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Tunnistatko uhanalaiset ja 
elinvoimaiset kalalajit? 
 

 
Koulujen KalaPäivät saatiin päätökseen. 
Mukana 12 koulua, 2336 oppilasta ja 
189 opettajaa. 
 
Uusi kalastuslaki saa rinnalleen uuden 
asetuksen, joka julkistettiin torstaina 
26.11. 
 
Kalastusaluepäivillä Jämsässä esiteltiin 
uuden kalastuslain mukanaan tuomia 
muutoksia. 
 
Kalastusmaksut muuttuvat vuoden 
vaihteessa. Olethan selvillä tulevista 
muutoksista? 
 

Koulujen KalaPäivät saivat aikaan monipuolista keskustelua 

Koulujen KalaPäivät järjestettiin seitsemässä Lahden ja Hollolan, sekä viidessä 
Nastolan alakoulussa marraskuun aikana. Tapahtumien järjestämiseen oli saatu tukea 
ELY-keskuksen kautta kalastuksenhoitomaksuvaroista, sekä suoraan Nastolan 
kalastusalueelta. KalaPäivien aikana keskusteltiin 2336 oppilaan ja 189 opettajan 
kanssa, joten tapahtuman vaikuttavuus on melko hyvä. Toisaalta kovin syvällisesti ei 
asioihin päästä kiinni noin suuren oppilasmäärän kanssa, mikä saattaa tulevina 
vuosina muuttaa hieman KalaPäivien rakennetta. 
KalaPäivät toteutettiin rastimuotoisesti, jossa pienryhmät kiersivät toimintapisteeltä 
toiselle. Päijät-Hämeen kalatalouskeskus oli suunnitellut tapahtumaan neljä rastia, 
joiden tarkoituksena oli opettaa, herättää mielenkiintoa ja synnyttää keskustelua. 
Toimintapisteinä olivat vesistöjen hoidosta kertova videorasti, perhonsidontarasti, 
lajikalastusta ja kalastusharrastusta käsittelevä piste sekä uhanalaisten ja 
elinvoimaisten kalalajien arvuuttelurasti. Yhteistyökumppaneiksi koulujen Kalapäivä-
hankkeeseen Päijät-Hämeen kalatalouskeskus sai koulutuskeskus Salpauksen, Lahden 
seudun seurakuntayhtymän, Lahden seudun nuoret pyytäjät ry:n, nuorten 



toimintaryhmä Inspiksen sekä Lahden perhokalastajat ry:n. Osalla 
yhteistyökumppaneista oli kouluilla myös omia, samaan teemaan soveltuvia rasteja. 
Kaikilla rasteilla koululaisilla oli mahdollisuus kysellä mieltä askarruttavista asioista. 
Lisäksi moni rasti, erityisesti arvuuttelurastit, sisälsivät pohdintatehtäviä, jotka 
entisestään lisäsivät keskustelua. Kalapäivien myötä alakoululaisille saatiin 
muodostettua laaja yleiskuva vesistöjen ja kalakantojen tilasta sekä hoidosta niin 
paikallisella kuin koko Suomen käsittävällä tasolla sekä erilaisista 
kalastusharrastusmahdollisuuksista ja paikallisista harrastejärjestöistä. 
 

Kalastusasetus pyrkii toteuttamaan uutta kalastuslakia 

Uusi kalastusasetus annettiin Valtioneuvoston toimesta 26.11.2015. Kalastusasetus 
sisältää kalojen rauhoittamiseen, pyyntimittoihin sekä pyydysten käyttöön, 
asettamiseen ja merkintään liittyviä säädöksiä. Näiden lisäksi on säännöksiä 
kalastuksen valvojan kokeesta ja koulutuksesta sekä istutettavien kalojen 
merkintävelvollisuudesta. 
Suurin huomio kiinnittyy asetuksessa siihen, että osa kaloista rauhoitetaan kokonaan. 
Kalojen rauhoitussäännösten piiriin kuuluvat samat kala- ja rapulajit kuin voimassa 
olevassa kalastusasetuksessa. Näitä olisivat järvilohi ja nieriä Vuoksen ja Hiitolanjoen 
vesistöalueella, lohi, taimen, harjus, siika, nahkiainen ja rapu.  
Toinen merkittävä uudistus on valikoivan kalastuksen mahdollistava ja samalla lajien 
luonnonkantoja suojaava pakollinen rasvaeväleikkaus, istutetun järvilohen ja 
taimenen erottamiseksi luonnonkaloista.  
Tästä linkistä voi tutusta tarkemmin kalastusasetukseen ja esimerkiksi siinä 
annettuihin kalojen pyyntimittoihin, jotka ovat nykyistä huomattavasti 
monimuotoisempia. 
 
http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kalastusasetus-tehostaa-kalojen-suojelua 
 

Kalastusaluepäivät Jämsässä 

Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakuntien yhteistä 
kalastusaluepäivää vietettiin 18.11.2015 Jämsässä. Tapahtumassa käsiteltiin uuden 
kalastuslain toimeenpanon lisäksi myös muita ajankohtaisia asioita.  
Vuoden vaihteessa voimaantulevan kalastuslain muutoksista osalla on siirtymäaika ja 
osa tulee voimaan välittömästi. Kalastusaluepäivän esityksiin pääset tutustumaan 
oheisesta linkistä. 
 
http://tinyurl.com/nhqzqbc 
  



Kalastusmaksut muuttuvat vuoden 2016 alussa, mutta miten? 

Kalastuslupa yksinkertaistuu – yksi lupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla koko 
maassa. 
 
Koko vuoden lupa 39 euroa; seitsemän vuorokauden lupa 12 euroa ja yhden 
vuorokauden lupa 5 euroa. Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus on ilmaista, 
mutta mateen ryöstöpilkki (ja rokastus ylipäätään) kielletty. 
 
Uuden kalastonhoitomaksun voi maksaa 1.12.2015 alkaen osoitteessa www.eraluvat.fi 
tai puhelinpalvelussa 020 69 2424, joka vastaa arkisin klo 8-16. Kalastonhoitomaksua 
ei voi maksaa suoraan pankkitilille, sillä uusi kalastuslaki edellyttää 18–64-vuotiaiden 
kalastajien rekisteröitymistä. 
 
Kalastonhoitomaksu ei oikeuta vapakalastukseen kaikilla vesillä. Maksun maksaneet 
kalastajat eivät voi kalastaa rauhoitetuilla vesialueilla, kohdekohtaisen luvan vaativilla 
erityiskohteilla tai uuden kalastuslain määrittämillä vaelluskalavesistöjen koski- ja 
virta-alueilla. 

 
Kuvassa ryöstäjäpilkkejä, joita on käytetty mateen pilkkimisessä. Kala tartutetaan 
pilkin koukkuun ulkoapäin. Tällaisten ryöstäjäpilkkien käyttö mateen pilkinnässä on 
kielletty 1.1.2016 alkaen, uuden vuoden 2016 alusta voimaan tulevan kalastuslain 
mukaan. Kuva: Markku Myllylä. 
 

Mukavaa joulun odotusta! 
Toivottaa Ilkka Vesikko & Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus 


