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Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry  

Toiminnanjohtajan kuukausikirje, huhtikuu 2018 

 
 

Hyvää avovesikautta 2018! 

 
 
Jäät ovat eteläisessä osassa Päijät-
Hämettä juuri lähdössä ja 
kalastuskausi vain kivenheiton 
päässä! 

 
Kalastusluvat kuntoon viimeistään 
nyt. 
 
WEKE-katiskoja jäljellä vielä 
nopeimmille! 
 
Juha Keto valokuvanäyttelyn 
henkilökuvassa 3.-13.5.2018 
 
Porvoonjoen vesistön tilassa 
tapahtunut merkittävä parannus UV-
desinfioinnin myötä 
 

Kalastonhoitomaksut, kalastusluvat ja kalastusrajoitukset 

Avoveden kalastuskausi on juuri alkamassa ja viimeistään nyt on aika laittaa lupa- 
asiat kuntoon. Kalastuslupa on jokaisen kalastajan velvollisuus, ja johon sijoitettu raha 
palaa takaisin kalavesien hoitoon hyödyttäen monin tavoin kaikkia kalastajaryhmiä. 
 
Kalastonhoitomaksun hinta on 45€ / kalenterivuosi (15€ / 7vrk tai 6€ / vrk). 
Kalastonhoitomaksun voi maksaa http://www.eraluvat.fi/-verkkokaupassa, R-kioskissa, 
puhelinpalvelussa (020 69 2424) tai lähimmässä Metsähallituksen 
luvanmyyntipisteessä. R-kioskilta ostettaessa hintaan lisätään toimitusmaksu 3 €. 
 
Osakaskuntien ja muiden vesialueen omistajien kalastuslupien myyntipisteet voivat 
vaikeita löytää, joten tässä muutama hyödyllinen linkki: 
http://www.nastolankalastusalue.fi/lupamyynti/ - Nastolan vesialueenomistajien lupia 
http://kalatalouskeskus.net/luvat/ - Vesijärven vesialueenomistajien lupia 
https://www.kalapassi.fi/selaus/69 - Lahden kaupungin kalastusluvat 
http://www.kalakortti.com/luvan_tilaus/shopdisplayproducts.asp?id=66&cat=Lahden+
Vesij%E4rven+virkistyskalastuslupa - Vesijärven virkistyskalastuslupa 
https://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus - Kalastusrajoituspalvelu 
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WEKE-katiskoja rajoitettu erä erikoishintaan 

WEKE-katiskoja on vielä muutama jäljellä. Oma katiska kannattaa hankkia pian, sillä 
näitä ei riitä kaikille. 
WEKE –katiska (Werraton) 80 €/ kpl (kaupassa n. 120€) 
Katiskoja voi varata sähköpostitse (info@kalatalouskeskus.net) heti. Puhelinvaraukset 
ja tiedustelut (2.5. alkaen) Ilkalta puh. 045 171 5544. 

Iida Holménin valokuvanäyttely: Vaikka tuulee vastaan  

Juha Keto, ja hänen vertaansa vailla oleva ura vesien hoidon saralla, on varmasti tuttu 
kaikille Päijät-Hämeen alueella kalastuksen ja vesienhoidon parissa toimiville. 
 
Iida Holménin Vaikka tuulee vastaan -valokuvanäyttely kertoo elämäntyönsä Lahden 
seudun vesiensuojelun parissa tehneen Juha Kedon tarinan. Se on henkilökuva 
ihmisestä, jolla on päämäärä ja vahva motivaatio vaikuttaa ympäristöasioihin. 
 
Kyseessä on Muotoiluinstituutin valokuvalinjan opinnäytetyönäyttely, jonka avajaiset 
ovat keskiviikkona 2.5.2018 klo 18-21 Taidetila Artel:issa (Aleksanterinkatu 33, Lahti). 
Näyttely on avoinna 3.5.-13.5.2018 välisenä aikana ma-su klo 12-19. 

Lahti Aquan UV-desinfioinnilla huipputuloksia 

Jätevesien UV-desinfiointi on yksi uusimmista ja parhaista mahdollisista jätevesien 
desinfiointimenetelmistä. Kariniemen ja Ali-Juhakkalan on UV-desinfioitu vuodesta 
2015 ennen niiden laskemista Porvoonjokeen. Samanlainen järjestely on ollut 
vuodesta 2017 käytössä myös Nastolan jätevedenpuhdistamolla, joka purkaa 
jätevedet Palojoen vesistöön. 
 
Lahden Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden jätevesien UV-
desinfiointi vähensi Porvoonjokeen kohdistuvaa hygieenistä haittaa merkittävästi ja 
suolistobakteerien vähenemä UV-desinfioinnin vaikutuksesta oli luokkaa 80 - 90 %. 
Nastolan jätevedenpuhdistamon UV-desinfiointi vähensi suolistobakteerien 
pitoisuuksia siten, että̈ puhdistettu jätevesi täytti uimaveden laatuvaatimukset. 
 
Lue lisää tuloksista Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen 
selvityksestä. http://www.vesi-ilma.fi/images/pdf/julkaisut/UV-selvitys.pdf 
 
 

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


