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110 vuotta kalatalousneuvontaa 

Sysmäläisen kalastaja O. Bernhard Lindbergin seuraajaksi kalatalousneuvontaamme 
tuli vuoden 1910 kesäkuussa Kalle Hinkkanen, joka oli toimessaan aina vuoteen 1929, 
kunnes siirtyi Suomen Kalastusyhdistyksen konsulentiksi. 
 
Seuraavassa ote Kalle Hinkkasen kertomuksesta vuodelta 1910: 

”Suuren osan aikaa vaati Lahdessa pidetyt maanviljelysnäyttelyt, johon 
kalastusosastokin koetettiin saada tarkotustaan vastaavaksi, valaisemaan 
kalatalouden eri puolia ja olikin tänne monista vaikeuksista huolimatta 
onnistuttu saamaan arvokkaita näytteitä läheltä ja kaukaakin. Evon 
kalastuskoulun kokoelmat ja useampia sarjoja eläviäkin kaloja, jotka kuitenkin 
osaksi epäonnistui, ja huonon veden vuoksi kuolivat jo toisena 
näyttelypäivänä. Tästä huolimatta oli näyttely-yleisöllä suuri innostus 
tutkimaan osaston eri näytteitä.” 

 
Perinnettä tullaan jatkamaan tänäkin vuonna ja Valtakunnallisen kalastuspäivän 
tapahtumassa (16.5.) Pikku-Vesijärvellä on meillä eläviä kaloja akvaariossa. Saa nähdä 
saammeko tänäkin vuonna ankeriaan näytille. 
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Harjuksen kuturauhoitus alkaa 

Vuonna 2016 pidetyssä LakiVisa-kilpailun ohessa kävi ilmi, että monellakaan ei ollut 
tiedossa harjuksen keväinen kuturauhoitus. Harjus on rauhoitettu sisävesissä 
leveyspiirin 67°00’N eteläpuolella huhtikuun 1. päivästä toukokuun loppuun ja alin 
pyyntimitta on 35 cm. Saman leveyspiirin pohjoispuolella harjuksen alamitta on 30 cm 
ja merialueellahan harjus on rauhoitettu kokonaan, koska meriharjus on käytännössä 
hävinnyt rannikoltamme. 

 
Hammonjoen harjus. 
 
Harjuksen tunnistaa harjaantumattomampikin kalamies, sillä korkea, purjemainen 
selkäevä ei voi jäädä huomaamatta, kuin aivan pienimmiltä yksilöiltä. Harjus on 
todella helposti pilaantuva, mutta erinomainen ruokakala. Harjuksen tieteellinen nimi, 
Thymallus thymallus, viittaa timjamiin ja tuoreessa kalassa onkin havaittavissa vieno 
timjamin tuoksu, jota kannatta käyttää myös kalan mausteena.  
 

Päijät-Hämeeseen muodostuu uusi Salpausselän Kalatalousalue 

Ensi vuoden alkupuolella pidetään Salpausselän Kalatalousalueen 
järjestäytymiskokous. Uudessa Kalatalousalueessa yhdistyvät käytännössä nykyiset 
Vesijärven, Nastolan ja Iitti-Jaalan Kalastusalueet. Pohjoisen ja eteläisen Salpausselän 
väliin jäävän alueen lisäksi siinä on yhtenevän kalastuksen järjestämisen kannalta 
mukana myös lounaassa Porvoonjoen vesistöalueella sijaitseva Työtjärven-
Hahmajärven alue, sekä kaakkoiskulmassa vetensä Koskenkylänjoen vesistöön 
laskeva Sääskjärvi. Muutenhan alueen vedet kuuluvat Kymijoen vesistöalueeseen. 
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Salpausselän kalastusalue ulottuu Hollolan länsireunalta lähes Kouvolaan asti. 
 
Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, jotka käytännössä korvaavat 
nykyiset kalastusalueet. Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden 
haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kalatalousalueen toimielimiä ovat 
yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. 
 
Kalatalousalueiden keskeisiä tehtäviä ovat mm. kalavarojen kestävän käytön ja hoidon 
suunnittelu, käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta, toimeenpano ja sen vaikutusten 
seuranta, kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus sekä kalastuksenvalvonnan 
järjestäminen. Näistä suurin haaste liittyy käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan, 
joka tulee käynnistää heti, kun Kalatalousalue on järjestäytynyt, ja suunnitelma tulee 
saada valmiiksi saman vuoden (2019) loppuun mennessä. Tämä tuo mukanaan 
varmasti useita erilaisia haasteita. 
 

Kalastonhoitomaksut ja kalastusrajoitukset 

Kalastonhoitomaksun hinta on 45€ / kalenterivuosi (15€ / 7vrk tai 6€ / vrk). 
 
Kalastonhoitomaksun voi maksaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, R-kioskissa, 
puhelinpalvelussa (020 69 2424) tai lähimmässä Metsähallituksen 
luvanmyyntipisteessä. R-kioskilta ostettaessa hintaan lisätään toimitusmaksu 3 €. 
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Kalastusrajoituspalvelussa on tiedot alueista, joissa ongintaa, pilkintää ja 
viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. 
 

Jäämeren matkalle mukaan myös pariskuntia 

Vielä on muutama päivä (28.3.2018 asti) aikaa ilmoittautua mukaan hienolle matkalle 
pohjoiseen. Matka soveltuu hyvin myös pariskunnille, joita onkin ilmoittautunut 
matkalle jo useampi. 
 
Suunnitelmissa on siis järjestää yhteistyössä Tenon Lohirannan kanssa matka Tenon 
rantoja pitkin kohti Ruijan jylhiä maisemia. Erilaisten nähtävyyksien lisäksi ja ohella 
tarkoitus on kalastaa meren lisäksi useammallakin eri järvellä. Linkistä voit tutustua 
matkaohjelmaan - http://kalatalouskeskus.net/wp-content/uploads/2018/01/Matka-
Tenolle-ja-jäämerelle-11.-17.8.2018.pdf 
 
Matkan hinta 460 euroa/henkilö.  
Lohiranta antaa lisäksi 50 euron alennuksen, jos henkilö on jo aiemmin osallistunut 
Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen järjestämälle Lohirannan matkalle.  
 

HUOM! ILMOITTAUMISET MAALISKUUN 28. PÄIVÄÄN MENNESSÄ! 
 
Matkalle voi ilmoittautua sähköpostitse info@kalatalouskeskus.net tai puhelimitse 
Ilkalle p. 045 171 5544. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan matkalle lähtijän nimi, 
syntymäaika, puhelinnumero sekä sähköposti tai postiosoite. Paikkoja on tarjolla 
rajoitetusti. 

Kireitä siimoja kalastuskaudelle 2018! 
Toivottaa Ilkka Vesikko & Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus 


