiskoa ja kohta värikäs lusikka lentää kohti

– Se on uskomaton tunne, kun voit unohtaa
kellon ja viikonpäivän. Täällä se onnistuu, Risto
pohtii.

kalan molskahdusta. Mutta vielä eivät kalat ole
syönnillään.
Pidämme pienen eväspaussin lammen tulipaikalla, minne on kerääntynyt muitakin saaliin narraajia.
– Tämä on uskomattoman hienoa palvelua,
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Kala tempoo ankarasti, mutta Risto paimentaa sitä taidolla.
Muu perhe jännittää, että pysyykö kiinni.

että keskellä erämaata on polttopuut valmiina ja
laavut kunnossa, Risto ja Marjut jaksavat hämmästellä.

Ottia ootellessa
Sateen jäljiltä lammen taakse välähtää hieno sateenkaari ja viimeinenkin tuulenvire laantuu.
Jostain kuuluu kaukainen koiranhaukku ja etäinen kuikan huuto, mutta muuten ympärillä on
täysi hiljaisuus.
– Se on uskomattoman hieno tunne kun voi
unohtaa kellon eikä ole ihan varma viikonpäivästäkään. Eilen istuin iltamyöhällä mökin rannassa, eikä kuulunut kuin huminaa pään sisällä.
Niitä hetkiä minä täällä arvostan, Risto pohtii
mykistävän maiseman äärellä.
Lapset viskelevät viehettä uutterasti kohti oletettuja ottipaikkoja mutta kalat tyytyvät vain aika ajoin loikkimaan pinnassa.
– Huippuhetki on se, kun kala nappaa. Sitten
sitä vaan jännittää, että pysyykö se kiinni, Rasmus pohtii kalastuksen syvintä olemusta ja värittää sanomaa sopivilla vavan nykäyksillä.
Perheen lapsista näyttää olevan hyvää vauhtia
tulossa luonnon tuntijoita ja kalastuksen taitajia.
Täällä puitteet antavat kaikenikäisille mahdollisuuden kalastukseen. Alle 15-vuotiaat pääsevät
vesille sitä paitsi huoltajien luvalla kalastamalla
huoltajan kiintiöön.
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– Me ollaan tehty paljon retkiä, käyty melomassa ja totta kai molemmilla lapsilla on paljon muitakin harrastuksia. Mutta tämän luonnossa viihtymisen ja siitä nauttimisen haluaisimme heille erityisesti opettaa, Risto ja Marjut kertovat.

Sitkeys palkitaan
Metsän rajaan nousee taas pari synkkää pilveä.
Mökille lähtöäkin ehditään jo sekunnin verran
pohtia, mutta sitten Rasmus huomaa rantavedessä liikettä. Veteen kaatuneiden kelojen seassa
uiskentelee komea kirjolohi.
– Tuolla on toinen, kolmas, niitähän on ainakin viisi, poika laskee.
Mutta erityisen kiinnostuneita ohi kiitävistä
vieheistä kalat eivät tunnu kuitenkaan olevan.
Osa lähtee laiskasti poispäin, mutta muutama kala sentään osoittaa pientä mielenkiintoa. Tunnelma nousee hetkessä aivan käsinkosketeltavaksi.
– Ei ottanut, pitäisikö koittaa jotain toista
viehettä, vaikka lippaa, kysyy Rasmus jo aavistuksen malttamattomana.
– Mulle kanssa jotain toista, Petra vaatii ja
vääntää lippalakkia pykälän tiukemmalle että se
varmasti pysyy päässä kalan tärpätessä.
Puolen tunnin tiiviin yrittämisen jälkeen Riston vapa niiaa syvään ja vesi pärskähtää. Kirkkaan oranssi lippa houkuttaa komean kalan iske-

mään. Villisti se temmeltää rantavedessä ja roiskii
vettä niin, että sadevaatteet ovat tarpeeseen.
– Jeeeee, me saatiin hieno kala, Rasmus ja Petra intoutuvat kun kala sätkii kiukkuisen kamppailun päätteeksi haavin pohjalla.
Oikein komea, liki puolitoistakiloinen kirjolohi pötköttää rantasammalikossa ja tyytyväinen
kalastajaperhe sen ympärillä.
– On se upea, lapset hehkuttelevat vielä ja
poislähdölle ei ole yhtään kiire.
Mutta perhe Niemisen suunnitelmat ensi kesäksi ovat ainakin yhdeltä osin selvät.
– Aiempien vuosien tapaan varaamme Hossasta kämpän ensi kesälle. Muu elämä sovitetaan
sitten sen mukaan, Risto sanoo ja muu perhe
nyökkii ympärillä tyytyväisenä.


– Saatiinhan savupönttöön täytettä, riemuitsevat Rasmus, Risto, Petra ja Marjut.

Nuorten kalastusharrastusta

edistämään!
Nuorten aktivointi arvokkaan kalastusharrastuksen pariin on yksi Metsähallituksen tärkeistä tavoitteista.
Metsähallitus tukee osaltaan kalastusjärjestöjen tekemää tärkeää nuorisotyötä osallistuen muun muassa
yhteisiin nuorten kalastusaiheisiin
tapahtumiin, kuten Valtakunnallisen
kalastuspäivän päätapahtumaan.

tuslupakäytäntöihin sekä kalankäsittelyyn.
Järjestelyistä vastaa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Vuonna 2009 Metsähallituksen virkistyskalastuskohteilla järjestetään useita lapsille ja
nuorille suunnattuja kalakouluja ja -leirejä

Metsähallitus tukee lasten ja nuorten kalastusmahdollisuuksia tarjoamalla heille
normaalia edullisemmat luvat kalastuskohteisiinsa:
• alle 18-vuotiaille nuorille 50 % alennus kalastusluvista kaikissa virkistyskalastuskohteissa.
• alle 15-vuotiaat voivat kalastaa virkistyskalastuskohteilla huoltajan luvalla hänen
kiintiöönsä eli näille nuorille erillistä lupaa
ei tarvita lainkaan.
• Metsähallituksen vieheluvasta (kalenterivuosi) alle 18-vuotiaat saavat 50 % alennuksen.

Kalakoulut:
Kalakouluja järjestetään lauantaina 6.6. 2009
kello 10–16 seuraavissa kohteissa:
Mikkelin Valkeisella, Teijon Matildanjärvellä, Kinnulan Koirajärvellä ja Suomussalmen
Hossassa.
Kalakoulut on suunnattu kalastusharrastuksen aloittamisesta kiinnostuneille nuorille sekä perheille. Kouluissa perehdytään
eri vapakalastusmuotoihin, vieheisiin ja kalastustekniikoihin. Lisäksi tutustutaan kalas-

Lisätietoa kalakouluista ja ilmoittautumisesta
sekä tulevan kesän pidemmistä kalaleireistä
löydät osoitteesta
www.vapaa-ajankalastaja.ﬁ.
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Savukosken selkosilla aika
pysähtyy ja muistikortti nollaantuu

Kairijoki
elpyy harjuksen ehdoilla
Lappi tarjoaa toinen toistaan hienompia
kalavesiä. Jos hakusessa on erämainen kalapaikka
ja kohtuullinen kalavarmuus ja erityisesti harjus,
Savukoskella virtaava Kairijoki kannattaa
laittaa reittisuunnitelmaan.

i

k
rijo

Kai

Kairijoen
joen
eräkeskus
s

Martti
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S
Savukoski

Tulppio

– Tästä sain eilen kaksi nättiä harjusta.
Tässä se hiillostettiin rantanuotiolla, muistelee Sari.

Auton nokka käännetään Savukoskelta kohti pohjoista ja Martin kylää. Jostain kuusikon
keskeltä vasemmalle tulee viitta: ”Kairijoen eräkeskus”. Sitä kohti.
Metsätie mutkittelee ja pari kertaa mieleen hiipii
jo ajatus eksymisestä. Muutaman kerran tie menee
houkuttelevan pikku puron yli. Tammukan kuvat
vilahtelevat jo silmissä ja vesi nousee kielelle. Lopulta tie ylittää Kairijoen, joka virtaa lupaavan näköisenä. Polte vain kasvaa – olemme perillä.
Kairijoelle ei eksy sattumalta ohikulkumatkalla. Jokihan virtaa oikeastaan keskellä ei mitään –
ja juuri siinä piilee alueen viehätys. Täällä ei ole
ruuhkaa, täällä on sijaa sinisille ajatuksille.
Jokea riittää 60 kilometriä – sivupurot mukaan lukien parisensataa kilometriä – ja tuon
tuosta nivojen välissä on pieniä kosken pyräyksiä, aivan ilmeisiä kalojen elinpaikkoja. Kalastajan näkökulmasta ottipaikkoja.

Hyönteisoppia
ja lupaavia tuikkeja
Eräkeskuksen pihalla käy kuhina. Viikon mittainen perhokalastusleiri viettää päättäjäisiä, mutta

kalalle ovat lupautuneet oppaiksi kokeneet Kairin kulkijat, Tita Asikkala, Ville Taskinen, Sari
Kevätniemi sekä perhokonkari Veli Autti.
– Tässä on viikko opeteltu veden elämää,
hyönteislajistoa ja sitten perhovalikoimaa ja kalastustekniikkaa sen mukaan. Hyvin on taas oppi mennyt perille, kiittelee Autti ja oppilaat myhäilevät ympärillä.
Lähdemme jokivarteen. Kalastus aloitetaan
tällä kertaa eräkeskuksen sillan pielessä pohjakivien tonkimisella. Näytille löytyykin vaikka
minkälaista hyönteistä, vesiperhosia ainakin tunnistetaan joukosta. Se lupaa hyvää.
– Hyvän kokoisia, näitähän voisi vaikka itsekin syödä, Tita heittää, mutta muu porukka ei
näytä olevan juuri nyt nälissään.
Siiman päähän lähdetään siis tarjoilemaan jotain vesiperhosjäljitelmää. Siellä täällä näkyy lupaavasti hentoja tuikkeja, luultavasti pieniä harjuksia. Muutaman minuutin kalastuksen jälkeen
Titan perhoa käydään jo näykkäämässä, mutta
vain varovasti.
– Aivan mielettömän hienot puitteet ja upea
vesi ja ennen muuta upeita ihmisiä meitä palve-

lemassa. Tänne on päästävä joka vuosi, hehkuttaa Sari ja tähyilee kohti ylävirtaan joka vilisee
otollisen näköisiä ottipaikkoja.

Erätarinoiden
alkujuurilla
Keskellä erämaata pitää suorittaa ensi töiksi pieni
paikannus, missä oikein ollaan. Kairijoki saa alkunsa Vuoltistuntureiden ja Sorvortan erämaista.
Se virtaa siis keskellä Savukosken selkosia ja mittavia erämaita ja laskee lopulta Kemijokeen.
Monet legendaariset erätarinat ovat saaneet alkunsa juuri täältä. Kalastajille nämä vedet tarjoavat vertaansa vailla olevat mahdollisuudet upeisiin eräelämyksiin.
Vanhat uittorännit on kunnostettu kaloille
sopiviksi ja ennen muuta kalastusjärjestelyt on
viilattu uuteen uskoon. Nyt satsataan joen luontaiseen kalakantaan, harjukseen, taimeneen ja siikaan. Taimenen ja harjuksen istutuksia tehdään
säästellen ja saalisvarmuutta kohentamaan. Kalaston turvaamiseksi harjuksen alamitta on nostettu pääuomalla 35 senttiin.
– Kairijoen profiilia nostetaan määrätietoises-

TUIKKI

21

Ville hienon
koskenpyräyksen
niskalla. Tässä
pitäisi tärpätä.

– Kookkaita vesiperhosen toukkia, näitähän voisi vaikka syödä,
ehdottaa Tita (oik) mutta Sari ei lämpene ajatukselle.

ti ja sen kärkenä on luontainen harjuskanta. Se
on jo nyt kohtalaisen hyvä, mutta jatkossa koko tulee kasvamaan, lupailee Metsähallituksen
ylitarkastaja Mika Laakkonen.
Uutena järjestelynä on myös Vasakönkään
pooli, 2,5 kilometrin jokialue. Se on suunnattu puhtaasti perhokalastajille ja kalastajamäärä
on kiintiöity kahdeksaan vapaan vuorokaudessa. Siiman päässä on oltava väkäsetön koukku
ja harjuksen alamitta on 40 cm, taimenen 45
cm. Mukaan saa ottaa korkeintaan yhden kalan
vuorokaudessa. Alueella harjoitetaan siis vahvasti
valikoivaa pyyntiä.
Kaikki tämä tähtää siihen, että muutaman
vuoden päästä keskellä erämaata kalastajien ulottuvilla on hieno harjuskohde.

22

TUIKKI

Velin perhorasia on täynnä erilaisia veden eläviä.

– Kalan keskikoko tulee nousemaan ja puitteet
kaikilta osin kohentumaan. Mitään eliittipaikkaa
tästä ei kuitenkaan tehdä, vaan aluetta kehitetään
yhtä lailla nuorison ehdoilla, Mika sanoo.

Helposti luettavia
koskipaikkoja
Tita virittelee perhovapaa ja selaa perhorasioita mietteliään näköisenä. Vierellä Ville katselee
myös perhorasiaa ja pulma on yhteinen, mikä
se tänään huiputtaisi harjuksen?
– Taidan aloittaa tuolta pinturirasiasta, Ville
ynnää, Tita päätyy pupaosastolle.
– Minulla tärkeintä on päästä tänne hienoille
kalavesille, irti arjesta ja viettämään laatuaikaa
Villen kanssa. Tämä on meille äiti-poika -juttu

ja tosi hieno sellainen. Tätä odotetaan koko vuosi, Tita kiteyttää ja sitoo siiman päähän pienen
kuulapäisen perhon.
Ville, 15, hurahti perhokalastukseen muutama vuosi sitten, äidin innostamana. Nyt siima lentää niin hienosti, että kauempaa katsellen
heittäjää ei heti junioriksi uskoisi.
– Hienot puitteet ja joessa on kyllä kalaa. Vielä
kun sen saisi narrattua siiman päähän, Ville pohtii kalojen aivoituksia ja jatkaa heittämistä.
– Saalis ei ole kuitenkaan pääasia, mutta jotain
tapahtumia olisi kiva saada, ja kuin tilauksesta
joku käy tempaamassa siimaa.
– Karkuun pääsi, en ollut ihan hereillä, Ville puistelee.
Kosken syvemmät poterot erottuvat sileinä

Jokivarressa on laavuja ja monta kotaa kahvitaukojen paikoiksi.

peileinä ja sinne perhoa yritetään tarjoilla. Kairijoella kalan löytäminen ei ole kovin vaikeaa. Kosket ovat pääosin helppoja ja turvallisia kahlata ja
kalapaikat ovat helposti tavoitettavissa.
– Jos kala on tiukassa niin pieniltä sivupuroilta
saa ainakin puronieriää, Tita nauraa.

Kosken kohinassa
aika pysähtyy
Lähdemme jokea vähän alaspäin. Kohta eteen
avautuu kerrassaan houkutteleva suvanto – yläpuolella kiivas koski, alla vähän rauhaisampi virran pyräys. Veli selaa perhorasiaansa ja Sari ynnäilee kalan olinpaikkoja. Nivan pyörteissä näkyvät tuikit tuovat kalastajiin äkkiä sähinää.
– Hienointa täällä on tämä ympäristö. Kun

– Muutaman vuoden sisällä harjuksen keskikoko tulee nousemaan
ja saalisvarmuus kohentumaan, lupailee Mika Laakkonen (vas), Veli
Autti on tyytyväinen.

arki on hektistä puurtamista, niin on mahtavaa
päästä paikkaan, jossa aika pysähtyy ja voit nollata muistikortit täysin. Näin kesällä et tiedä aina, onko kello 12 yöllä vai päivällä, Sari miettii
kosken kohinan keskellä.
– Ja vaikka ollaan kalalla, ei se ole aina pääasia. Tämä luonto ja kaverit ympärillä ovat hetkittäin kalastustakin tärkeämpiä. Elämässä pitää
olla muutakin kuin suorittamista ja tämä jos mikä on sitä, Sari nauraa ja viskaa hopeankiiltävän
perhon veteen.
Virta heittää pyörteensä tälle kohtaa niin hienosti, että onhan kumma jos ei tuolta tärppää. Ja
tärppäähän se. Ensin Veli nappaa pienen harjuksen, kohta Sari toisen. Järeämpi taimenkin käy
siimaa tempaisemassa, isot pyörteet vain jäävät

muistikuviin.
– Pari vuotta sitten sain itse tehdyllä perhovavalla ja itse sidotulla perholla ensimmäiset kalat
juuri täältä. Tuntuihan se hienolta, Sari sanoo ja
hykertelee tyytyväisenä.
Ilta-aurinko – tai yöaurinko, kello lähentelee
puoltayötä – alkaa värjätä maisemaa. Käki kukkuu kosken rantametsässä ja ajatukset lentävät
jossain vielä kauempana.
– Kalastus on niin paljon muutakin kun saalis.
Hienoa, että meillä on kalapaikkoja, joissa tavoittaa aitoa luonnon rauhaa, kiteyttää Veli.
Kalastusporukkamme on hiljaa.
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Metsähallituksen
virkistyskalastuskohteet

A

IS

Isoapajat soveltuvat kalastuksen helppoutta ja
hyviä palveluita arvostaville. Isoapajilla on tuli-

24

TUIKKI

VI
L
T

YI

SAP
JA

A

Isoapajalla on
monipuoliset palvelut

Useimmat Villiapajat löytyvät Lapista. Osa kohteista sijaitsee kaukana erämaassa. Kalastona on
luontainen taimen, harjus ja siika, muutamissa
kohteissa myös lohi ja nieriä. Villiapajalle pitää
usein kävellä täyden rinkan kanssa ja majoitus
tapahtuu teltassa. Vesiä ei hoideta aktiivisesti
istutuksin, joten jokaisella kalastajalla on myös
vastuu kestävän käytön mukaisesta saaliista. Reissun ruokakalojen ottaminen evääksi on usein
sopiva mitoitus.

A

A PA

J

O

Villiapajalta
luonnonkalaa

I

LÄ

J

Lähiapajalle on helppo tulla
Lähiapajat sijaitsevat yleensä taajamien lähettyvillä ja soveltuvat siksi erinomaisesti niin lähikalastajille kuin satunnaisille vieraille. Kohteilta löytyvät viitoitukset, jätehuolto, infotaulut
ja tulipaikat. Majoitus- ja ruokailupalveluja Lähiapajilla ei välttämättä ole. Lähiapajien kalastoa
hoidetaan säännöllisin istutuksin.

A

I APA

Virkistyskalastuskohteiden hinnat ja
yleiset lupaehdot:
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Muistathan, että talviaikaan monet virkistyskalastusvedet tarjoavat monipuolisia kalastusmahdollisuuksia lohikalojen pilkintään. Etenkin Lähiapajilla myös lapsiperheet saavat hyvät
puitteet yhteiseen talviseen kalastuselämykseen
teiden läheisyydessä.

paikkojen ja laavujen lisäksi mökkejä, ravintola- tai kahvilapalveluita, lupamyyntiä sekä välineiden myyntiä ja vuokrausta. Tekemistä on
myös niille seurueen jäsenille, jotka eivät kalasta. Isoapajien kalastoa hoidetaan säännöllisin istutuksin.

ER

Metsähallituksen virkistyskalastuskohteet on luokiteltu kalastajaryhmien tarpeiden mukaan. Erämaan rauhaa ja jopa fyysistä haastavuutta etsivä pääsee mieleiselleen kalapaikalle,
ja vastaavasti kalastuksen helppoutta
ja palvelujen monipuolisuutta kaipaavalle on omat apajat.

Erityisapajille
pääsee vain harvoin
Metsähallituksen kalastuskohteisiin sisältyy joitakin kohteita, jotka ovat ylitse muiden. Niitä
kuvaa parhaiten lohen tai taimenen tavoittelu
erämaajoesta tai kohteessa, jolla yhtä aikaa kalastavien määrää on jouduttu rajoittamaan.

• Kalapaikkakohtaiset lupahinnat löydät seuraavien sivujen (s. 26–29) kohdeluettelosta.
• Alle 18-vuotias saa -50 % alennuksen
lupahinnoista (nuorisolupa).
• Alle 15-vuotias voi kalastaa huoltajan
luvalla samaan saaliskiintiöön.
• Perhelupa: hinta kaksinkertainen,
saaliskiintiö kaksinkertainen.
• Seuruelupa: hinta -10 %. Minimi henkilömäärä 10.
• Saaliskiintiö: 3 tunnin luvalla voit ottaa yhden lohikalan, ja pidemmällä
luvalla 3 lohikalaa/vrk.
• Lohikalat: taimen, lohi, järvilohi, kirjolohi, nieriä, harjus.
• Kalastajaa kohti saa käyttää enintään
kahta vapaa tai siimaa, joiden on oltava kalastajan käden ulottuvilla.
• Sallitut vieheet: uistin, perho, pilkki, onki.
• Yksityiskohtaisemmat kalapaikkakohtaiset lupaehdot, rajoitukset ja
aluekuvaukset löydät osoitteesta
www.villipohjola.ﬁ/kalastus
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TUIKKI
TUIK

25

Etelä-Suomen lääni
A

IS

O

J

Lammi/Evo
Niemisjärvien lupa-alueeseen kuuluvat Ylinen-, Keskinen-, Alinen Niemisjärvi ja Vähä-Koukkujärvi, joka toimii lasten omana
kala-apajana. Järvet ovat syviä ja osittain
pehmeärantaisia. Niemisjärvet soveltuvat
koko perheen kalastuskohteeksi. Veneitä
voit vuokrata kioskilta.

I
ER

IS

A PA

1. Koko vuosi
2. 6 €/3 h, 10 €/vrk, 35 €/vko
3. Hauki, ahven/kirjolohi
4. Kirjakkalan Ruukkikylä, Teijon kalamajat
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Teijon
luontotalo
7. 30.3.2009 asti: 0600 93044 (3 h), 0600 93045 (1 vrk), 0600
93046 (nuoriso 3 h), 0600 93047 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820138 (3 h), 0600 820139 (1 vrk), 0600 820140
(nuoriso 3 h), 0600 820141 (nuoriso 1 vrk).

TUIKKI

LÄ

I APA

1.1.1.–26.4 ja 16.5. klo 12.00–31.12.
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Ahven/kirjolohi, siika
5. Veneen käyttö kielletty. Kesällä sallittu vain keinotekoiset
vieheet, talvella (jään päältä pilkkien) myös luonnonsyötit.
Huom! Vain yksi vapa tai siima/lupa.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.
7. 30.3.2009 asti: 0600 93060 (3 h), 0600 93061 (1 vrk), 0600

A

26

I APA

H

J

1. Koko vuosi

1. Koko vuosi, ei taimenen ja järvilohen kuturauhoitusaikana (11.9.–15.11.)
2. Koskiluvat 17 €/6 h, 25 €/12 h, 34 €/vrk; Kyrönpuro 8 €/vrk
3. Taimen, hauki, ahven, siika, järvilohi, harjus/taimen
5. Saaliiksi saadut ehjärasvaeväiset taimenet suositellaan vapautettavan.
Kalastajakiintiöt: Kärnä 6, Kella 5, Kymö 5. Kellankoskella kalastus vain perhovälineillä.
6. Koskiluvat: Kymönkosken Ruokapuoti (aukioloajat: ma-to
klo 8-18, pe 8-19, la 8-15, su 10-14) puh. (014) 532 119. Lupia
ei myydä muualta. Kesäkaudelle lupien myynti alkaa 1.4. Kokonaisia koskivuoroja voi tiedustella Ruokapuodista tammi–
maaliskuussa.

Mikkeli
Kirkasvetinen Valkea on sopiva paikka helpolle kalaretkelle. Kesällä vain rannalta
kalastaen keinotekoisilla vieheillä, talvella
toki myös syöttiä käyttäen.
A

Ikaalinen
Teerilammen rauhallisessa ympäristössä,
hyvän kulkureitin varrella. Teerilampi sijaitsee Seitsemisen kansallispuiston kupeessa, joten koko perheelle löytyy myös
luontoelämyksiä.

H

Kellankoski, Kymönkoski, Kärnänkoski
YHTEISLUPA-ALUE
Viitasaari
Perhokalastajien suosima Kolimajärven ja
Keitelejärven välinen koskialue.

Itä-Suomen lääni

J

6545 Teerilampi, 3 ha

1. Koko vuosi. ( Avataan 1.1.2009 klo. 09.00 )
2. 6 €/ 3h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Kirjolohi, ahven, siika, hauki
4. Kaunislampi, Ahvenlampi
5. Sulan veden aikana kalastus vain rannalta.
6. Villipohjola: www.villipohjola.fi, puh. 020 344 122, Kinnulan
monipalvelu Hannamari
7. Kännykkäluvat tulevat myyntiin, numerot ilmoitetaan osoitteessa www.villipohjola.fi.

7552 Mikkelin Valkea, 14 ha

LÄ

1. 1.1.–17.5. ja 23.5. klo.12.00–31.12.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, kalenterivuoden kausilupa 150 €
3. Taimen, siika, harjus/taimen, kirjolohi, kuha
4. Ruunaan retkeilykeskus, Neitijärven kämpät, Harrila, Uramo
5. Veneen käyttö sallittu (moottoriuistelu kielletty), vuokraveneitä. Luonnonsyöttien, myös syöttitahnan käyttö kielletty.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Ruunaa:
Ruunaan Luontotalo puh. 0205 64 5757 touko–syyskuu, Ruunaan retkeilykeskus
7. 30.3.2009 asti: 0600 93052 (3 h), 0600 93053 (1 vrk), 0600
93054 (nuoriso 3 h), 0600 93055 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820146 (3 h), 0600 820147 (1 vrk), 0600 820148
(nuoriso 3 h), 0600 820149 (nuoriso 1 vrk).

7521 Änäkäisen Saarijärvi, 27 ha
Lieksa
Kauniit mäntyharjanteet ja niiden välissä
kimmeltävät kalaisat järvet löydät Änäkäiseltä. Alueen nähtävyytenä on myös viime
sotien aikaiset kunnostetut puolustusrakennelmat.

H

I APA

1. 1.1.–3.5. ja 21.5. klo.12.00–31.12
2. 6 €/vrk, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Ahven, hauki/kirjolohi, siika
4. Hähnijoki, Puuruu
5. Oman veneen käyttö kielletty, vuokraveneitä (moottorin
käyttö kielletty). Kalaistutukset vain Saarijärveen. Änäkäisenjärvellä ja Mäntyjärvellä onkiminen ja pilkkiminen vapaata, viehekalastus joko MH:n vieheluvalla tai läänikohtaisella
vieheluvalla.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90833 (3 h), 0600 90834 (1 vrk), 0600
90835 (nuoriso 3 h), 0600 90836 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820246 (3 h), 0600 820247 (1 vrk), 0600 820248
(nuoriso 3 h), 0600 820249 (nuoriso 1 vrk).

7510 Peurajärven retkeilyja kalastusalue, 30 ha
Nurmes
Polkujen yhdistämä lampi-, järvi- ja jokiverkko, missä kirjolohet löytyvät Iso-Valkeisesta ja hauet sekä ahvenet melkein
mistä vaan.

H

I APA

A

O

A

Perniö/Teijo
Teijon tummavetinen Matildajärvi on luonnonkaunis kalastajan kohde helpon saavutettavuuden päässä ns. ruuhkakeskuksista.
Järvellä suositellaan veneestä kalastamista. Veneitä voi vuokrata retkeilyalueen opastuskeskukselta. Matildajärvi soveltuu myös
liikuntaesteisten kalastuskohteeksi.

J

6515 Matildanjärvi, 57 ha

A PA

J

Länsi-Suomen lääni

O

I APA

6576 Kolima-Keitele-koskireitti:

1. Koko vuosi. Kalastus kielletty rauhoitusaikana 1.10.–15.11.
2. 19 €/vrk
3. Lohi, meritaimen
5. Perhokalastusalue, kiintiö on 8 kalastajaa.
6. Lupamyyjän tiedot löytyvät osoitteesta www.villipohjola.fi

Lieksa
Erämaan suuri virta vuolaine koskineen ja
taimenineen, parempaa haastetta kalamiehelle ei löydy. Ruunaalta löytyvät monipuoliset palvelut myös koko perheelle tai kalastusporukalle.

A

SAP

7525 Ruunaan kosket, 20 km

J

YI

Kinnula
Kalapaikat Kaunislampi, Heikinlampi ja
Ahvenlampi sijaitsevat Koirajärvien läheisyydessä, jossa sulan veden aikana kalastus rannoilta.

H

A

T

JA

Kotka
Keisarit eivät kalasta huonoilla paikoilla,
sen vuoksi Aleksanteri III viihtyi Langinkoskella.

A

7581 Langinkoski

6567 Kaunislampi, 5 ha

J

1. Koko vuosi
2. 6 €/3 h, 10 €/vrk, 35 €/vko
3. Hauki, särki/kirjolohi, taimen
4. Ahdin kämppä, Niemistupa, Latvatupa, Rieska, Ruuhijärvi, Hokajärvi
5. Kesäkaudella ns. ootto-onginta sallittu muualla, paitsi Vähä-Koukkujärvessä.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Niemisjärven lupa-automaatti.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90821 (3 h), 0600 90822 (1 vrk), 0600
90823 (nuoriso 3 h), 0600 90824 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009 alkaen: 0600 820234 (3 h), 0600 820235 (1 vrk), 0600 820236
(nuoriso 3 h), 0600 820237 (nuoriso 1 vrk).

1. Koko vuosi
2. 10 €/3h, 15 €/vrk
3. Taimen, siika hauki, ahven, made/harjus
4. Kaunislampi, Ahvenlampi
5. Koirajärville istutetaan 2009 alusta vain taimenta, siikaa ja
harjusta. Järvien kannaksella kalastuskieltoalue.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Kinnulan
Monipalvelu Hannamari, Koirasalmella lupa-automaatti.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90825 (3 h), 0600 90826 (1 vrk), 0600
90827 (nuoriso 3 h), 0600 90828 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820238 (3 h), 0600 820239 (1 vrk), 0600 820240
(nuoriso 3 h), 0600 820241 (nuoriso 1 vrk)

LÄ

6502 Niemisjärvet, 30 ha

A PA

LÄ

opasteet
ja merkityt
polut

O

A

Kivijärvi ja Kinnula
Keski-Suomessa Salamajärven kansallispuistossa sijaitsevat Iso-Koirajärvi ja PieniKoirajärvi ovat suosittuja kalastajien keskuudessa. Veneistä kalastusta suositellaan,
mutta kalastaa voi toki rannaltakin.

J

opas- liikuntaesteis- luvanmyynti laavu, tulenpalveluja ten palvelut
kohteella tekopaikka,
keittokatos

6566 Koirajärvet, 170 ha

A PA

A

veneenlasku- kalankäsitpaikka
telypaikka

1. 1.1.–26.4. ja 1.5. klo 12.00–31.12.
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Taimen, siika/kirjolohi, taimen
4. Pomba, Kotipesä, Lahdenperä, Kallioniemi
1, Kallioniemi 2, Petruman Erä
5. Veneen käyttö sallittu (moottoriuistelu kielletty)
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.
7. 30.3.2009 asti: 0600 93056 (3 h), 0600 93057 (1 vrk), 0600
93058 (nuoriso 3 h), 0600 93059 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820150 (3 h), 0600 820151 (1 vrk), 0600 820152
(nuoriso 3 h), 0600 820153 (nuoriso 1 vrk).

J

kahvila, ravin- vuokratola, kioski
veneitä

IS

1. Talvi 16.11.–30.4., kesä 1.5.–10.9.
2. 12,50 €/6 h, 17,50 €/12 h, 20 €/vrk
3. Taimen/taimen
5. Lupa-alue 1, Kituskosket: perhokalastusvälineet
Lupa-alue 2, Koskelankoski-Vehmaskoski: perhokalastus- ja
viehevälineet. Kalastajakiintiö 10 hlö/lupa-alue.
6. Kotalankosket puh. 044 209 3883, www.kotalankosket.com

Kalastusaluesymbolit:

mökkimajoitus

YHTEISLUPA-ALUE
Virrat
Kituskosken aarnialueella sijaitseva perhokalastuskoski
tuo rauhan niin mieleen kuin kieleenkin.

Heinävesi
Helpompaa ei koskikalastus voi olla kuin
Karviossa, autolla rantaan ja viehe veteen.

IS

Apajasymbolit: ks. s. 24

6550 Kotalan kosket, 177 ha

I APA

H

LÄ

HUOM! Tarkista yksityiskohtaisemmat kalapaikkakohtaiset
lupaehdot, kalastusrajoitukset ja aluekuvaukset osoitteesta
www.villipohjola.fi/kalastus. Alla olevissa kohdekuvauksissa ei ole kuvattuna yksityiskohtaisia tietoja kohteista.

7561 Karvionkoski, 1,5 km

A

1. Kalastuskausi talvikausi/kesäkausi
2. Lupatyyppien hinnat tunti/vrk/viikko
3. Luontainen kalakanta/istutettu kalakanta
4. Lähistön Villin Pohjolan kämpät
5. Lisätietoja
6. Lupamyynti
7. Kännykkälupanumerot

93062 (nuoriso 3 h), 0600 93063 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820154 (3 h), 0600 820155 (1 vrk), 0600 820156
(nuoriso 3 h), 0600 820157 (nuoriso 1 vrk).

LÄ

Sijaintikunta
Paikkaesittely

J

2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Ahven/hauki/kirjolohi
4. Teerilampi, Jauli, Ylinenlampi
5. Sulan veden aikaan kalastus vain rannoilta
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Seitsemisen luontokeskus
7. 30.3.2009 asti: 0600 93048 (3 h), 0600 93049 (1 vrk), 0600
93050 (nuoriso 3 h), 0600 93051 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820142 (3 h), 0600 820143 (1 vrk), 0600 820144
(nuoriso 3 h), 0600 820145 (nuoriso 1 vrk).

0000 Alueen nimi, vesiala

1. 1.1.–3.5. ja 21.5. klo.12.00–31.12.
2. 6 €/3 h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Ahven, hauki/kirjolohi, siika
4. Peurajärven mökit
5. Veneen käyttö sallittu (moottorin käyttö kielletty), vuokraveneitä
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90829 (3 h), 0600 90830 (1 vrk), 0600
90831 (nuoriso 3 h), 0600 90832 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820242 (3 h), 0600 820243 (1 vrk), 0600 820244
(nuoriso 3 h), 0600 820245 (nuoriso 1 vrk).

7571 Viannankoski, 400 m
YHTEISLUPA-ALUE
Maaninka
Lyhyt mutta kalalle mieluisa kulttuurikoski.
1. Talvi 1.1.–31.3. ja 1.11.–31.12. Kesä 1.4.–
31.10.
2. Talvikausi: 7 €/6 h, 10 €/12 h, 13 €/vrk
Kesäkausi: 13 €/6 h, 20 €/12 h, 25 €/vrk
3. Taimen, kuha/kirjolohi
5. Kiintiö 6 kalastajaa, veneen yms. käyttö kielletty
6. Esa Valta puh. (017) 3825 146 tai 0400 299 440

A

IS

VI
L

Posio
Korouoma on jylhistä maisemistaan tunnettu suojelu- ja retkeilykohde. Retkeilykalastajalle on reittien varrella monenlaisia kalastuskohteita. Matkan varrella on yöpymispaikoiksi
vuokrakämppiä, autiotupia ja laavuja. Sopii erinomaisesti kevyeen ja ultra light -viehekalastukseen sekä jigikalastukseen.
1. Järvi- ja lampivesillä koko vuosi. Joissa ja puroissa 1.6.–10.9.
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Taimen, harjus, siika, hauki, ahven/taimen ja harjus, (Iso
Kuuleajärvi ja lastenlampi)
4. Koron Korsu, Kaivoslampi, Piippukota, Latvajärvi
5. Veneen käyttö on kielletty Iso-Kuuleajärvellä ja Lastenlammella.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90771 (3 h), 0600 90772 (1 vrk), 0600
90773 (nuoriso 3 h), 0600 90774 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820190 (3 h), 0600 820191 (1 vrk), 0600 820192
(nuoriso 3 h), 0600 820193 (nuoriso 1 vrk).

2595 Livojärvi
YHTEISLUPA-ALUE
Posio
Erittäin kirkasvetinen, hiekkarantainen ja
-pohjainen muikku- ja taimenjärvi. Kellarija Pernuselkä on varattu vain viehekalastukseen. Sopii hyvin vetouisteluun.
1. Koko vuosi
2. 7 €/vrk, 10 €/vko, 27 €/vuosi. Yhteislupa-alue, hinnat voivat muuttua
3. Järvitaimen, siika, harjus, ahven/järvitaimen
4. Säikkä, Hirsiniemi, Livo, Kelli, Livonniska, Kuorinki
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.
7. 1.1.2009 alkaen: 0600 820067 (vrk), 0600 820069 (vko), 0600
820068 (nuoriso vrk), 0600 820070 (nuoriso vko).

TUIKKI

IAP

A

Posio ja Pudasjärvi
Erämainen, kirkasvetinen harjus- ja taimenjoki omaa rauhaa arvostavalle, vaativalle
perhokalastajalle. Luonnontilaista harjusta, taimenta ja suvannoissa joen omaa isoa
siikaa. Livojärven ja Kuusenpukan välinen

L

J

2599 Livojoki, 40 km

A

1. Talvi 1.1.–15.5. ja 23.5. (klo 12.00)–31.12.
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Ahven, hauki / kirjolohi, siika
5. Oman veneen ja moottorin käyttö on kielletty.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.

J

Ristijärvi
Laahtasella on helppo viettää päivä kalastellen ja retkeillen. Majoittumiseen järven
rannalta löytyy lomakylä. Järvi on hyvä soutukalastuskohde.

I APA

I APA

LÄ

IS

VI
L

IS

LÄ
LÄ

H

H

A

IS

Lapin lääni
J

A

LÄ

A

I APA

J

1. Koko vuosi
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko

I APA
A

Suomussalmi
Kirkas ja luonnonkaunis metsäjärvi helposti
saavutettavissa Suomussalmen taajaman
lähivirkistysalueella. Osa rannoista varattu
perhovälineillä kalastaville.

H

J

5504 Seitenahveninen, 10 ha

H

1. Koko vuosi
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Ahven, hauki / kirjolohi, siika
4. Metsola ja Saarijärvi
5. Soutuveneen (ei moottoria) käyttö on sallittu Saarijärvessä.
Talvella ei tehdä kalaistutuksia.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90809 (3 h), 0600 90810 (1 vrk), 0600
90811 (nuoriso 3 h), 0600 90812 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820222 (3 h), 0600 820223 (1 vrk), 0600 820224
(nuoriso 3 h), 0600 820225 (nuoriso 1 vrk).

5561 Laahtanen

1. Joella 1.6.–31.8., lampi- ja järvivesillä koko vuosi.
2. 13 €/vrk, 45 €/vko
3. Taimen, harjus / 4. Oulangan leirintäalue
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Kuusamo: Oulangan luontokeskus.
7. 1.1.2009 alkaen: 0600 820065 (1 vrk), 0600 820066 (nuoriso 1 vrk).

A

A

Puolanka
Erämainen Saarijärven luonnonhoitometsässä sijaitseva alue, josta löytyy rakenteet
retkeilevälle kalastajalle.

IAP

Kuusamo ja Salla
Oulangan kansallispuiston läpi virtaavan
Oulankajoen taimenkanta on yksi viimeisistä perimältään puhtaina säilyneistä luonnonvaraisista järvitaimenkannoista. Taimenen poikaset vaeltavat kasvamaan Venäjän
puolelle Paana- ja Pääjärveen, josta ne nousevat kudulle
mm. Oulankajokeen. Taimenen ohella harjus on haluttu
saaliskala Oulangalla.

2590 Korouoma

1. Koko vuosi
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Hauki, ahven/siika
4. Kalastajatorppa, Särkkäpirtti
5. Syvä-Särkkäjärvessä ja Alimmaisessa Hirvilammessa kalastus ja veneiden käyttöoikeus on vain niillä, jotka ovat vuokranneet rannalla olevat kämpät.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Kuhmo:
Luontokeskus Petola,
7. 30.3.2009 asti: 0600 90803 (3 h), 0600 90804 (1 vrk), 0600
90805 (nuoriso 3 h), 0600 90806 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820218 (3 h), 0600 820219 (1 vrk), 0600 820220
(nuoriso 3 h), 0600 820221 (nuoriso 1 vrk).

5540 Saarijärvi

1. Koko vuosi
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko.
3. Iso ahven, harjus, hauki, iso siika, taimen/harjus, kirjolohi, taimen
4. Karhu, Hunajatassu, Mesikämmen, Metsänkuningas, Uuttu,
Huosiusjärvi, Iikoski, Jatkonsalmi, Lounatkoski, Tolosenvirta,
Peurapirtti, Hirvastupa, Hossaari, Hossan Hoikka, Pikku-Hossa
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Hossa:
Hossan Luontokeskus, lupa-automaatti luontokeskuksella.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90790 (3 h), 0600 90791 (1 vrk), 0600
90792 (nuoriso 3 h), 0600 90793 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820206 (3 h), 0600 820207 (1 vrk), 0600 820208
(nuoriso 3 h), 0600 820209 (nuoriso 1 vrk).

I APA

J

A PA

J

O

H

L

J

A

paratiisi, 2000 ha

Kuhmo
Sinisen polun retkeilyreitin kahtapuolta olevien järvi- ja lampivesien rannalla kalastajalle voi syntyä Havukka-ahon Ajattelijan
sinisiä ajatuksia.

1. 1.1.–15.5 ja 16.5. klo 12.00–31.12.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko
3. Ahven, hauki/kirjolohi, taimen, siika
4. Manamansalon leirintäalue
5. Talvella ei tehdä kalaistutuksia. Oman veneen käyttö lampivesillä on kielletty. Särkiselle vuokrataan veneitä Manamansalon leirintäalueelta.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Manamansalo: Lupa-automaatti leirintäalueella kesäaikana.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90817 (3 h), 0600 90818 (1 vrk), 0600
90819 (nuoriso 3 h), 0600 90820 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820230 (3 h), 0600 820231 (1 vrk), 0600 820232
(nuoriso 3 h), 0600 820233 (nuoriso 1 vrk).
A

J

5503 Hossa Kalamiehen
Suomussalmi
Suomussalmen koillisosassa, itärajan tuntumassa sijaitsevaa Hossaa sanotaan Kalamiehen Paratiisiksi, eikä suotta. Alueella
on järviä, lampia ja jokia moneen makuun.
Monipuolinen mökkitarjonta, luontokeskuksen kahvila-ravintola ja näyttelytila, leirintäalue ja oheispalvelut vievät sinut, perheesi
tai kalastusporukkasi upeisiin elämyksiin.

1. Talvi 1.1.–15.5. ja 22.5.(klo 18.00)–31.12.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko
3. Ahven, hauki/kirjolohi, siika
4. Mustikka, Puolukka, Lakka, Karpalo, vuokrasauna
5. Oman veneen käyttö sallittu vain kalastuskauden avajaisissa.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Kuhmo:
Lupa-automaatti Syväjärvellä, Luontokeskus Petola
7. 30.3.2009 asti: 0600 90798 (3 h), 0600 90799 (1 vrk), 0600
90801 (nuoriso 3 h), 0600 90802 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820214 (3 h), 0600 820215 (1 vrk), 0600 820216
(nuoriso 3 h), 0600 820217 (nuoriso 1 vrk).

A PA

Vaala
Oulujärven retkeilyalue sijaitsee Oulujärven
saaressa, Manamansalossa. Upeat hiekkarannat, helppokulkuinen mäntykangasmetsä ja viiden tähden leirintäalue tekevät
Manamansalosta kaikenikäisten suosikkikohteen. Matkailukalastusalue koostuu
saaren 12 kirkasvetisestä metsälammesta, joista voi saada saaliiksi luontaista haukea, ahventa ja
siikaa. Suosituimpiin vesiin Särkiselle, Iso-Peuralle, KotaPeuralle, Soikko-Peuralle ja Syväjärvelle istutetaan kirjolohta, joskus taimenta.

5572 Oulankajoki

A PA

Kuhmo
Kuhmon kaupungin läheisyydessä sijaitseva erämainen Syväjärven virkistysalue sopii
erinomaisesti kalastus- ja retkeilykohteeksi
myös perheille ja ryhmille.

5526 Sininen Ajatus, 80 ha

1. 1.6.–10.9.
2. 6 €/3h, 13 €/vrk, 45 €/vko
3. Ahven, harjus, hauki, siika, taimen/harjus, taimen
4. Karhu, Hunajatassu, Mesikämmen, Metsänkuningas, Uuttu,
Huosiusjärvi, Iikoski, Jatkonsalmi, Lounatkoski, Tolosenvirta,
Peurapirtti, Hirvastupa, Hossaari, Hossan Hoikka, Pikku-Hossa
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Hossa:
Hossan Luontokeskus
7. 30.3.2009 asti: 0600 90785 (3 h), 0600 90786 (1 vrk), 0600
90787 (nuoriso 3 h), 0600 90788 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820202 (3 h), 0600 820203 (1 vrk), 0600 820204
(nuoriso 3 h), 0600 820205 (nuoriso 1 vrk).

O

A

A

Suomussalmi
Erämainen, hieman tummavetinen Hossanjoki on kunnostettu perhokalastajien
haasteelliseksi apajaksi. Hossan retkeilyalueen palvelut lähettyvillä.

IAP

5525 Syväjärvi, 32 ha

J

A

1. 1.1.–10.5. ja 16.5. (klo 12.00)–31.12.
2. 6 €/3 h, 10 €/vrk, 35 €/vko
3. Hauki, ahven/kirjolohi, siika, taimen
5. Ahvenlammessa kesäaikana vain perhokalastus
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90781 (3 h), 0600 90782 (1 vrk), 0600
90783 (nuoriso 3 h), 0600 90784 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820198 (3 h), 0600 820199 (1 vrk), 0600 820200
(nuoriso 3 h), 0600 820201 (nuoriso 1 vrk).
L

1. Koko vuosi
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Iso ahven, harjus, hauki /kirjolohi, taimen.
4. Saapaskoski, Juurikkaniva, Paasonkoski, Tärppitupa
5. Rajavyöhykkeen ja Juurikkalammen välisillä koski- ja virtavesillä kalastus on sallittu vain perhokalastusvälinein. Taivallammella on veneen, kanootin ja kelluntarenkaan käyttö kielletty. Talvella ei tehdä kalaistutuksia.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Lupa-automaatti Saapaskoskella.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90794 (3 h), 0600 90795 (1 vrk), 0600
90796 (nuoriso 3 h), 0600 90797 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820210 (3 h), 0600 820211 (1 vrk), 0600 820212
(nuoriso 3 h), 0600 820213 (nuoriso 1 vrk).

A PA

Sievi
Kalastuspaikka Keski-Pohjanmaalla, jossa
niin perho- kuin virvelikalastajatkin voivat
kokeilla taitojaan.

5502 Hossanjoki

Suomussalmi
Vienan Karjalasta alkunsa saava pienten
järvien, virtojen ja koskien helminauha
lähes asumattomassa Kainuun korvessa.
Yli-Vuokissa kalastaja pääsee mittelemään
taitojaan sekä erämaisilla koskilla että kirkasvetisellä Taivallammella. Ylin osa alueesta on varattu
perhokalastajille.

O

A

O

J

Ahvenlampi, 29 ha

I APA
A

4570 Maasydänjärvi ja

H

J

1. 1.1.–15.5. ja 30.5.(klo 12.00)–31.12.
2. 6 €/ 3h, 10 €/vrk, 35 €/vko
3. Ahven, hauki, siika, särki, säyne/harjus, kirjolohi, nieriä,
taimen
4. Ahveninen, Kylmäluoman retkeilykeskuksen mökit,
Aarnikämppä, Keloharju, Henten mökki, Lomasarvi
5. Iso-Pajuluomaan vuokraveneitä leirintäalueelta. Oman veneen käyttö sallittu kalakauden avajaisissa. Katkeimanlammessa kelluntarenkaan käyttö sallittu.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Kuusamo: Matkailukeskus Karhuntassu.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90775 (3 h), 0600 90776 (1 vrk), 0600
90777 (nuoriso 3 h), 0600 90778 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820194 (3 h), 0600 820195 (1 vrk), 0600 820196
(nuoriso 3 h), 0600 820197 (nuoriso 1 vrk).

5505 Yli-Vuokki

5571 Manamansalo

J

A

Taivalkoski
Taivalkosken koillisosissa sijaitseva Kylmäluoma tasokkaine palveluineen ja monipuolisine tekemisineen luo mukavat puitteet
koko perheen luontolomalle. Turvallisuutta luovat merkityt polut, viitoitukset ja hoidetut kohteet. Komeista mäntyharjuista ja
aarnimetsistä, soista ja järvenselistä muotoutuva alue tarjoaa kalastajille jalokalaistutuksin hoidettuja järviä.

7. 30.3.2009 asti: 0600 90813 (3 h), 0600 90814 (1 vrk), 0600
90815 (nuoriso 3 h), 0600 90816 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820226 (3 h), 0600 820227 (1 vrk), 0600 820228
(nuoriso 3 h), 0600 820229 (nuoriso 1 vrk).
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L
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J

retkeilyalue, 1000 ha

IS

4525 Kylmäluoman

3. Ahven/kirjolohi, siika
4. Haaponiva
5. Veneen, kanootin ja kelluntarenkaan käyttö on kielletty.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.
7. 30.3.2009 asti: 0600 93064 (3 h), 0600 93065 (1 vrk), 0600
93066 (nuoriso 3 h), 0600 93067 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820158 (3 h), 0600 820159 (1 vrk), 0600 820160
(nuoriso 3 h), 0600 820161 (nuoriso 1 vrk).

LÄ

Oulun lääni

27

ja Könkämäeno, 400 km

A PA

A

IS
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O

Rovaniemi
Rovaniemen luoteisosassa virtaava Meltausjoki tarjoaa kalastusmahdollisuuksia
niin harjuksen, taimenen kuin hauenkin kalastukseen. Perhokalastukseen on varattu
oma n 5,3 km pituinen alue Marivaaran alapuolelta.

YHTEISLUPA-ALUE
Rovaniemi
Metsähallituksen ja yksityisten vesiä Rovaniemen pohjoispuolella Raudanjoessa
välillä Vaiskojokisuu – Vikajärvi noin 60 km
jokea. Alueella myös yksityisvesiä, jotka eivät kuulu lupa-alueeseen.
1. Koko vuosi. Taimenen kuturauhoitus 11.9.–15.11.
2. 6 €/vrk, 15 €/vko, 25 €/kausi. Yhteislupa-alue, hinnat voivat muuttua.
3. Ahven, harjus, hauki, siika, taimen/harjus, taimen
4. Kämppäkartano Vaattunki ryhmille
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Rovaniemi: Palvelupiste Etiäinen

jokea 48 km, järviä 75 ha
YHTEISLUPA-ALUE
Muonio ja Kolari
Alue sijaitsee Kolarin ja Muonion kuntien
alueella Yllästunturin matkailukeskuksen
läheisyydessä. Kalastustavoista Kesänkijärvellä pilkkiminen ja vetouistelu soutamalla
ovat suosituimpia, myös rannalta kalastus
onnistuu. Äkäsjoki on lähes koko pituudeltaan pienehköä koski- ja niva-aluetta, joka
soveltuu perho- ja heittokalastukseen.
1. Koko vuosi, Äkäsjoessa vain 15.5.–10.9.
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 20 €/vko, 50 €/kausi. Yhteislupa-alue, hinnat voivat muuttua. Huom! viikko- ja kausilupa ei ole voimassa Kesänkijärvessä.
3. Meritaimen, harjus, siika, hauki ja ahven/kirjolohi (Kesänkijärvi), meritaimen (jokialueille)
4. Kesänkijärvi, Jokijärvi, Annaniva
5. Kesänkijärvessä on moottoriveneen käyttö kielletty.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Äkäslompolo: Luontokeskus Kellokas, Rovaniemi: Palvelupiste Etiäinen.
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3546 Korvatunturin
virkistyskalastusalue

O

A PA

Savukoski (Kairijoki, Kemijoki)
Noin 200 km erämaista joki- ja purovettä
Savukosken pohjoisosassa. Alue soveltuu
erinomaisesti perhokalastukseen. Lapsille
varattu oma kalastusalue aivan eräkeskus
Kairiverin tuntumasta.
1. Kairijoessa välillä Aarto-oja–Ylä-Kairin
silta 1.6.–1.10. muualla koko vuosi. Taimenen kuturauhoitus
11.9.–15.11.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko. Kausilupa (50€) voimassa vain
Kemijoen puoleisella osalla
3. Taimen, harjus, puronieriä ja siika/taimen, harjus
4. Lattunan loma, Rantakangas
5. Harjuksen alamitta Kairijoella 35 cm.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Pyhätunturi: Pyhätunturin Luontokeskus, Savukoski: Savukosken
luontotalo
7. 30.3.2009 asti: 0600 90765 (3 h), 0600 90766 (1 vrk), 0600
90767 (nuoriso 3 h), 0600 90768 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820186 (3 h), 0600 820187 (1 vrk), 0600 820188
(nuoriso 3 h), 0600 820189 (nuoriso 1 vrk).

3547 Vasaköngäs
Savukoski (Kairijoki)
Kairijoessa, Savukosken pohjoisosassa sijaitseva 2,5 km pituinen perhokalastuskohde. Lupa-alue koostuu lähes pelkästään koski- ja nivapaikoista. Lupa-alueelle
myydään rajoitettu määrä kalastuslupia
vuorokautta kohden.

T

YI

SAP

1. 1.6. –1.10. Taimenen kuturauhoitus 11.9.–15.11.
2. 20 €/vrk (vuorokausi alkaa klo 18.00)
3. Taimen, harjus, puronieriä, siika/harjus, taimen
5. Harjuksen alamitta 40 cm ja taimenen 45 cm. Kalastajakiintiö 8 lupaa/ vrk
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122

JA

2563 Raudanjoki

2510 Äkäsjoki ja Kesänkijärvi

1. Koko vuosi, lukuunottamatta 30.3.–5.4. välistä aikaa, jolloin
lupia ei ole saatavissa kalastuskilpailun vuoksi
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko
3. Ahven/siika, taimen, kirjolohi
4. Metsä-Luosto
5. Veneen, kanootin ja kelluntarenkaan käyttö kielletty.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Pyhätunturi: Pyhätunturin luontokeskus
7. 30.3.2009 asti: 0600 93068 (3 h), 0600 93069 (1 vrk), 0600
93070 (nuoriso 3 h), 0600 93071 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820162 (3 h), 0600 820163 (1 vrk), 0600 820164
(nuoriso 3 h), 0600 820165 (nuoriso 1 vrk).

A

1. Koko vuosi, taimenen kuturauhoitus 11.9.–15.11.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko, 50 €/kausi
3. Harjus, taimen, siika, hauki, ahven/taimen
4. Marivaara, Maritupa, Unarinköngäs
5. Alueella myös yksityisvesialue(Unarinkönkään alapuolella),
jota lupa ei koske.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Rovaniemi: Palvelupiste Etiäinen
7. 30.3.2009 asti: 0600 90761 (3 h), 0600 90762 (1 vrk), 0600
90763 (nuoriso 3 h), 0600 90764 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820182 (3 h), 0600 820183 (1 vrk), 0600 820184
(nuoriso 3 h), 0600 820185 (nuoriso 1 vrk).

A PA

A

2561 Meltausjoki, 50 km

1. Lohi ja taimen 1.5.–15.8. Kaikenlainen kalastus kielletty
15.9.–15.11. Kalastussäännöt voivat muuttua vuosittain
2. 10 €/vrk, 30 €/vko, 60 €/kausi. Yhteislupa-alue, hinnat voivat muuttua.
3. Merilohi, -taimen, harjus, siika, ahven ja hauki
4. Lohitörmä, Joppikämppä, Vuolevinniemi, Törmäsniska, Annaniva, Kihlanki, Pakamukka, Kelovaara, Kelokurkkio, Palojoensuu, Järämä, Nunas, Könkämä, Vuosku, Pousujärvi,
Pikku-Pousu
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Hetta:
Tunturi-Lapin luontokeskus, Kilpisjärvi: Kilpisjärven luontotalo.

Sodankylä
Luoston matkailukeskuksen lähellä, aivan
Pyhä-Luoston kansallispuiston rajalla, sijaitseva metsälampityyppinen Ahvenlampi.
Lampi soveltuu niin heittouisteluun kuin
pilkintäänkin ja on sopiva kalastuskohde
myös lapsiperheille.

O

J

1. Koko vuosi
2. 7 €/vrk, 10 €/vko, 27 €/kausi, yhteislupa-alue hinnat voivat muuttua.
3. Siika, hauki, ahven/taimen, kuha
4. Rosamo, Ristijärvi, Kultisalmi, Penämö, Kaitavirta, Koirajärvi
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 4412.

YHTEISLUPA-ALUE
Tornion- Muonionjoki-Könkämäeno on Suomen ja Ruotsin välinen rajajoki, jolle pituutta kertyy n. 450 km. Lohen lisäksi joessa
on meritaimenta ja harjusta. Perinteisin
kalastusmuoto on lohensoutu, mutta rannalta kalastamiseenkin löytyy hyviä paikkoja pitkin jokivartta.

3510 Ahvenlampi

IS

2502 Tornion-Muonionjoki

1. Koko vuosi, taimenen kuturauhoitus 11.9.–15.11.
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko, 50 €/kausi
3. Taimen, purotaimen, harjus, hauki, ahven ja siika
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.
7. 1.1.2009 alkaen: 0600 820061 (3 h), 0600 820063 (1 vrk),
0600 820062 (nuoriso 3 h), 0600 820064 (nuoriso 1 vrk).

I

1. Koko vuosi. Taimenen kuturauhoitus 11.9.–15.11.
2. 6 €/vrk, 15 €/vko, 25 €/kausi. Yhteislupa-alue, hinnat voivat muuttua.
3. Ahven, harjus, hauki, siika/harjus, kirjolohi, kuha, siika,
taimen
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Rovaniemi: Palvelupiste Etiäinen.

I APA

A

YHTEISLUPA-ALUE
Ranua
Simojärvi on erämainen järvi Ranuan kunnassa ja soveltuu erinomaisesti taimenen ja
kuhan vetouisteluun. Uisteluveneet on helppo saada vesille ja alueen palvelut luovat
mahdollisuudet perheretkeilylle.

YHTEISLUPA-ALUE
Rovaniemi
Rovaniemeltä n. 50 km kaakkoon sijaitsee Kemijoen yhteislupa-alue. Kalastusalue sisältää n. 40 km yhtenäistä jokivettä
Kemijoessa. Suosituin kalastusmuoto on
vetouistelu.

H

J

2587 Simojärvi

2568 Kemijoki

Kittilä
Kirkasvetinen, lähes erämainen Kapsajoki sijaitsee Kittilän pohjoisosassa KöngäsPokka tien pohjoispuolella. Joki soveltuu
heitto- ja perhokalastuksen lisäksi retkeilyyn ja melontaan.

A

1. Koko vuosi Lohen ja taimenen kalastus kielletty 11.9.–15.11.
2. 8 €/vrk, 20 €/vko, 42 €/ kausi, yhteislupa-alue hinta voi
muuttua.
3. Lohi, taimen, harjus, siika, hauki, ahven/taimen
4. Peurakoski, Aurakoski, Kaitavirta. Kärpän ja Koukun kämpät sijaitsevat ko. lupa-alueen ulkopuolella, Simojoen alaosan
lupa-alueella.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.

1. Koko vuosi. Taimenen kuturauhoitus 11.9.–15.11.
2. 6 €/vrk, 15 €/vko, 25 €/kausi. Yhteislupa-alue, hinnat voivat muuttua.
3. Ahven, harjus, hauki, siika/harjus, taimen, kirjolohi
4. Kämppäkartano Vaattunki ryhmille
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Rovaniemi: Palvelupiste Etiäinen.

2535 Kapsajoki, 30 km

J

YHTEISLUPA-ALUE
Ranua
Simojoki saa alkunsa Ranuan Simojärvestä ja laskee vetensä Perämereen. Jokeen
nouseva merilohi on merkittävä saaliskala harjuksen ja taimenen lisäksi. Joki soveltuu erinomaisesti rannalta tapahtuvaan perho-ja uistinkalastukseen.

YHTEISLUPA-ALUE
Rovaniemi
Noin 50 km järvirikasta jokireittiä Rovaniemen pohjoispuolella Alajärvestä lähelle Vikajärvi-Kemijärvi maantiesiltaan. Soveltuu
erinomaisesti kanoottiretkeilyyn.

1. Koko vuosi
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Siika, harjus, hauki ja ahven/taimen, nieriä
4. Aakenuspirtti, Totovaara, Aakenustunturi
5. Perämoottorin (myös sähkökäyttöisen) käyttö kielletty.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Äkäslompolo: Luontokeskus Kellokas
7. 30.3.2009 asti: 0600 93072 (3 h), 0600 93073 (1 vrk), 0600
93074 (nuoriso 3 h), 0600 93075 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820166 (3 h), 0600 820167 (1 vrk), 0600 820168
(nuoriso 3 h), 0600 820169 (nuoriso 1 vrk).

ER

1. Koko vuosi. Taimenen kuturauhoitus 11.9.–15.11.
2. 6 €/3h, 8 €/vrk, 30 €/vko
3. Harjus, hauki, siika, ahven/taimen
4. Kämppäkartano Vaattunki ryhmille
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Rovaniemi: Palvelupiste Etiäinen
7. 30.3.2009 asti: 0600 93076 (3 h), 0600 93077 (1 vrk), 0600
93078 (nuoriso 3 h), 0600 93079 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820170 (3 h), 0600 820171 (1 vrk), 0600 820172
(nuoriso 3 h), 0600 820173 (nuoriso 1 vrk).

I AP

A
H
Kittilä
Pyhä- ja Aakenustunturien väliin jäävä erittäin kirkasvetinen Pyhäjärvi tarjoaa luonnonkauniit maisemat niin kalastukseen kuin
retkeilyynkin. Suosituimpia kalastustapoja
ovat pilkkiminen ensijäiltä ja keväällä. Vetouistelu ja heittokalastus antaa parhaat saaliit heti alkukesästä ja loppusyksyllä ennen jäiden tuloa.

A

2580 Simojoki-yläosa

TUIKKI

2525 Pyhäjärvi, 90 ha

I APA

2567 Vikajoki

1. Koko vuosi
2. 5 €/3 h, 7 €/vrk, 10 €/vko, 27 €/kausi, yhteislupa-alue hinta voi muuttua.
3. Hauki, ahven ja siika/kuha, taimen
4. Kirkonveräjä
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Rovaniemi: Palvelupiste Etiäinen

28

H

J

YHTEISLUPA-ALUE
Pello ja Ylitornio
Keskiosiltaan erämainen järvi sijaitsee kauniilla vaara- ja järviseudulla Napapiirin tuntumassa. Järven kahdesta kalasatamasta saa veteen helposti myös isommankin
veneen. Järvi soveltuu erinomaisesti vetouisteluun.

Rovaniemi
Helposti saavutettavissa oleva koskikalastuskohde sijaitsee Vikajärvellä n. 25 km
Rovaniemeltä länteen. Vikakönkään alue
on n. 3 km pitkä ja kuuluu Napapiirin retkeilyalueeseen. Soveltuu perho- ja heittokalastukseen.

A

2520 Miekojärvi, 5000 ha

2565 Vikaköngäs, 3 km

J

1. Perhokalastusalueella (Livojärvi–Kuusenpukka) 1.6.–10.9.,
muualla 1.6.–31.10. Taimenen kalastus kielletty 11.9.–31.10.
2. 6 €/3 h, 13 €/vrk, 45 €/vko
3. Taimen, harjus, siika, hauki, ahven/järvitaimen
4. Livo (niskalla), Kuusenpukka, Isoperä, Jokipolvi, Haarainniemi
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122.
7. 30.3.2009 asti: 0600 93081 (3 h), 0600 93082 (1 vrk), 0600
93083 (nuoriso 3 h), 0600 93084 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820174 (3 h), 0600 820175 (1 vrk), 0600 820176
(nuoriso 3 h), 0600 820177 (nuoriso 1 vrk).

LÄ

alue on varattu vain perhokalastukseen, alaosalla myös
uistinkalastus on sallittu.

A
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A PA
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1565 Näätämöjoki, 50 km
Inari
Näätämöjoki on lohenkalastajien, sekä perho- että viehekalastusta harrastavien kestosuosikki. Opukasjärven yläpuolinen Näätämöjoki Vuontislompoloon asti on varattu
pelkästään perhokalastajille.

T

YI

SAP

1. Kalastusaika 1.6.–20.8.
2. 20 €/vrk, 70 €/vko.
3. Lohi, harjus, taimen, siika ja hauki
4. Saunakoski, Kontinpaistama, Kuosnijoki, Silisjoki
5. Lohenkalastus: Näätämöjoki välillä valtakunnanraja–Opukasköngäs ja Silisjoki välillä Opukasjärvi–Puaskijokisuu. Perhokalastusalue: Opukasjärvi–Vuontislompolo. Saaliskiintiö:
Vuorokaudessa saa ottaa vain yhden lohen. Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2004 antaman asetuksen No.1376/2004
perusteella syöttikalan käyttö onginnassa, pilkinnässä ja viehekalastuksessa on kielletty kalastusalueen vesissä. Huom!
Näätämöjoella kalastaminen edellyttää, että kalastusvälineeton desinfioitu ja desinfioinnista tulee esittää todistus. Desinfiointitodistuksen saa mm. kolttien perinnetalosta Sevettijärveltä ja Inarin kalasatamasta Inarista.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Ivalo:
Ivalon palvelupiste puh.0205 64 7701, Saariselkä: Palvelupiste Kiehinen 0205 64 7200, Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida
puh. 0205 64 7740. Lisäksi kalastuslupia saa vain seuraavista
liikkeistä Ivalo: Suutari-Seppo, SEO- huoltoasema kerttuoja.
Kaamanen: Kaamasen kievari. Sevettijärvi: Sevetin baari,

ER

I

Inari
Inarin kirkonkylän läheisyydessä oleva kohde kalastukseen ja pienimuotoiseen vaelteluun. Alueella useita rautujärviä, mm. Tuulijärvi, Myössäjärvi ja Mukkajärvi. Alueella
on merkittyjä polkuja ja tulipaikkoja. Alueen
vedet soveltuvat erinomaisesti myös perheiden retki- ja kalastuskohteeksi.

O

A PA

1. Koko vuosi; joki- ja purovedet rauhoitettu 11.9.–15.11.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko, 50 €/kausi
3. Rautu, taimen, harjus, siika, ahven
4. Juutuan kämppä, Ukonjärvi, Nukkumajoki, Rovajärvi.
5. Inarin retkeilyalueella on useita rautu ja taimenvesiä, joissa tarvitaan Lapin TE-keskuksen päätöksen perusteella kaikenlaiseen kalastukseen (myös pilkkimiseen) Metsähallituksen virkistyskalastuslupa. Maa- ja metsätalousministeriön
30.12.2004 antaman asetuksen No.1376/2004 perusteella
syöttikalan käyttö onginnassa, pilkinnässä ja viehekalastuksessa on kielletty kalastusalueen vesissä.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122. Ivalo:
Ivalon palvelupiste puh.0205 64 7701, Saariselkä: Palvelupiste Kiehinen 0205 64 7200, Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida
puh. 0205 64 7740.
7. 30.3.2009 asti: 0600 90757 (3 h), 0600 90758 (1 vrk), 0600
90759 (nuoriso 3 h), 0600 90760 (nuoriso 1 vrk). 31.3.2009
alkaen: 0600 820178 (3 h), 0600 820179 (1 vrk), 0600 820180
(nuoriso 3 h), 0600 820181 (nuoriso 1 vrk).

1580 Inarijärvi, 1043 km2
Inari
Koko maan mittakaavassa erinomainen kalavesi. Erämaajärvi Inarijärvi soveltuu suurine selkineen hyvin vetouisteluun. Saarten karikoiden ympäristöt soveltuvat myös
hyvin harjuksen pilkki-, perho- ja viehekalastukseen.

O
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A

kansallispuiston kalastusalue
Inari, Savukoski, Sodankylä
Erinomainen kohde vaelluksesta ja kalastuksesta pitäville. Lutto- ja Suomujoessa
osa alueesta varattu perhokalastajille.
Kalastusalue kattaa UK- kansallispuiston
alueella Lutto-, Suomu-, Anteri-, Jauru-,
Luiro-, Kopsus-, ja Repojoen sekä Kiertä-

1. Koko vuosi; joki ja purovedet rauhoitettuja 11.9–15.11.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko, 50 €/kausi
3. Rautu, taimen, harjus, siika, ahven, hauki
4. Ylä-köngäs, Sirma, Mieraslompolo.
5. Alueella on rajoitus- ja rauhoitusalueita. Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2004 antaman asetuksen No.1376/2004
perusteella syöttikalan käyttö onginnassa, pilkinnässä ja viehekalastuksessa on kielletty kalastusalueen vesissä.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Ivalo:
Ivalon palvelupiste puh.0205 64 7701, Saariselkä: Palvelupiste Kiehinen 0205 64 7200, Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida
puh. 0205 64 7740.

1579 Inarin retkeilyalue

J

1563 Urho Kekkosen

Utsjoki
Lupa-alue, jossa on paljon tunturijärviä
ja lampivesistöjä kalastajan valittavaksi.
Alueen Pohjois- ja Länsiosissa erinomaisia
rautuvesiä. Kohteita löytyy sekä päiväretkeläisille että vaeltajille. Utsjoen kirkolta
lähtevän merkityn polun läheisyydessä
useita rautu- ja taimenvesiä kuten Koahppelasjärvi, Loktajärvi ja Nammajärvet. Koahppelasjärvellä huollettu päivätupa sekä Nammajärvellä huollettu taukolaavu.

JA

1. Koko vuosi; Jokivedet rauhoitettu 1.9.–15.11.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko, 50 €/kausi
3. Harjus, taimen, siika, hauki, ahven
4. Lemmenjoen kansallispuiston autio- ja varaustuvat, varaukset ja tiedustelut; Lemmenjoen lomamajat/Ahkun tupa,
puh. (016) 673 435.
5. Alueella on rajoitus- ja rauhoitusalueita. Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2004 antaman asetuksen No.1376/2004
perusteella syöttikalan käyttö onginnassa, pilkinnässä ja viehekalastuksessa on kielletty kalastusalueen vesissä.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Saariselkä: Palvelupiste Kiehinen 0205 64 7200, Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida puh. 0205 64 7740, Lemmenjoki: Lemmenjoen opastustupa, puh. 0205 64 7793, Ivalo: Ivalon palvelupiste
puh.0205 64 7701, Hetta: Skierri Tunturi -Lapin luontokeskus
0205 64 7950.

1. Kalastusaika 1.7.–31.8. Lupa-vuorokausi
alkaa klo 18.00
2. 19 €/ vrk
3. Taimen, harjus, siika
4. Juutuan kämppä, Rovajärvi, Nukkumajoki.
5. Juutualle myydään rajoitettu määrä perhokalastuslupia.
Ylempi kalastusalue 10 lupaa/vrk. Alempi kalastusalue 5 lupaa/vrk. Juutua on myös paikallisten suosima kalastuskohde. Kalastus sallittu vain perholla ilman heittopainoa. Juutuan ylemmän kalastusalueen lupien ennakkomyynti aloitetaan
10.2.2009 klo 9:00. Alemman kalastusalueen lupia ei voi varata ennakkoon. Saaliskiintiö: luvalla saa ottaa vain yhden taimenen. Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2004 antaman
asetuksen No.1376/2004 perusteella syöttikalan käyttö onginnassa, pilkinnässä ja viehekalastuksessa on kielletty kalastusalueen vesissä.
6. Lupia myydään vain seuraavissa Metsähallituksen palvelupisteissä: Siida puh. 0205 64 7740 tai Ivalon palvelupiste puh.
0205 64 7701

A PA

A

Inari
Lemmenjoen kansallispuistossa sijaitseva laaja lupa-alue retkeilystä ja kalastuksesta kiinnostuneille. Posti- ja Vaskojoen
latvavesistöissä sekä Lemmenjokilaaksossa. Muualla puistossa vain järvi- ja lampivesissä.

SAP

A
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J

kansallispuisto

YI

J

1562 Lemmenjoen

O

A

1. Koko vuosi; jokivedet rauhoitettu 11.9.–15.11.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko, 50 €/kausi
3. Rautu, hauki, lohi, taimen, harjus ja siika
4. Könkämä, Nunas, Järämä, Vuosku, Pousujärvi, Pikku-Pousu, Suttijärvi, Termisjärvi, Saarijärvi, Kuonjarjokí, Meekonjärvi, Halti, Pihtsusjärvi, Jogasjärvi, Hirvasvuopio, Porojärvi
(Kekkosen kämppä), Palojoensuu, Kelokurkkio, Kelovaara,
Pöyrisjärvi, Kelottijärvi, Saana.
5. Alueella on rauhoitus- ja yksityisvesiä. HUOM! Lupa ei oikeuta kalastamaan Könkämäenosta lohta ja meritaimenta.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Hetta:
Skierri Tunturi-Lapin luontokeskus 0205 64 7950 , Kilpisjärvi:
Kilpisjärven luontotalo 0205 64 7990.

Inari
Helposti saavutettavissa oleva kuuluisa
suurtaimen- ja harjusjoki, jota suositellaan perhokalastajille.

1. Koko vuosi; joki ja purovedet rauhoitettuja 1.9.–15.11.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko, 50 €/kausi
3. Harjus,taimen, siika, hauki, ahven
4. Sotajoki, Köysivaara, Kolmosjoki, Nangujärvi, Kirakkajoki,
Juntinoja, Siuttavaara, Koskelo-oja, Taimenlampi, Ukonpää,
Jänisjärvi, Kontinpaistama, Kuosnijoki, Pakanajoki, Saunakoski, Kolmosjärvi, Ukonlahti, Rovajärvi, Petäjäsaari, Kettuniemi, Nukkumajoki, Laanioja, Tieva.
5. Alueella on rajoitus- ja rauhoitusalueita, Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2004 antaman asetuksen No.1376/2004
perusteella syöttikalan käyttö onginnassa, pilkinnässä ja viehekalastuksessa on kielletty kalastusalueen vesissä.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Ivalo:
Ivalon palvelupiste puh.0205 64 7701, Saariselkä: Palvelupiste Kiehinen 0205 64 7200, Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida puh. 0205 64 7740, Tankavaara: Koiliskairan luontokeskus
0205 64 7251.

1574 Utsjoen kalastusalue

T

J

Enontekiö
Laaja erämainen kalastusalue, jossa sijaitsee Suomen parhaimmat rautuvedet sekä
erinomaisia taimen-, harjus- ja siikavesiä,
mm. Romma- ja Toriseno sekä Pöyrisjoki
ympäristöjärvineen. Hyviä rautujärviä ovat
Lossu-, Kodde-, Toskal-, Rimma- ja Luohtojärvi. Suositellaan pilkkijöille sekä heitto- ja perhokalastajille.

1578 Juutuanjoki, 10 km
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kalastusalue, 2800 km2

1. Kalastusaika 1.6.–31.8.
2. 7 €/3 h, 10 €/ vrk, 35 €/vko
3. Taimen, harjus,hauki
4. Koskelo-oja, Tieva
5. Alue sisältää valtion ja yksityisten vesialueita. 1.7. alkaen alkaen kalastus on sallittu vain Karigasniemen sillan yläpuoliselta itärannalta ja sillan alapuolella länsirannalta.
Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2004 antaman asetuksen No.1376/2004 perusteella syöttikalan käyttö onginnassa,
pilkinnässä ja viehekalastuksessa on kielletty kalastusalueen vesissä.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Ivalo:
Ivalon palvelupiste puh.0205 64 7701, Saariselkä: Palvelupiste Kiehinen 0205 64 7200, Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida
puh. 0205 64 7740.
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1551 Enontekiön

YHTEISLUPA-ALUE
Inari
Helposti saavutettavissa, Kaamasen kylän
kohdalla sijaitseva taimen ja harjusjoki, jota
suositellaan perhokalastajille.

JA

J

1. 1.5.–10.9. (Lohen ja taimenen kalastuskausi päättyy 31.8.)
2. 13 €/vrk, 45 €/vko
3. Lohi, taimen, harjus, siika, hauki
4. Könkämä, Nunas, Järämä, Vuosku, Hirvasvuopio, Kelottijärvi
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Hetta:
Skierri Tunturi-Lapin luontokeskus 0205 64 7950, Kilpisjärvi:
Kilpisjärven luontotalo 0205 64 7990.

A PA

1571 Kaamasjoki, 10 km

A

IAP

A

Enontekiö
Erämainen jokikalastuskohde perho- ja heittokalastajalle.

L

O

Toini Sanila. Näätämö: K-market Näätämö. HUOM! LUPIA EI
MYYDÄ MUUALTA.

A

Isokurkkio-Porojärvi

Inari
Laaja lupa-alue, jossa paljon järvi-, lampi- ja
jokivesiä kalastajan valittavaksi. Erinomaisia kohteita erähenkisistä perhekalastajiin.
Kalaisia harjuksen ja raudun pilkkivesiä.
Myös raudun siirtoistutuksin hoidettuja lähivesiä, kuten mm. Sevetin rautujärvet.

J

1564 Inarin kalastusalue
1550 Lätäsenon kalastusalue,

IS

1. Kalastusaika: Järvi- ja lampivesissä koko vuosi .Osassa jokivesissä kalastusaika on 16.6.–31.8.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko, 50 €/kausi.
3. Harjus,taimen, siika, hauki, ahven
4. Nangujärvi, Kolmosjoki, Laanioja. Urho Kekkosen kansallispuiston autio- ja varaustuvat. Varaukset ja tiedustelut Koiliskairan luontokeskus, puh. 0205 64 7251 tai palvelupiste
Kiehisestä puh. 0205 64 7200.
5. Alueella on rajoitus- ja rauhoitusalueita mm. LuttoSuomu- ja Kulasjoessa. Maa- ja metsätalousministeriön
30.12.2004 antaman asetuksen No.1376/2004 perusteella
syöttikalan käyttö onginnassa, pilkinnässä ja viehekalastuksessa on kielletty kalastusalueen vesissä.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Ivalo: Ivalon palvelupiste puh.0205 64 7701, Saariselkä: Palvelupiste
Kiehinen puh. 0205 64 7200, Tankavaara: Koiliskairan luontokeskus puh.0205 64 7251, Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida
puh. 0205 64 7740.
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1. UK-kansallispuiston puoleisella vesistön
osalla 1.6.–10.9, muualla koko vuosi. Taimenen kuturauhoitus 11.9.–15.11.
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko, 50 €/kausi
3. Taimen, harjus ja siika.
5. UK-puiston alueella moottoriveneen käyttö on kielletty ja
alueella on noudatettava puiston sääntöjä. Taimenen alamitta
40 cm. Harjuksen alamitta 35 cm Nuorttijoessa, UK-kansallispuiston puoleisella osalla. Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2004 antaman asetuksen no. 1376/2004 perusteella
syöttikalan käyttö onginnassa, pilkinnässä ja viehekalastuksessa on ehdottomasti kielletty kalastusalueen vesissä.
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Pyhätunturi: Pyhätunturin Luontokeskus, Savukoski: Savukosken
luontotalo.

mäojan vesistöjä. Alueeseen kuuluu lisäksi Inarin kunnan
puolella Lutto-, Kulas- ja Kolmosjoen vesistöt. Luttojoen alue helposti saavutettavissa Ivalo-Rajajooseppi-tienvarresta.

I

A PA

ER

O

J

Savukoski
Retkeilevälle kalastajalle perho- ja heittokalastukseen soveltuvia kirkasvetisiä ja luonnontilaisia jokia ja puroja n. 150 km. Vesistö
laskee Venäjän puolelle ja osa Nuorttijoesta
sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuiston
upeassa maisemassa.

IS

3550 Nuorttijoen vesistö, 150 km

1. Koko vuosi
2. 6 €/3h, 10 €/vrk, 35 €/vko, 50 €/kausi
3. Taimen, rautu, harmaanieriä, järvilohi, harjus, siika ahven, hauki.
4. Petäjäsaari, Kettuniemi, Ukonjärvi.
5. Saaliskiintiö: vuorokaudessa saa ottaa vain kolme (3) lohikalaa (taimen, rautu, harmaanieriä, järvilohi).
Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2004 antaman asetuksen No.1376/2004 perusteella syöttikalan käyttö onginnassa,
Pilkinnässä ja viehekalastuksessa on kielletty kalastusalueen
vesissä (mm. täkyraksi).
6. Villi Pohjola: www.villipohjola.fi, puh. 0203 44122, Ivalo: Ivalon palvelupiste puh. 0205 64 7701, Saariselkä: Palvelupiste
Kiehinen 0205 64 7200, Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida
puh. 0205 64 7740.

TUIKKI

29

Lohiloinen kuriin
Viime vuosina nimihirviö Gyrodactylus
salaris on vilahtanut jossain vaiheessa jokaisen kalamiehen mielessä. Kyseessä on lohiloinen, jonka leviäminen pyritään kaikin keinoin estämään
Jäämereen laskeviin jokiin. Kalastajat
ovat avainasemassa.
Gyrodactylus salaris on 0,5 mm mittainen lohen
iholoinen. Kalastaja sitä tuskin havaitsee, kala
kylläkin. Otus tarttuu lohenpoikasten ihoon ja
eviin terävillä väkäsillä. Ihoa syödessään loinen
tekee siihen pieniä haavoja ja altistaa lohenpoikasen taudeille. Poikasten kuolleisuus vaihtelee olosuhteiden ja kalojen vastustuskyvyn mukaan.
Gyrodactylus salaris leviää pääasiassa kalojen,
mutta myös niiden kanssa kosketuksissa olleiden
kalastusvälineiden, veden ja muiden tavaroiden
välityksellä. Se voi lisääntyä myös kirjolohen,
nieriän, harjuksen ja taimenen iholla, ja elää lyhyitä aikoja monen muun kalalajin pinnalla. Gyrodactylus on makeanveden loinen, mutta se
voi lisääntyä vielä 5 promillen suolapitoisessa
vedessä ja selvitä lyhyitä aikoja korkeammassakin suolapitoisuudessa. Loista on tavattu mm.
useilla kalanviljelylaitoksilla Suomessa ja Ruotsissa, ja luontaisesti sitä esiintyy mm. Tornionjoen lohenpoikasissa.

70-luvun puolivälissä lohenpoikasten kaupan
välityksellä.
Gyrodactylus salaris -lohiloinen on PohjoisLappia lukuun ottamatta tavallinen kalojen iholoinen Suomessa. Suomessa levinneisyyden rajana on maaselän vedenjakaja. Loisesta ei ole haittaa maaselän eteläpuolisten, itämereen laskevien jokien lohenpoikasille. Loista tavataan myös
Suomen naapurivaltioissa. Norjassa loinen on
tavattu noin 40 lohijoessa, joista pohjoisin on
Skibotten-joki, ja Venäjällä Kuolan niemimaalla Kierettijoessa.

Estä loisen leviäminen

Loinen ei tartu ihmiseen
eikä kotieläimiin

Kun kalastaja on siirtymässä Maaselän yläpuolisiin vesiin, kaikki kalastusvarusteet on desinfioitava. Se koskee venettä, kanoottia, saappaita, kahluuhousuja ja -kenkiä, vapaa, vieheitä ja
haaveja. Desinfiointi voidaan tehdä kuivaamalla
varusteita vuorokausi yli + 20 asteen lämmössä
tai tunti yli + 60 asteisessa saunassa. Vaihtoehtoisesti varusteet voi myös pakastaa vuorokauden
alle -18 asteen lämpötilassa.
Lisäksi varusteet on mahdollista puhdistaa desinfiointiasemilla, joita on Lapissa Inarin kalasatamassa, Sevettijärvellä Kolttien perinnetalolla
sekä Tenojoen tutkimusasemalla Utsjoella.
Jos kalamatka jatkuu Norjan puolelle, mukaan vaaditaan desinfiointitodistus, jonka saa
Inarin kalasataman sekä Sevettijärven desinfiointiasemilta.

Hyvän vastustuskyvyn ansiosta loisesta ei ole
haittaa Itämereen laskevien vesistöjen lohelle eikä
muille lohikaloille. Sen sijaan Jäämereen laskeviin lohijokiimme päästessään se todennäköisesti
romahduttaisi niiden arvokkaan Atlantin merilohikannan kokonaan muutamassa vuodessa, koska näillä ei ole vastustuskykyä loista kohtaan.
Näin on käynyt Norjassa noin 40 lohijoelle. Loinen levisi Norjaan ilmeisesti Ruotsista

Elävien viljely- ja luonnonvaraisten kalojen ja
desinfioimattoman mädin siirtäminen muualta
Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen,
Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueelle
on kielletty. Kielletty on myös siirrot Paatsjoen,
Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueelta
Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöjen alueelle.
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Ei eläviä syöttejä

Tuoretta tietoa
lohiloisesta:
• Elintarviketurvallisuusvirasto
Evira: www.evira.ﬁ
• Tenoinfo-esite
• Lapin TE-keskus,
puhelin 010 60 27000
• Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tenojoen tutkimusasema,
puhelin 020 575 11

Syöttikaloja ei saa tuoda muilta vesistöalueilta
Ylä-Lapin vesistöjen alueella eikä niitä saa siirtää näiden vesistöjen välillä. Myös syöttikalojen käyttäminen Ylä-Lapin vesistöalueilla onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa on
kielletty.
Muilta vesistöalueilta Ylä-Lapin vesistöjen alueelle tuotavien veneiden ja kanoottien sekä kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden tulee olla täysin kuivatut tai desinfioidut ennen niiden käyttämistä. Muilta vesistöalueilta tuotujen kalojen
perkaus luonnonvesissä taikka kalan perkeiden
laskeminen Ylä-Lapin vesistön alueelle on kielletty.

Lähteet: Maa- ja metsätalousministeriö, Evira

Metsähallituksen

VIEHELUPA
Virkistyskalastuskohteiden lisäksi Metsähallituksella on runsaasti muita vesiä, joista löytyy monipuolisia joki- ja järvikohteita niin ahvenen, hauen kuin lohikalojenkin tavoitteluun. Näille vesille pääset kalastamaan Metsähallituksen vieheluvalla. Viehevesien kalakannat perustuvat pääosin luonnon
tuotantoon, mutta osaa vesistä hoidetaan myös poikasistutuksin. Osalla vesistä on myös pyydyskalastusta, ja jossain ammattikalastusta. Vuoden 2009 alusta alkaen Metsähallituksen viehelupa kattaa
koko maan, joten lupa sopii erinomaisesti myös paljon liikkuvalle kalastajalle ja kesämatkailijalle.
Metsähallituksen viehelupa oikeuttaa kalastamaan uistimella, perholla, pilkillä sekä 21.6. alkaen atraimella, harppuunalla ja jousella (näiden
käyttö on kielletty 15.4.–20.6.). Kalastus atraimella on kielletty lohi- ja siikapitoisissa joissa,
koskissa ja virtapaikoissa. Uistelussa voi käyttää
samanaikaisesti useaa vapaa tai siimaa. Viehelupa on perhekohtainen ja vuosilupa on voimassa kalenterivuoden. Nuorisolupa on henkilökohtainen.
Vieheluvan lupa-alueena on koko maan
Metsähallituksen vesialueet, poislukien Inarin,
Enontekiön ja Utsjoen kunnat. Viehelupa ei
myöskään oikeuta kalastamaan Metsähallituksen virkistyskalastuskohteilla, erikois- ja muilla
rauhoitetuilla vesillä sekä kalastuskiellon piirissä
olevilla alueilla. Merkittävimmät Metsähallituksen viehekalastuskohteet (järvet, lammet ja jokialueet) on esitetty karttakuvauksin osoitteessa
www.retkikartta.fi.
Tarkemmat tiedot viehekalastuksesta saat
osoitteesta www.villipohjola.fi/kalastus.

VIEHELUVAN HINTA:
Viehelupatyyppi

Viikko

Kalenterivuosi

Koko maan lupa (aikuinen/perhe)

15 €

30 €

Nuorisolupa (alle 18 vuotta)

5€

15 €

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Asetuksella
vahvistetut hinnat löytyvät osoitteesta
www.villipohjola.fi
Viehelupa seurueelle voidaan myöntää kalapaikkakohtaisena erikseen nimettyyn veteen
vähintään 10 henkilön seurueelle. Seurueluvan
hinta on 3 €/henkilö/viikko.
Vieheluvan saaliskiintiö virta- ja koskipaikoissa on korkeintaan 3 lohikalaa/vrk (taimen, lohi,
järvilohi, kirjolohi, nieriä, harjus). Lisäksi luontaisten harjuskantojen turvaamiseksi Metsähallitus suosittelee harjuksen kalastuksen välttämistä sen kutuaikana huhti–toukokuussa. Suositus

koskee erityisesti pienimuotoisten jokialueiden
koskisuvantoja, joissa kevätpyynnillä voidaan
vaarantaa paikallista harjuskantaa. Kiitos huomaavaisuudestasi!

Lupien myynti
Viehelupia myydään Villin Pohjolan myyntinumerossa 0203 44122, verkkosivuilla www.
villipohjola.fi › Nettikauppa, Metsähallituksen asiakaspalvelupisteissä sekä ulkopuolisissa
luvanmyyntipisteissä. Tarkemmat tiedot ulkopuolisista lupamyyntipisteistä saa internetistä
ja myyntinumerosta.
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AHVEN JA HAUKI
Haastetta kotivesillä ja reissussa
Ahven ja hauki ovat Suomen yleisimpiä
kaloja. Niitä tavoittaa kaikkialta valtakunnasta, saalisvarmuus on hyvä ja
ruokapöytäänkin molemmista loihtii
maittavat herkut. Mutta millaisilla välineillä ja vieheillä ahventa ja haukea
lähdetään pyytämään? Kikkailu kannattaa unohtaa, opastaa kokenut kalamies.
Aamu lupailee hellettä. Parkanon Kaidat vedet on melkein tyven, kun pakkailemme Esa
Korkiakosken kanssa veneeseen vapoja ja viehepakkeja.
– Ihmettelen suuresti, jos tänään ei saada kalaa. Viime päivinä vedet ovat lämmenneet vauhdilla ja se tietää hyvää, Esa lupailee ja ottaa esiin
salakkaa jäljittelevän pikkuvaapun.
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– Tällä tuli pari iltaa sitten neljä nättiä kuhaa,
mies vinkkaa.
Tuuppaamme veneen vesille ja otamme suuntaa kohti järven pohjoispäätä. Suoraan rantavedestä nousee nättejä pikku kallioita ja komean
jyhkeää mäntymetsää. Mökitkin loppuvat tällä
kohtaa, yht’äkkiä olemme kuin erämaassa.
– Täällä ei heti uskoisi, että kolmostie menee
ihan toisella puolella ja Parkanon junarata toisella puolella. Jos tätä järveä pitäisi yhdellä sanalla kuvailla, niin erämainen olisi aika osuva,
Esa luonnehtii.

Pilkki tehoaa
kesähelteelläkin
Vuosikauden järvellä liikkunut mies on oppinut
järven otolliset ottipaikat – lahtien suilla olevat
kaislikoiden reunat, saarten kupeilla olevat ki-

vikot ja syvänteiden laidat.
– Nämä ovat kalapaikkoja oikeastaan kaikilla
järvillä. Tuossa edessä on matalikko, joka syvenee
joka suuntaan. Se on tämän järven parhaita ahvenpaikkoja ja voisimme aloittaa siitä, kalamies
tutkailee järven maisemaa ja maamerkkejä.
Laitamme veneen ankkuriin ja veden syvyys
näyttää kahta – kolmea metriä. Ihan hyvä syvyys kuulemma ja samalla paattiin nouseekin
jo ensimmäinen ahven. Esa on aloittanut kalastuksen pilkillä.
– Pilkki on kesälläkin verrattoman toimiva peli, mies huikkaa ja toinen kala sätkii jo ylhäällä.
– Pystypilkki ja siihen pieni mato, niin kumma
on jos ei kalaa tule.
Pian veneessä on ensimmäinen kuha ja ahvenen syöntiä kestää viitisen minuuttia. Otamme
kuitenkin suuntaa vähän eteenpäin kivikkoisen

Päivän iloiset yllätykset, komea kuha ja
körmyniskainen ahven.

saaren kupeelle. Esa laittaa virveliin kirkkaan
keltaoranssin pikkuvaapun ja evästää, että tässä
taitaa olla järven paras haukiväri.
– Hauki viihtyy lumpeikkojen reunoilla ja
kivikkojen laidoilla, mies ehtii sanoa kun siiman päässä tempaistaan. Vesi pärskyy ja kelan
jarru parkuu, kun veneen laidalle ilmestyy pikkunätti hauki.
Se oli ottiväri sanan varsinaisessa merkityksessä!

Ilmastonmuutos
suosii kuhaa
Esan pakissa pienet vaaput ja lusikkauistimet
ovat pääosassa. Jigejä löytyy pieni arsenaali ahventa ja kuhaa silmälläpitäen, lippojakin pieni
valikoima ja pilkkejä oma rasiallinen.
– Haukea järviltä jahdattaessa kannattaa
unohtaa kikkailu. Vanha kunnon Professori
toimii edelleen melkein järvellä kuin järvellä ja
merelläkin. Ahvenelle tarjoilisin pientä vaappua,
lippaa ja varsinkin jigiä, Esa listaa.

Samalla vavassa tärähtää taas. Siiman päässä
tempoillaan oikein tomerasti ja kohta veneen
vierellä välähtää hienon messinkistä kalankylkeä. Mitallinen kuhahan siellä.
– Kuhakanta on kääntynyt selvään nousuun
ja ahvenkin on selkeästi isompaa kuin ennen.
Lämpimät kesät ovat kasvattaneet kalakantaa,
mies ynnäilee.
Sen sijaan hauki on täällä keskimäärin aika
pientä, isoja mörköjä ei tiedetä näiltä vesiltä saadun. Esan verkkoon sen sijaan uiskenteli viime talvena oikea kalamiehen unelma, 8,5 kiloinen kuha.
– Se oli niin iso, että pitkään piti ihmetellä onko noin isoja olemassakaan, mies nauraa.

Kala nappaa
keskellä päivää!
Aurinko tuikkii järven pinnassa ja hento tuulenvire liplattaa veneen laitaan. Suomalainen
kesäidylli näyttäytyy kalavesillä taas parhaimmillaan!

Hienon sään innostamana lähdemme katsomaan vielä yhden kalapaikan. Pieni karikko
näkyy hädintuskin pinnan yläpuolella ja pohja
tippuu siitä nopeasti. Ajoittain tästä on saatu
kuulemma hyvinkin kalaa.
Heti ensimmäisellä heitolla joku kala käy kopaisemassa jigiä. Toisella heitolla se tulee ylös asti, liki kiloinen kuha.
Siitä alkaa päivän varsinainen syöntihuippu.
Siiman päässä temuaa nättejä ahvenia – isoimmat jo liki puolikiloisia – ja verrattoman hienoja
kuhia. Päästelemme niitä jo takaisin kasvamaan
vaikka ihan syötävän kokoisia ovatkin.
Kaiken keskellä ihmettelemme, että järvellä
ei näy ketään muita.
– Usein sanotaan, että kalalle kannattaa lähteä
aamulla tai iltamyöhällä. Kyllä keskellä päivääkin kala tarttuu, Esa sanoo tyveneksi muuttuneella järvenselällä.
Ei kun koittamaan!


Kun tavoitteena on hauki ja ahven, ei kannata lähteä merta edemmäs. Lähivesilläkin tärppää.
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Suomalaisilla on ainutlaatuisen
laajat mahdollisuudet pyydyskalastukseen

Vastuullisuutta
verkkopyyntiin
– Pienin silmäkoko
Laskemme veneen vesilViitasaaren Muuruejärvi liplattelee leppoisana. Jari Aalio pakkailee
voitaisiin
minun miele. Kaislikosta säntäilee
veneeseen saaveja ja laatikoita päivän verkonkokureissulle. Pyylestä
nostaa
vaikka 65
haukia iloisten loiskahdykset on laskettu edellispäivänä, mutta mies varoittelee vähän
milliin
mutta
samalla
dusten kera ja valpas kahuonosta saalisennusteesta. – Jostain syystä kala on liikkunut tosi
määriteltäisiin
tarkasti,
lasääskikin liitelee omalhuonosti, mies harmittelee, mutta sanoo että hukkareissut näillä
missä 30–40 millisillä
la pyytöreissullaan.
vesillä ovat harvinaisia.
voi pyytää. IsosilmäisilNäillä vesillä kalaan
lä verkoilla saadaan saaon lähdetty kautta aikain
verkkojen kanssa. Loivat rannat antavat täällä tuu muutaman muunkin kalastajan verkkojato- liiksi kaloja, jotka ovat ehtineet lisääntyä ainakin kerran. Kun kuha tai taimen alkaa olla kilon
mahdollisuuden myös nuottapyyntiin ja harvak- jen merkit.
painoinen, ne alkavat vasta syödä pikkukalaa ja
seltaan tätäkin perinnettä täällä vielä vaalitaan.
kasvaa kunnolla. Ja vaikka yleensä luullaan, että
Myös rantojen mökkiläisille verkko on oivalSilmäkokorajoituksia
eihän noin isoilla verkoilla saa saalista, niin kyllä
linen pyydys. Merta edemmäs ei tarvitse lähteä,
rohkeasti ylöspäin
usein tarvekalat saadaan omilta rannoilta.
Nostamme lipun veneeseen ja narun päästä tu- niillä kalassa pysyy, Jari sanoo ja samalla verkon
Jari ynnäilee ajomatkalla syitä verkkokalas- lee vastaan kolme metriä korkea 60 millimetri- päästä tuntuu sitä odotettua sähkötystä.
– Jotakin täältä nyt tulee ellei pääse irti, mies
tuksen suosion hiipumiseen.
nen verkko.
– Kesät ovat muuttuneet selvästi tuulisem– Tässä on pyynnissä neljä verkkoa, kalasta- tunnustelee ja vedestä välkähtääkin kalan vaalea
maha. Pulska liki parikiloinen kuha on sotkenut
miksi ja monesti se jo haittaa verkkopyyntiä. ja sanoo.
Muutoksen huomaa täälläkin. Mökkiläiset vaKokenut kalamies ei käytä verkon nostossa itsensä verkkoon oikein vankasti eikä varmasti
litsevat yhä useammin helppohoitoisen katiskan puikkaria vaan lappaa verkon köytenä verkko- pääse karkuun.
– Niin kuin näet, iso verkko pyytää hyvän
ja vanhat verkkomiehet sinnittelevät verkkojensa saaviin. Kun pyydyksessä ei ole sotkuja eikä sykkanssa niin kauan kuin pystyvät, mies huikkaa kyröitä, se on yhtä helppo myös laskea siitä uu- kokoista kalaa, Jari myhäilee.
Totisesti komea kuha, pulska ja vanttera veveneen perästä.
delleen pyyntiin.
Ajamme pienen selän yli Rajasaaren kupeel– Ei tunnu sähkötystä, Jari sanoo kun en- den kasvatti.
le, mistä lähtee myös Metsähallituksen vesialue. simmäinen verkko on puolessa välissä. KalaSaaresta löytyvät laavut ja tulipaikat vesillä liik- mies heittää jo ilmaan ajatuksen, että noinkoKalavesien hoitoa
kujien iloksi ja kahvitauon paikoiksi. Maisemassa han jäätiin ilman kalaa.
saaliin lomassa
ei ole poikittaista sanaa sanottavaksi – olemme
– Paras saalis tältä paikalta neljällä verkolla on Syvänteen päässä verkkoon on takertunut viejärvisuomen komeilla sydänmailla.
93 kappaletta lahnoja, painoivat yhteensä 65 ki- lä pieni kuhanpoika. Harmi, koska näistä ei ole
– Tuossa saaren takana on syvänne, jossa poh- loa. Niin, ja siihen vielä muut kalat päälle. Oli useinkaan takaisin lähtijöiksi.
ja putoaa nopeasti muutamasta metristä vähän siinä säpinää, muistelee kalastaja.
– Verkot ja varsinkin katiskat ovat oivallisia
alle kymmeneen metriin. Kalapaikka, Jari viitNyt on hiljaisempaa. Tyhjää verkkoa nostel- pyydyksiä, koska saaliiksi tulee myös vesien vähätoilee.
lessa Jari kuitenkin kiittelee, että suomalaiset arvoisempaa lajistoa, täällä varsinkin sitä lahnaa.
Olemme lopulta melko tunnetuilla vesialu- ovat harvinaisen etuoikeutettuja kotoisilla vesillä. Pyydyskalastus olisi siis kalaveden hoidon kaneilla. Ison selän toiselle laidalle laskee Huopa- Pyydyskalastusmahdollisuudet ovat liki ainutlaa- nalta tärkeää ja sen hiipumista pitäisi jarruttaa,
nankoski ja täältä päästä vesireitti jatkuu Kei- tuisen laajat ja kalastamaan lähdön kynnys on Jari pohtii ja nostaa päätylipun ylös.
härinkosken kautta, kuuluja taimenpaikkoja tehty matalaksi.
Saalislaatikon pohjalla köllii potra kuha mutkumpikin.
– Verkko on hieno pyydys, mutta peräisin ka- ta muuta rantaan viemistä ei tällä kertaa saatu.
– Tärkeimmät saaliskalat ovat kuha, hauki, lavesille vielä enemmän vastuuta ja pyyntimoraa- Kelpo kalaruoka on luvassa ja kalastaja silminlahna ja ahven. Muikkukanta tässä on oikein- lia. Täälläkin silmäkoot väliltä 35–55 milliä on nähden tyytyväinen.
kin hyvä ja siikaakin löytyy. Matikkaakin tulee, kielletty, mutta niin vaan pikkusilmäisiä verkko– Sienikastikkeen ainekset löytyivät tuosta
oikeastaan siis kaikkia sisävesien tärkeitä kalo- ja tuodaan tänne syvänteiden reunaan ”ahvenen rantametsästä ja nyt tuli pääruoka. Kyllä kalaja, Jari kertoo.
pyyntiin”. Ja senhän tietää miten siinä käy, ku- miehen nyt kelpaa, Jari kiittelee.

Edessä keikkuvat värikkäät liput ja selältä erot- hanpoikasia ja pientä taimenta sieltä tulee.
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Komea kuha kyydissä kelpaa huristaa kohti kotirantaa.
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Metsähallituksen

PYYDYSLUPA
Iso osa Metsähallituksen vesialueista
kuuluu pyydyskalastuksen piiriin. Kalastukseen tarvitaan Metsähallituksen pyydyslupa, jolla saa kalastaa niin
sanotuilla seisovilla pyydyksillä.
Metsähallituksen pyydyslupa-alueet voivat olla
järvi-, kunta-, kalastusalue- tai vesistöaluekohtaisia, ja niille on määritelty pyydyslupakiintiöt. Kalastus on niin kutsuttua kotitarvekalastusta, ja muutamilla alueilla lisäksi myös erillisillä ammattikalastusluvilla tapahtuvaa trooli-,
nuotta- ja rysäkalastusta. Kalakannat perustuvat pääosin luonnontuotantoon, ja osaa vesistä
hoidetaan myös poikasistutuksin. Kalastus on
sallittu alla luetelluilla pyydyksillä, joiden hinnat ja yksiköt ovat:

Pyydys

Pienin myytävä yksikkömäärä on 3 yksikköä. Pyydysmerkki = 3 yksikköä ja sillä saa pitää pyynnissä esim. 1
verkkoa tai 3 katiskaa jne. Pyydykset on merkittävä pyydysmerkeillä. Kotitarvenuottaukseen (rantanuotta alle 6 m, paunetti, 10 yksikköä/20 €) myydään lupia pyydyslupa-alueiden merkittävimpiin yksittäisiin
vesiin, näistä kohteista voi tiedustella suoraan
alueen eräsuunnittelijalta.
Mökkiläisen kalastuslupia myydään kaikkiin
pyydyslupa-alueisiin. Lupa oikeuttaa kalastamaan ao.pyydyslupa-alueen seisovien pyydysten
lisäksi myös vieheillä. Mökkiläisen kalastusluvan
saa ostamalla vähintään 4 pyydysmerkkiä ja hinta on tällöin 24 €. Mökkiläisen kalastusluvalla

Yksikkö

Hinta

Verkko, pituus noin 30 m

3

6€

Katiska

1

2€

Syöttikoukku, 30 kpl

3

6€

Rysä, korkeus enintään 1,5 m

3

6€

Pitkäsiima, 100 koukkua

3

6€

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Asetuksella vahvistetut hinnat löytyvät osoitteesta www.villipohjola.fi.
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saa kalastaa pyydyslupaan kuuluvien kalastusvälineiden lisäksi myös viehevälinein lupa-alueen järvi- ja lampivesissä, ellei ole
määritelty vesialuekohtaisia rajoituksia. Pyydyslupa ja mökkiläisen kalastuslupa ovat perhekohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden.

Pyydyslupa-alueet
ja lupien myynti
Yksittäisten pyydysvesien sijainti löytyy kartalla
esitettynä osoitteessa www.retkikartta.fi.
Pyydyslupia myydään Villin Pohjolan myyntinumerossa 0203 441 22, Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupisteissä sekä erillisissä paikallisissa luvanmyyntipaikoissa. Tarkemmat tiedot pyydyslupa-alueista sekä erillisistä
luvanmyyntipisteistä löytyvät osoitteesta www.
villipohjola.fi/kalastus.


Esimerkkejä kalakämpistämme:

Nyt nappaa

Huosiusjärvi  Suomussalmi

M308

Kalastuksen riemua!

Majo
Majoittumalla
Villin Pohjolan vuokrakämpässä ulottuvillasi
ovat monipuoliset mahdollisuudet kalastuselämyksiin. Kohdeva
devalikoimasta löydät suosikkisi, olitpa erämaita samoileva
kalastaja tai laiturilta kohoa tiiraileva mato-onkija.
kalas
Suurin osa Villin Pohjolan vuokrakämppien läheisyydessä sijaitsevista vesistä on järviä tai lampia, joiden parissa viihtyvät kalastajat konkareista vastaalkajiin. Yleensä näiden kämppien yhteydessä käytettävissäsi on soutuvene.
alkajii
Kalastus on antoisaa myös Metsähallituksen virtavesikohteissa, jotka sovelKalast
tuvat perhokalastukseenkin.

Hirsinen 8 hengen eräkämppä Huosiusjärven rannalla.
Lapsiperheille ja liikuntaesteisille hyvin sopivan kämpän
läheisyydessä on jokaisen kalastajan paratiisi Hossa.
Yhdeltä maamme monipuolisimmalta kalastusalueelta
löytyy myös kattava kirjo jalokaloin täydennettyjä lampia ja järviä. Koskikalastajat viihtyvät Hossanjoella sekä
pienemmillä puroilla. Erilaisia kalastuskokemuksia on
mukava kartuttaa, kun saatavilla on erittäin monipuolinen mökkitarjonta unohtamatta opastuskeskuksen
kahvila-ravintolaa ja näyttelytilaa.

Pousujärvi  Enontekiö
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Vetou
Vetouistelun ystäville upeita kohteita ovat Pohjois-Lapissa sijaitseva Inarinjärvi ssekä melkein keskeltä Suomea löytyvä Oulujärvi – Kainuun meri. Lisäksi
uistelukalastajia miellyttävät Inarin Muddusjärvi ja Rahajärvi.
uistelu
Meri-T
Meri-Teijon alue on monipuolinen ja mielenkiintoinen täkypaikka. Kalastitpa
viehee
vieheellä, uistelemalla tai perholla, läheltäsi
löytyy aina hyvä apaja. Erityiskohteet, järvet,
meri jja virtavesi ulottuvillasi. Omatoimisesti ttai hyvän kalastusoppaan kanssa.
Majoit
Majoittuneena kalamajasssa tai ruukinkartanossa. Valinta on sinun!
kartan
Kalastusalue-esittelyissä on mainittu
Kalast
kunkin alueen läheisyydessä sijaitsekunki
vat Villin
Vi Pohjolan kalakämpät. Tutustu
monipuoliseen kämppätarjontaamme
monip
myös www.villipohjola.fi

www.villipohjola.fi

Uusi, tilava ja erittäin hyvin varusteltu Pousujärven lomamökki sijaitsee Kilpisjärveltä etelään noin 24 km
kohdassa, jossa Könkämäeno laajentuu Pousujärveksi. Neljän kävyn lomamökki on varusteltu 8 henkilölle.
Kämpän lähialue soveltuu erinomaisesti kalastukseen,
metsästykseen, retkeilyyn ja muuhunkin aktiiviseen loman viettoon myös lapsiperheille. Könkämäemo on tunnettu taimen- ja harjussaaliistaan ja se sijaitsee vain 50
metrin päässä kämpästä.
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Erätarkastajat
Erätarkastaja valvoo toimialueensa metsästystä, kalastusta ja maastoliikennettä yhdessä muun muassa poliisien ja rajavartijoiden kanssa. Erätarkastajalla on poliisiin
verrattavat valtuudet erävalvontatehtävissä.

Jari Liimatainen
0400 392 726
Mika Seurujärvi
040 771 4692

Heikki Säkkinen
040 833 1656

Pertti Kurtti
0400 385 611

Matti Siipola
0400 385 610

Aimo Tervamäki
0400 385 613

Timo Rasku
0400 374 716
Jaakko Saaristo
0400 372 544

Jyrki Turpeinen
0400 950 482

Havaitessasi rikkomuksia, ilmoita niistä erätarkastajille.
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Valvojat
valppaina
Kalavesillä on hyvä mahdollisuus
törmätä luvan kysyjään. Valvontaa
suorittavat muiden muassa Metsähallituksen erätarkastajat.

Metsähallituksen erätarkastajien toimialueena
ovat valtion maa- ja vesialueet, siis kolmasosa
Suomen pinta-alasta. Heidän toimenkuvaan
kuuluu neuvoa, opastaa ja valvoa luonnossa
kulkijoita ja toimintojen laillisuutta ja luvallisuutta.
Erätarkastajat ovat viranomaisia, joiden toiminta perustuu erävalvontalakiin. Se antaa erätarkastajille poliisiin verrattavat toimivaltuudet
erävalvontatehtävissä.
Metsähallituksessa on yhdeksän erätarkastajaa, joiden toimialueet ja yhteystiedot näkyvät
oheisella kartalla. Havaitessasi rikkomuksia voit
ilmoittaa niistä suoraan erätarkastajalle.

– Hyvä kun valvotaan, ei ostettu lupia turhaan, tuumivat Eric Raunio
ja Petri Sahramies Seppo Kylökkään valvontareissulla.

Valvonta
saa kiitoksia
Suomalaiset eränkävijät ovat tunnollista väkeä.
Valvontatilanteissa noin 95 prosentilla kaikki
tarkastetut lupa- ja laillisuusasiat ovat kunnossa. Kalastajien osalta mainittavimmat puutteet
liittyvät valtion kalastuksenhoitomaksuun. Se
on joko suorittamatta tai kuittia maksusta ei
ole matkassa.
– Mutta olipa puutteita tai ei, kalastajat ovat
lähes poikkeuksetta tyytyväisiä kun valvoja tulee
paikalle. Kun on ostanut luvat, tuntuu hyvältä
kun niitä myös kysytään, sanoo Ylä-Lapin erätarkastaja Jari Liimatainen.

Metsähallitus tekee yhteistyötä myös kalastusalueiden ja osakaskuntien kanssa kalastuksen
valvonnan järjestämisestä. Lisäksi valvontaa ovat
suorittamassa Metsähallituksen omat luontovalvojat ja yhteistyöviranomaiset poliisi, rajavartiosto ja TE-keskus.
– Puskaradion viesti on mennyt täällä perille.
Kun valvontaa tehdään tiiviisti, luvat ovat kunnossa. Viimeisen kymmenen vuoden ajalta en
muista kymmentäkään tapausta, että lupaa ei
olisi löytynyt, muistaa Evolla toimiva luontovalvoja Seppo Kylökäs.

Kännykkälupa
nuorten suosiossa
Virkistyskalastuskohteilla lupa hoituu automaatista tai mobiilisti. Varsinkin nuoriso suosii kännykkälupaa – se on vaivaton hankkia.
– Valvonnan kannalta kännykkälupa tuo omat
pulmansa. Puhelinmalleja on satoja ja kaikki vähän oman näköisiä. Mutta kyllä se lupaviesti on
sieltä aina löydetty, Kylökäs toteaa.
Kännykkälupaan on liittynyt palvelu, joka muistuttaa myös saalispalautteen tärkeydestä. Sekin
kuuluu luvallisen kalastajan velvollisuuksiin. 
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www.metsa.ﬁ/kalastus

