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Kiinnostus vapaa-ajankalastukseen on Pohjois-
maissa jopa maailman mittakaavassa poikkeuk-

sellisen suurta, emmekä me suomalaiset tee tässä 
poikkeusta: vapaa-ajankalastus on yksi suosituimmis-
ta virkistysmuodoista. Erityisesti matkailukalastuksel-
la on maassamme vielä paljon hyödyntämättömiä ke-
hittämisen mahdollisuuksia. 

Yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan va-
paa-ajankalastuksella tarkoitetaan sellaista vesieli-
öiden pyyntiä, joka ei ole harjoittajansa ensisijainen 
keino ravinnontarpeensa tyydyttämiseksi. Saalista 
ei yleensä myydä tai saateta muuten markkinoille. 
Vapaa-ajankalastuksen yksiselitteinen erottaminen 
kotitarvekalastuksesta on usein vaikeaa, mutta koti-
tarvekalastukseen liittyvä saaliin käyttö toimeentulon 
parantamiseksi muodostaa rajan näiden kalastus-
muotojen välille. Myös Suomessa kuten muuallakin 
maailmassa vapaa-ajankalastajat ovat erikoistuneet 
entistä yksilöidymmin omiin kalastusmuotoihinsa. Tä-
män vuoksi vapaa-ajankalastuksen kehittämisen ta-

voitteet ovat painottuneet vaihtelevasti aikaisempina 
vuosikymmeninä, mutta yhtenä tavoitteena on aina 
ollut vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja 
lisääminen. Vesistöjen tilan parantaminen vaatii yhä 
ponnisteluja. 

Vapaa-ajankalastus sopii kaiken ikäisille ja sen har-
rastajat jakaantuvat tasaisesti eri yhteiskuntaluokkiin. 
Saatu saalis on mitä parhainta lähiruokaa, ja huomat-
tava osa keskisuomalaistenkin ruokapöydässä tarjolla 
olevasta kalasta on vapaa-ajankalastajien itse pyytä-
mää. Harrastuksen monista yksilölle ja koko yhteis-
kunnalle tuottamista hyödyistä huolimatta on sen suo-
sio viime vuosina vähentynyt. Uusille toimintatavoille 
on siis tarvetta.

Viime vuosina on myös oivallettu, että vapaa-ajan-
kalastuksen paine voi muodostua alueellisesti niin 
suureksi, että sillä on vaikutusta tiettyjen kalalajien 
kestävään hyödyntämiseen. Niinpä kaikki kalastaja-
ryhmät olisi saatava mukaan asettamaan käyttöta-
voitteita kalavesille. Meille keskisuomalaisille kala-

Esipuhe
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vesien kestävän käytön määrittäminen on erityisen 
moniulotteista senkin vuoksi, että maakuntakalamme 
järvitaimen on uusimmassa uhanalaisuusluokittelussa 
todettu erittäin uhanalaiseksi napapiirin eteläpuolella 
(Rassi ym. 2010). Tämä heijastuu väistämättä vapaa-
ajankalastuksen ja kalastusmatkailun tavoitteisiin. 
Uutta on myös vastuullisuuden korostaminen vapaa-
ajankalastuksessa. 

Tämän Keski-Suomen vapaa-ajankalastuksen ke-
hittämisohjelman 2013–2017 päämääränä on yksi-
löidä keskeiset kehittämistavoitteet valitulla aikajän-
teellä. Ohjelman on laatinut Keski-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus alueellisena kalatalous-
viranomaisena yhteistyössä alan muiden toimijoiden 
kanssa. Ohjelman valmistelutyöstä ja kehittämisoh-
jelman ensimmäisen version kirjoittamisesta vasta-
si kalataloustiimin harjoittelijana toiminut akvaattis-
ten tieteiden opiskelija Tommi Rautiainen, joka myös 
haastatteli noin 40 henkilöä eri sidosryhmistä työn 
taustaksi (hallinto, tutkimus, neuvontajärjestöt, vapaa-

ajankalastusjärjestöt, kalastustarvikeliikkeet, kunnat, 
matkailuyritykset, kalastusoppaat ja kalastusalueet). 
Työn aikana ohjelman luonnosversio lähetettiin kom-
mentoitavaksi eri tahoille, ohjelman sisällöstä pidettiin 
neuvottelu sidosryhmien kanssa, ja lopulta ohjelmasta 
pyydettiin vielä sidosryhmiltä lausunnot. Allekirjoitta-
neet ovat viimeistelleet ohjelman. 

Ohjelmalla ei ole oikeusvaikutuksia, vaan se oh-
jaa kalatalousviranomaisen toimintaa ja auttaa suun-
taamaan rahoitusta. Tärkeitä kumppaneita ohjelman 
toteutuksessa ovat kalatalousalan järjestöt, kalas-
tusalueet, osakaskunnat, tutkimuslaitokset ja itse va-
paa-ajankalastajat, joita ilman ohjelman toimenpiteitä 
on vaikeaa tai mahdoton toteuttaa. 

Jyväskylässä 20.12.2012
 
Matti Sipponen  Mari Nykänen
Kalatalouspäällikkö  Kalastusbiologi 
  

Tommi Rautiainen
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Aiempi Keski-Suomen vapaa-ajankalastuksen kehittä-
misohjelma oli laadittu vuosille 1998–2002. Kehittämi-
sen painopisteet olivat tuolloin:

• harrastuspohjan säilyttäminen
• tarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen
• yhteistyön ja vapaa-ajankalastuskulttuurin 

edistäminen
• luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Keskeisimmät havainnot aiemman ohjelman toteutu-
misesta ovat: 

Harrastuspohjan säilyttäminen

Harrastuspohjan säilyttämiseksi on edistetty lasten ja 
nuorten kalastusharrastusta järjestämällä vuosittai-
nen valtakunnallinen kalastuspäivä ja erilaisia leirejä. 
Myös kouluissa vierailleet kalastuksen ohjaajat ovat 
tarjonneet lapsille ja nuorille mahdollisuuden saada 
ensikosketus kalastusharrastukseen. Vaikka arviolta 
puolet keskisuomalaisista koululaisista tavoitetaan 
järjestöjen tai kalastustapahtumien avulla, ei tämä 
myönteistä palautetta saanut toiminta ole kuitenkaan 
lisännyt nuorten kalastuksen aktiiviharrastajien mää-
rää. Myös seuratoiminta on vähentynyt viime vuosina 
sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti.

Tavoitteena olleessa lähikalastuskohteiden lisäämi-
sessä ei ole onnistuttu. Taajama-alueilla on edelleen 
liian vähän helposti saavutettavia lähikalastuspaikko-
ja, jotka mahdollistaisivat kalastuksen osana arkea. 

Tarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen

Uusia koskikalastuskohteita tai erilaistuneita järvika-
lastuskohteita ei ole juurikaan perustettu. Maakun-
nan keskeisimmät kosket ovat jo kalastuskäytössä. 
Järvillä kalastus on jonkin verran monipuolistunut 
muun muassa vahvistuneiden kuhakantojen vuoksi. 

Koskikohteisiin on luotu kolmiportainen Villi taimen 
-luokitus. Luokituksen tavoitteena on uhanalaisen 
järvitaimenkannan hoito ja koskikohteiden kalastus-
järjestelyjen kehittäminen kalakantoja säilyttävällä ja 
saalisvarmuutta parantavalla tavalla (Airaksinen ym. 
2006, Konneveden kalatutkimus 2012). Tällä hetkellä 
Keski-Suomessa on neljä Villi taimen -kohdetta ja yk-
si Villi taimen pro -kohde. Kalastuskohteiden palvelu- 
ja varustelutasoa on kehitetty. Myös liikuntaesteisten 
tarpeet on otettu osalla kohteista huomioon. 

Kalastuspaikkojen markkinoinnissa painettu ja il-
maiseksi eri toimipisteisiin jaettu Keski-Suomen ka-
lastuspaikkaopas on koettu hyödylliseksi. Internet-
ympäristön mahdollisuuksia ovat käyttäneet etenkin 
alueen erityislupakohteet ja kalastusoppaat. Myös ka-
lastusalueet ovat luoneet omia Internet-sivustojaan. 
Edelleen ongelmaksi koetaan ajantasaisten tietojen 
löytäminen osakaskuntien myymistä luvista.

Yhteistyön ja vapaa-ajankalastuskulttuurin 
edistäminen

Yhteistyö vapaa-ajankalastajien, kalavedenomistaji-
en, kalastusalueiden ja mm. matkailuyrittäjien kesken 
on edistynyt. Kalastusoppaat ovat saaneet hankit-
tua toimintansa mahdollistamat omistajaluvat vaivat-
tomasti ja luvat ovat olleet edullisia. Osakaskuntien 
keskinäistä yhteistyötä on edelleen mahdollista lisätä 
mm. kalakantojen säätelyssä.

Tavoitteena oli myös laatia ohjeistus ns. hyvistä ka-
lamiestavoista. Tällaiset ohjeet ovat äskettäin valmis-
tuneet Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjes-
tön käynnistämässä valtakunnallisessa ”vastuullinen 
vapaa-ajankalastaja” -hankkeessa. Hanke pohjautuu 
Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) virkis-
tyskalastuksen käytännesääntöihin, jotka laadittiin 
vuonna 2007. Laaditut säännöt kuvaavat ympäris-
töystävällisen, eettisesti asianmukaisen ja sosiaali-
sesti hyväksyttävän virkistyskalastuksen kriteerit.

Aiemman kehittämisohjelman 
tavoitteet ja niiden toteutuminen
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Mari Nykänen
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Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Maakunnan merkittävimmät koskialueet on kunnostet-
tu. Kunnostusten painopiste on siirtymässä pienem-
piin kohteisiin ja valuma-aluetason toimiin. Keskeisillä 
koskireiteillä on riittävästi järvitaimenelle soveltuvia li-
sääntymis- ja poikasalueita, mutta taimenkannat ovat 
niin Keski-Suomen alueella kuin muuallakin napapiirin 
eteläpuolella erittäin uhanalaisia. Elinympäristökun-
nostus ei yksin riitäkään taimenkantojen tilan paranta-
miseksi. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kalastus-
järjestelyt, veden ja istukkaiden laatu. 

Keski-Suomen kalataloushallinnon, kuntien, kalas-
tusalueiden ja yritysten rahoituksella toteutettiin vuo-
sina 2003–2006 maakunnallinen järvitaimenhanke, 
jonka päätavoitteena oli luonnonvaraisen taimenkan-
nan elvyttäminen ja taimeneen maakunnassa tukeu-
tuvan kalastusmatkailun edellytysten parantaminen. 
Hankkeessa laadittiin suosituksia verkkojen sallitul-
le silmäkoolle ja taimenen alamitalle siten, että kalat 
pääsisivät lisääntymään vähintään kerran. Virtavesillä 

tavoitteena oli pienpoikasistutusten lisääminen, istuk-
kaiden eväleikkaaminen ja ehjäeväisten luonnontai-
menten vapauttaminen. (Airaksinen ym. 2006.) Vaik-
ka suosituksia on monilla kohteilla noudatettu, eivät 
toimet kuitenkaan ole olleet riittäviä lisäämään kutevi-
en kalojen määrää. Maakuntaan on perustettu kaikille 
kiinnostuneille avoin järvitaimentyöryhmä, joka jatkaa 
työtä taimenkantojen tilan parantamiseksi. 

Istukkaiden geneettisen laadun ja monimuotoisuu-
den säilyttämiseksi on laadittu istutusohjeet Keski-
Suomen kalavesille (Keski-Suomen TE-keskus 2008). 
Jokirapukantojen tilan turvaamiseksi ja täplärapujen 
hallitun istutustoiminnan ohjaamiseksi laadittiin valta-
kunnallinen kalataloushallinnon rapustrategia vuonna 
2000 (Hyytinen ym. 2000). Strategian mukaisesti täp-
lärapujen istutuslupia on myönnetty Keski-Suomessa 
vain Päijänteen alueelle, mutta luvattomat istutukset 
ovat levittäneet lajia eri puolille maakuntaa. Tätä kirjoi-
tettaessa on valmisteilla uusi rapustrategia.

Mari Nykänen



7

Vapaa-ajankalastajien määrä

Vapaa-ajankalastus on suomalaisten tärkeimpiä toi-
minnallisia luontoharrastuksia. Vuonna 2010 vapaa-
ajankalastusta harrasti 1 675 000 suomalaista eli 32 
% väestöstä (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 
lyhenne jatkossa RKTL, 2011a). Keski-Suomen väes-
töstä jopa yli 40 % eli keskimäärin noin 115 000 hen-
kilöä on harrastanut kalastusta vuosina 1994–2009 
(Kuva 1). Uusimman eli vuotta 2010 koskeneen sel-
vityksen mukaan kalastuksen harrastajien määrä 
näyttäisi kuitenkin vähentyneen jopa kolmanneksella 
aiempaan verrattuna. Tulevat mittaukset osoittavat 
onko tulos todellinen vai otantatutkimuksiin aina si-
sältyvän satunnaisvaihtelun aiheuttama poikkeama. 
Toisaalta vapaa-ajankalastuksen valtakunnallinenkin 
suosio on jatkuvasti laskenut: vuonna 2010 kalastusta 
harrastaneiden kokonaismäärä oli lähes viidenneksen 
alhaisempi kuin vuonna 1998, jolloin kalastajia oli yli 2 
miljoonaa (Kuva 2, kaikki ikäluokat yhteensä).

Huomattavaa on kuitenkin, että Keski-Suomen alu-
eella kalastavia henkilöitä on selvästi enemmän kuin 
alueella vakituisesti asuvia kalastajia, eli maakuntaan 
tullaan kalaan myös kauempaa. Vuosien 1997–2010 
tutkimusten mukaan maakunnassamme on kalasta-
nut vuosittain keskimäärin noin 180 000 henkilöä, noin  
10 % kaikista Suomen vapaa-ajankalastajista. Maa-
kunnassa kalastaneiden henkilöiden määrä näyttäisi 
kuitenkin olevan laskusuunnassa. Uusimman vuoden 
2010 arvion mukaan Keski-Suomessa kalastaneita 
henkilöitä oli enää 148 000. (RKTL 1995, 1997, 1998, 
2002, 2006, 2007, 2009, 2011a, 2011b.)

Valtakunnallisten tietojen mukaan vapaa-ajanka-
lastajia on suhteellisesti eniten 10–17-vuotiaiden ikä-
ryhmässä. Vuonna 2010 lähes 40 % 10–17-vuotiaista 
harrasti kalastusta (Kuva 2). Vähiten kalastusta har-
rastavat yli 64-vuotiaat, joista vain 22 % kalasti vuonna 
2010. Lukumäärällisesti selvästi eniten on 25–44- ja 

Vapaa-ajankalastuksen nykytila  
Keski-Suomessa

Tommi Rautiainen
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Kuva 1. Keski-Suomen vapaa-ajan-
kalastajien määrä vuosina 1994–
2010. Kuvan tiedot on ovat peräisin 
seuraavista julkaisusta: RKTL 1995, 
1997, 1998, 2002, 2006, 2007, 
2009, 2011a ja 2011b. Kalastusta 
harrastavien osuus Keski-Suomen 
väestöstä on vuosien 1997, 2001 ja 
2005 osalta laskettu hyödyntämällä 
lisäksi Tilastokeskuksen PX-Web-
tietokanta-aineistoa (2012) Keski-
Suomen väestömääristä. Muiden 
vuosien osalta tieto kalastusta 
harrastavien osuudesta on ollut 
saatavilla em. julkaisuista. Kuvassa 
olevat eri vuosien tulokset eivät ole 
täysin vertailukelpoisia keskenään 
tutkimusten menetelmällisten erojen 
vuoksi. Lisäksi Keski-Suomen alu-
eella kalastaneiden määrässä vuon-
na 2009 eivät ole mukana entisen 
Kuhmoisen kalastusalueen alueella 
kalastaneet. 

Kuva 2. Vapaa-ajankalastajien 
osuus koko valtakunnan väestöstä 
ikäryhmittäin vuosina 1998–2010. 
Eri ikäryhmien kalastajamäärät 
on poimittu Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen (2012a) Px-Web-
tilastotietokannasta  ja eri ikäryhmi-
en väestön määrä Tilastokeskuksen 
(2012) PX-Web-tietokannasta. 

Kuva 3. Vapaa-ajankalastajien eri 
kalastusmenetelmillä harjoittamien 
kalastuspäivien osuus Keski-Suo-
messa vuosina 2006, 2008 ja 2010. 
Kuvassa on vertailun vuoksi myös 
vastaava valtakunnallinen tieto vuo-
delta 2010 (tiedot julkaisuista RKTL 
2007, 2009, 2011a). 
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45–64-vuotiaita kalastajia. Kummassakin ikäryhmäs-
sä on lähes puoli miljoonaa kalastajaa, yhteensä  
56 % kaikista kalastajista vuonna 2010. (RKTL 2012a). 
Vuonna 2010 kalastusta harrasti 42 % miehistä ja  
21 % naisista. Noin 50 000 suomalaista pitää kalas-
tusta tärkeimpänä tai lähes tärkeimpänä harrastukse-
naan. (RKTL 2011a.)

Kalastuksen suhteellinen suosio on laskenut 
2000-luvun aikana selvimmin alle 45-vuotiaiden ikä-
ryhmissä ja erityisesti 10–17-vuotiaiden keskuudessa 
(Kuva 2). Pysyvä kiinnostus kalastusharrastukseen 
syntyy usein lapsuudessa saatujen kokemusten pe-
rusteella, joten lasten ja nuorten kalastusaktiivisuuden 
väheneminen on erityisen huolestuttavaa vapaa-ajan-
kalastuksen tulevaisuuden kannalta.

Käytetyt kalastusmenetelmät 
ja kalastusaktiivisuus

Kalastusvälineistä tavallisin eli useimpien kalastajien 
käyttämä on onki. Kaikista Suomen kalastajista onkea 
käytti vuonna 2010 jopa 68 %, kun heittovapaa käytti 
41 %, pilkkivapaa 28 %, katiskaa, mertaa tai rysää 
26 %, verkkoa 25 % ja vetouistinta 21 % kalastajista 
(RKTL 2011a). Onkiminen ei ole kuitenkaan yhtä sel-
västi suosituin pyydys, jos tarkastellaan eri menetel-
mien käytön aktiivisuutta. Kalastuspäivinä mitattuna 
(niiden päivien lukumäärä jona kutakin menetelmää 
on käytetty) lähes yhtä suosittuja tai suositumpia vä-

lineitä ovat vuosina 2006–2010 sisävesillä olleet heit-
tovapa, verkko ja katiska, merta tai rysä (RKTL 2007, 
2009 ja 2011a). 

Myös Keski-Suomessa aktiivisimmin käytetyt pyy-
dystyypit kalastuspäivinä mitattuna ovat 2000-luvulla 
olleet katiska, merta tai rysä, onki, verkko ja heittova-
pa (Kuva 3). Vuosien 2006, 2008 ja 2010 tutkimuksis-
ta ei ole vielä nähtävissä selvää trendiä eri menetel-
mien käyttömäärissä. Ainoastaan katiska-, merta- ja 
rysäpyynnin osuus kaikista kalastuspäivistä on jatku-
vasti vähentynyt. Heittokalastuksen suosio on uusim-
man eli vuoden 2010 tutkimuksen mukaan kasvanut 
selvästi edellisistä tutkimuksista. Vuonna 2010 jopa 
neljännes kaikista kalastuspäivistä Keski-Suomessa 
muodostui heittokalastuksesta. Keski-Suomen kaik-
kiin kalastusmuotoihin yhteensä käytettyjen kalastus-
päivien osuus on noin 10 % koko valtakunnan kalas-
tuspäivien määrästä. (RKTL 2007, 2009, 2011a.)

Onkimisen ja myös pilkkimisen yleisyyttä kalastus-
menetelminä selittänevät niissä tarvittavien välineiden 
suhteellinen edullisuus ja ko. kalastustekniikoiden 
helppous myös aloittelijoille ja lapsille. Näiden lisäk-
si onkiminen ja pilkkiminen ovat ns. matalan kynnyk-
sen kalastusmuotoja myös siksi, että ne ovat kaikille 
maksuttomia eivätkä edellytä erillisten kalastuslupien 
hankkimista. Kolmannes kaikista Keski-Suomen ka-
lastuspäivistä koostuukin näistä jokamiehen oikeuksin 
harjoitetuista kalastusmuodoista (Kuva 4).

Vuonna 1997 käyttöön otettu läänikohtainen vie-
helupa, joka oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla 

Kuva 4. Keski-Suomessa harjoitet-
tujen kalastuspäivien määrät lupa-
muodoittain vuosina 2001, 2005 ja 
2009 (tiedot julkaisuista RKTL 2002, 
2006, 2011b).
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ja vieheellä tietyn läänin alueella erityiskohteita lu-
kuun ottamatta, on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan 
valtakunnallisesti ja myös Keski-Suomessa (Kuva 5) 
(RKTL 2002, 2006, 2011b). Läänikohtainen viehelu-
pa maksetaan maa- ja metsätalousministeriön tilille ja 
maksutapoja on useita, mikä tekee luvan hankkimisen 
helpoksi. Yhdellä vavalla ja vieheellä kalastaminen on 
maksutonta alle 18-vuotiaille ja 65 vuotta täyttäneille. 

Vuonna 2009 puolet kaikesta vapaa-ajankalastuk-
sesta Keski-Suomessa tapahtui kalavesien omistajien 
luvalla. Kalaveden omistajien lupa tarvitaan kaikkeen 
muuhun kalastukseen kuin onkimiseen, pilkkimiseen 
tai viehekalastukseen yhdellä vavalla ja vieheellä. Ka-
lavesien omistajien lupien saatavuudella on siis huo-
mattava merkitys kalastusaktiivisuudelle.

Kalastusalueittain tarkasteltuna kalastusaktiivisuus 
on Keski-Suomessa suurinta Pohjois-Päijänteellä, 

jossa on kalastettu vuosina 1998–2009 keskimää-
rin puoli miljoonaa päivää vuodessa eli noin viiden-
nes kaikista Keski-Suomen kalastuspäivistä (Kuva 
5). Pohjois-Päijänne on koko valtakunnan kymmenen 
vilkkaimman kalastusalueen joukossa, vuonna 2005 
jopa kaikkein vilkkain. Pohjois-Päijänteen jälkeen vilk-
kaimmat kalastusalueet Keski-Suomessa ovat Ala- ja 
Keski-Keiteleen, Keuruun, Leppäveden, Saarijärven 
ja Jämsänjokilaakson kalastusalueet, joissa kaikissa 
on ollut keskimäärin yli 0,2 miljoonaa kalastuspäivää 
vuosina 1998–2009. Selvästi vähiten kalastusta on 
Hankasalmen ja Pääjärven kalastusalueiden vesillä. 
Keski-Suomen kalastuspäivien yhteismäärä on vaih-
dellut jonkin verran vuosina 1998–2009, mutta mää-
rässä eli kalastusaktiivisuudessa ei ole selvää nouse-
vaa tai laskevaa trendiä. (RKTL 2002, 2006, 2011b.)

Kuva 5. Keski-Suomen kalastusalu-
eiden kalastuspaine kalastuspäi-
vinä kaikki kalastusmuodot yhteen 
laskettuna. Entisen Kuhmoisten 
kalastusalueen (nyttemmin osa 
Keski- ja Etelä-Päijänteen kalastus-
aluetta) tiedot on poistettu vuosien 
1998–2005 aineistoista, jotta ne 
ovat vertailukelpoisia vuoden 2009 
tulosten kanssa (tiedot julkaisuista 
RKTL 2002, 2006, 2011b).

Kuva 6. Vapaa-ajankalastajien ka-
lansaalis Keski-Suomessa vuosina 
2009 ja 2010 (saalistiedot ovat 
julkaisuista RKTL 2011 a ja c). Vuo-
den 2009 tutkimuksen otos oli noin 
40 000 kotitaloutta ja vuoden 2010 
tutkimuksen noin 6000 asuntokun-
taa, eli laajemman otoksen vuoksi 
vuoden 2009 tulokset saattavat ku-
vastaa todellisuutta paremmin kuin 
vuoden 2010 tulokset.
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Vapaa-ajankalastajien saaliit

Keski-Suomen vapaa-ajankalastajien vuosittainen ko-
konaissaalis on hieman eri tavoin tehtyjen tutkimusten 
mukaan ollut vuosina 2006–2010 keskimäärin 2,6 mil-
joonaa kiloa (vaihteluväli 1,67–2,85 miljoonaa kiloa). 
Vuonna 2009 Keski-Suomen osuus valtakunnallisesta 
vapaa-ajankalastajien kokonaissaaliista 33,9 miljoo-
nasta kilosta oli hieman yli 7 prosenttia eli 2,5 miljoo-
naa kiloa. (RKTL 2007, 2009, 2011a,c.)

Keski-Suomen jokirapusaalis oli vuonna 2009 387 
000 kappaletta ja täplärapusaalis 45 000 kappaletta. 
Keski-Suomi on maan toiseksi paras jokirapualue; 
viidennes maan jokirapusaaliista pyydetään täältä 
(RKTL 2011c). Vapaa-ajankalastajien kokonaissaalis 
Keski-Suomessa on noin kymmenkertainen verrattu-
na maakunnan ammattikalastuksen saaliiseen, joka 
oli vuonna 2010 0,2 miljoonaa kiloa (muikkua 63 % ja 
kuhaa 14 %) (RKTL 2012b).

Kuten koko maassa, myös Keski-Suomessa suu-
rin osa vapaa-ajankalastajien saaliista koostuu ahve-
nesta ja hauesta. Keski-Suomen saaliista 50–60 % 
saaliista koostuu näistä kahdesta lajista. Kolmannek-
si merkittävin laji saalismäärällisesti on kuha, jota on 
noin 15 % Keski-Suomen kokonaissaaliista. (RKTL 
2009, 2011c) (Kuva 6). Kalojen tuottajahintojen mu-
kaan arvioituna maakunnan merkittävin saalislaji on 
kuitenkin kuha. Vuonna 2010 Keski-Suomen kuha-
saaliin arvo oli noin 1,7 miljoonaa euroa eli yhtä paljon 
kuin ahven- ja haukisaaliin yhteensä (RKTL 2011c,d).

Keski-Suomen kalastusalueilla saalista saatiin 
vuonna 2009 keskimäärin 1,15 kiloa kalastuspäivää 
kohti. Kalastuspäiviä oli maakunnassa vuonna 2009 
keskimäärin 8,5 päivää vesihehtaaria kohti. Vesiheh-
taaria kohti maakunnan keskimääräinen vapaa-ajan-
kalastuksen saalis oli noin 10 kiloa. (RKTL 2011b,c.)

Koko valtakunnan mittakaavassa kalastusmene-
telmistä eniten eli kolmannes koko vapaa-ajanka-
lastuksen saaliista saadaan verkoilla (RKTL 2011a). 
Verkko on eri pyyntimuodoista myös pyytävyydeltään 
tehokkain: yksi verkkokalastuspäivä tuottaa saalista 
hieman yli kaksi kiloa, kun toiseksi tehokkain pyyn-
timuoto eli pilkkikalastus tuottaa saalista vajaan kilon 
kalastuspäivää kohti (RKTL 2007, 2009, 2011a). 

Mari Nykänen
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Kalavesien ja  
kalakantojen tila

Keski-Suomen vesistöt tarjoavat erinomaisen mah-
dollisuuden monipuoliselle vapaa-ajankalastukselle. 
Keski-Suomen pinta-alasta 16 % on vesialueita. Pin-
tavesien ekologisen tai muun tila-arvion perusteella 
Keski-Suomen järvistä 76 % ja jokivesistä 57 % ovat 
joko hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Suurista jär-
vistä erinomaisessa tilassa ovat esimerkiksi Konne-
vesi, Pyhäjärvi, Muuruejärvi ja Ylä-Keitele. Hyvässä 
tilassa ovat mm. Päijänne, Keurusselkä ja Kolima. 
Suurin osa Keski-Suomen tyydyttävässä tai sitä huo-
nommassa tilassa olevista vesistä sijaitsee Saarijär-
ven reitillä. Keski-Suomen vesienhoidon toimenpi-
deohjelmassa on esitetty Keski-Suomen vesistöissä 
tarvittavat toimenpiteet, jotta vesien tila saataisiin hy-
väksi kaikkialla. Tärkeimpiä tarvittavia toimia ovat 
ravinnekuormituksen alentaminen, säännösteltyjen 
vesistöjen säännöstelykäytännön kehittäminen sekä 
erilaiset kunnostustoimenpiteet kuten lisääntymisalu-
eiden, suojapaikkojen ja ohitusuomien rakentaminen 
kaloille. (Keski-Suomen ympäristökeskus 2009.)

Keski-Suomen kalasto muodostuu suureksi osaksi 
tavanomaisista sisävesien kalalajeista. Vapaa-ajanka-
lastuksen kohteena olevista kalalajeista kuhan kannat 
ovat viimeisen vuosikymmenen aikana voimistuneet 
merkittävästi. Hauki- ja ahvenkannat kestävät vapaa-
ajankalastuksen tämän hetkisen pyyntiponnistuksen 
hyvin. Tätä kirjoitettaessa osalla isoista vesialtaista 
muikkukannat ovat ylitiheitä. Järvitaimenen kannat 
ovat sen sijaan erittäin uhanalaisia, ja taimensaa-
liit ovatkin pääasiassa istutuksista peräisin. Taimen-
kantojen tilaa seurataan jatkuvasti sähkökalastuksil-
la, kalamerkinnöillä ja laskemalla kutupesiä useilla 
virtavesikohteilla. Päijänteeltä pohjoiseen vaeltavien 
taimenten määrää seurataan lisäksi Vaajakosken ka-
laportaalla. Kaikilla näillä mittareilla mitattuna taimen-
kantojen tila näyttää huolestuttavalta. Vaeltavia isoja 
taimenia on enää tuskin lainkaan, ja poikastuotanto 
koskissa on pääosin reilusti alle koskien potentiaali-
sen tuotannon – pääasiassa juuri emokalojen puut-
teen vuoksi.

Maakunnan kalanistutusten tärkeimmät lajit ovat 
olleet kuha, siika ja järvitaimen, joiden osuus kaikki-
en istutusten arvosta vuosina 1998–2009 oli 85 pro-
senttia (kalataloushallinnon istutusrekisteri). Vuodesta 
2005 lähtien kaikilta Keski-Suomen järvitaimenistuk-
kailta on leikattu rasvaevä, jotta ne voidaan erottaa 
villeistä taimenista (Airaksinen ym. 2006).

Mari Nykänen
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Vapaa-ajankalastuksen sosio-
ekonomiset vaikutukset

Läntisessä maailmassa keskimäärin 10 % väestöstä 
harjoittaa vapaa-ajankalastusta. Pelkästään Euroo-
passa, Pohjois-Amerikassa ja Oseaniassa arvioidaan 
olevan yhteensä 140 miljoonaa vapaa-ajankalasta-
jaa, ja koko maailmassa heidät määräkseen arvioi-
daan 700 miljoonaa (FAO 2012). Vapaa-ajankalastus 
tuottaa sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla talou-
dellisia, kulttuurillisia ja ekologisia vaikutuksia, joiden 
mittaamiseksi on kehitetty erilaisia tieteellisiä mene-
telmiä. Vapaa-ajankalastuksen yhteiskunnallisten 
merkitysten ja arvon ymmärtäminen on tärkeää, jotta 
osataan tehdä oikeanlaisia ja toimivia kalavesien hoi-
toa ja kalastuksen säätelyä koskevia päätöksiä. Ka-
lastuksen merkityksen ymmärtäminen voi vaikuttaa 
myös päätöksiin, jotka eivät välittömästi liity kalastuk-
seen, kuten esimerkiksi maa- ja vesialueiden kaavoi-
tusta koskevat asiat.

Vapaa-ajankalastuksen sosio-ekonomisia vaikutuk-
sia koskeva tutkimus kehittyi etenkin Yhdysvalloissa, 
mistä se on viime vuosina levinnyt myös Eurooppaan. 
Alaa on toistaiseksi tutkittu varsin vähän, ja vapaa-
ajankalastuksen merkitys onkin edelleen heikosti tun-
nettu. Vapaa-ajankalastuksen arvon määrittämiseksi 
ei riitä, että selvitetään kalastajien kuluttaman rahan 
määrä ja tästä syntyvät aluetaloudelliset tulo- ja työl-
lisyysvaikutukset. Esimerkiksi kalastuksen esteettisiä, 
psykologisia ja sosiaalisia arvoja yksilöille on vaike-
ampi mitata tai arvottaa, mutta näiden merkitys ih-
misille ja yhteiskunnalle voi olla huomattavan suuri. 
Vapaa-ajankalastuksen rahallista arvoa voidaan mi-
tata paitsi kysymällä suoraan käytettyjä rahamääriä, 
myös selvittämällä paljonko kalastajat olisivat valmiita 
maksamaan nykyistä enemmän ja millä ehdolla, jos 
heidän käytettävissään olisi esimerkiksi tietynlaisia 
palveluja tai saaliiksi olisi mahdollista saada tietynlai-
sia kaloja. Suomessakin näitä yhteiskuntatieteellisen 
tutkimuksen menetelmiä on alettu soveltaa päätök-
senteon apuna ja vaikutusarvioissa. 

Vuonna 2005 suomalainen vapaa-ajankalastaja 
käytti harrastukseensa vuosittain keskimäärin vajaat 
300 euroa (Toivonen & Eskelinen 2007). Tämän pe-
rusteella Keski-Suomessa asuvat vapaa-ajankalas-
tajat (keskimäärin noin 115 000 henkilöä) kuluttavat 
kalastustoimintaansa noin 35 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Lukuun sisältyvät kalastusvälineiden ja suur-
ten välineiden, kuten veneiden, hankinnat sekä mat-
kustus- ja lupakulut. Vuonna 2004 tehdyn selvityksen 

mukaan Keski-Suomen koskilla kalastaneet käyttivät 
vapakalastukseen keskimäärin 36 euroa/vrk, ja kyse-
lyn mukaan mahdollisuus luonnontaimenen kohtaami-
seen lisää selvästi koskikalastajien maksuhalukkuutta 
(Airaksinen ja Valkeajärvi 2004). Kalastajien maksu-
halukkuuden on todettu olevan nykyistä suurempi 
myös Toivosen ym. (2000, 2004) laajassa yhteispoh-
joismaisessa tutkimuksessa. Vuonna 2000 tehdyn 
selvityksen mukaan suomalaiset vapaa-ajankalastajat 
olivat valmiit maksamaan harjoittamastaan kalastuk-
sesta nykyrahassa keskimäärin 90 euroa enemmän 
kuin he tosiasiassa maksoivat. Tätä kulujen yli mene-
vää maksuhalukkuutta sanotaan kalastajan saamaksi 
nettohyödyksi. Jos keskisuomalaisten vapaa-ajanka-
lastajien lisämaksuhalukkuus kalastuksestaan on sa-
ma kuin koko maassa keskimäärin, olisi 115 000 kes-
kisuomalaisen vapaa-ajankalastajan nettohyöty 10,3 
miljoonaa euroa. Luku ilmentää vapaa-ajankalastuk-
seen sisältyvää suurta taloudellista potentiaalia. Myös 
vesistöjen ekologisen tilan parantaminen voi lisätä 
vapaa-ajankalastuksen synnyttämiä aluetaloudellisia 
vaikutuksia, esimerkiksi lisäämällä kalastusmatkailu-
yritysten liikevaihtoa (Olkio & Eloranta 2007). 

Kalastusmatkailualalla on vielä paljon hyödyn-
tämättömiä mahdollisuuksia. Kalastusmatkailualan 
kehittäminen on varteenotettava keino lisätä työlli-
syysmahdollisuuksia erityisesti maaseudulla. Valta-
kunnallisessa kalastusmatkailun kehittämisen toi-
menpideohjelmassa vuosille 2008–2013 (Maa- ja 
metsätalousministeriö 2008) päätavoitteiksi asetettiin 
Suomen aseman vakiinnuttaminen ja vahvistaminen 
Euroopan keskeisten kalastusmatkailun kohdemaiden 
joukossa. Lisäksi tavoitteena oli alan yritystoiminnan 
kasvattaminen kotimaisilla markkinoilla. Kalastusmat-
kailijoilta säännöllisesti tuloja saavia yrityksiä on val-
takunnallisesti arvioituna 1200–1400 kappaletta. Arvi-
olta 200 000–300 000 ulkomaista matkailijaa kalastaa 
vuosittain Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden 
Suomessa harrastamista aktiviteeteista kalastus on 
suosituin, ja heitä kiinnostavat osittain eri kalalajit ja 
kalastusmuodot kuin kotimaisia kalastajia. Monissa 
Euroopan maissa haukea ja särkikaloja arvostetaan 
suuresti saaliina ja myös ruokana. Koko maan mutta 
erityisesti Järvi-Suomen kannalla tärkein kohderyhmä 
ovat venäläiset matkailijat. (Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö 2008.)
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Monipuolisuus ja vastuullisuus ovat Keski-Suomen 
vapaa-ajankalastuksen avainsanat tulevaisuudessa. 
Monipuolisuus tarkoittaa sitä, että vapaa-ajankalas-
tusta harjoitetaan erilaisissa ympäristöissä ja että ka-
lastaja arvostaa saaliina myös tavanomaisia kaloja ja 
kalalajeja. Näin harrastuksen vesiluontoa kohtaan ai-
heuttamaa painetta voidaan tasata alueellisesti. Vas-
tuullisuuteen kuuluu, että tunnistetaan kalastushar-
rastuksen vaikutukset kalakantoihin, kalayksilöihin ja 
luontoon ja että kalavaroja käytetään kestävästi. 

Alueellisen kalatalousviranomaisen toimintaa oh-
jataan maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauk-
sella, jossa kalakantojen käyttötavoitteet perustuvat 

kestävän käytön periaatteelle. Vapaa-ajankalastuk-
sen tavoitteita on pohtinut myös Euroopan sisävesi-
kalastuskomissio (EIFAC, nykyisin EIFAAC), joka on 
laatinut kaksi aihepiiriä käsittelevää julkaisua: vapaa-
ajankalastuksen hyvät käytänteet (FAO 2008) sekä 
vapaa-ajankalastuksen arvon määrittämistä koske-
van oppaan (Parkkila et. al. 2010). Vuonna 2012 FAO 
julkaisi yleismaailmalliset ohjeet vastuulliselle vapaa-
ajankalastukselle (FAO 2012). 

Keski-Suomen alueellinen vapaa-ajankalastuksen 
kehittämisohjelma täydentää maa- ja metsätalous-
ministeriön valtakunnallista vapaa-ajan kalatalouden 
kehittämisstrategiaa ja kalastusmatkailustrategiaa 

Kehittämistavoitteet vuosille 2013–2017
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(Maa- ja metsätalousministeriö 2008). Lisäksi maa-
kunnallisten tavoitteiden tulee tukea kansallisen ka-
latiestrategian ja valtakunnallisen vesien kunnostus-
strategian käytännön toteutumista. Valmisteilla oleva 
uusi valtakunnallinen rapustrategia tulee ohjaamaan 
Keski-Suomenkin rapukantojen hoitoa. Istutuksiin 
ja muihin kalavesien hoitotoimiin vaikuttavat lisäksi 
vuonna 2012 valmistunut kansallinen vieraslajistrate-
gia (Maa- ja metsätalousministeriö 2012b) ja vuonna 
2008 laaditut istutusohjeet Keski-Suomen kalavesille 
(Keski-Suomen TE-keskus 2008). 

Keski-Suomen maakunnan vapaa-ajankalastuksen 
kehittämisen tavoitteet vuosille 2013–2017 ovat: 
 

1. vapaa-ajankalastusmahdollisuuksien   
 monipuolinen hyödyntäminen

2.  vastuullisen vapaa-ajankalastuksen tukeminen

3.  vapaa-ajankalastuksen sosio-ekonomisten   
 hyötyjen esiin nostaminen.

Mari Nykänen
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Tavoite 1:  
Vapaa-ajankalastusmahdollisuuksien 
monipuolinen hyödyntäminen 

Virtavesien runsaus on Keski-Suomen erityispiirre. 
Tärkeimmät reittivesien koskikohteet ovat jo pääsään-
töisesti kalastuskäytössä, ja niissä voidaan kehittää 
lähinnä laatua ja monipuolistaa palveluita. Useimpien 
kohteiden pienuus ja suurehko kalastuspaine edel-
lyttävät, että kalastuksen järjestämiseen kiinnitetään 
erityistä huomiota. Järvitaimenen erittäin uhanalainen 
tila luo myös painetta monipuolistaa saaliskalojen la-
jivalikoimaa.

Kalastajien määrää voidaan lisätä lähinnä maa-
kunnan järvillä. Monipuolinen vesiluonto, runsaslaji-
nen kalakanta, pääsääntöisesti hyvässä ekologisessa 
tilassa olevat kalavedet, laadukkaat mökkimajoitus-
mahdollisuudet sekä hyvä saavutettavuus ovat Kes-
ki-Suomen vahvuuksia. Järvikalastuksen keskeiset 
kohdelajit hauki, ahven ja kuha esiintyvät runsaina ja 
elinvoimaisina. Monipuolistamalla tarjontaa voidaan 
lisätä kalastajamääriä, syventää kalastuskokemuksia 
ja parantaa saalisvarmuutta. Myös ravustuksessa on 
paljon kehittämisen mahdollisuuksia.

Vapaa-ajankalastus kilpailee harrastajista lukuisten 
muiden harrastusten kanssa. Siksi vapaa-ajankalas-
tajaa eli asiakasta tulee palvella hyvin. Hyvään palve-
luun kuuluu helppo pääsy kalavesille ja mahdollisuus 
ostaa kalastusluvat vaivatta. 

Vapaa-ajankalastajien joukko on monipuolinen: tai-
dot, kalastuksen tavoitteet, käytetyt välineet ja suhtau-
tuminen kaloihin vaihtelevat. Osa kalastajista haluaa 
valmiita paketteja, joissa yhdistyvät itse kalastusta-
pahtuma ja muu oheistoiminta kuten majoitus- ja ruo-
kailupalvelut. Osa kalastajista on valmis näkemään 
paljonkin vaivaa esimerkiksi saadakseen luonnossa 
syntyneen järvitaimenen. Markkinoinnin kohdentami-
sella eri ryhmiä voidaan palvella laadukkaasti ja yk-
silöllisesti.

Lasten ja nuorten kalastusharrastuksen tukeminen 
on tärkeää. Käytännöllinen toimi olisi tarjota lapsillekin 
sopivia kalastuskohteita lähellä kotia. Ikäihmisten suh-
teellinen osuus kasvaa jatkuvasti, joten myös tälle ryh-

mälle tulisi kehittää uusia kalastuspalveluita. Kunnat 
ovat avainasemassa luotaessa lähikalastuspaikkoja. 
Kuntien kaavoituksessa ja virkistystoiminnassa tulisi 
kiinnittää huomiota myös kalastusmahdollisuuksiin. 

Erityisesti harvemmin kalastavien tai hetkellisestä 
mielijohteesta kalaan haluavien (esimerkiksi kaupun-
gissa viivähtävät hotellivieraat) kalastusmahdollisuuk-
sia saattavat rajoittaa tiedon puute kalastuskohteista 
sekä mm. kalastuslupien, vuokravälineiden ja venei-
den vaikea saatavuus. Vapaa-ajankalastuksen tarjon-
nan tulisi palvella myös näitä kalastajia. Alueellisesti 
hyvin sijoittuneet mikroyritykset voivat omalla palvelu-
tarjonnallaan vastata tähän tarpeeseen.

Toimenpide 1:  
Vapaa-ajankalastuksen infrastruktuurin 
kehittäminen

Kalavesien saavutettavuutta tulee parantaa opasteil-
la, veneluiskilla, parkkipaikoilla ja taukopaikoilla, jotka 
palvelevat vapaa-ajankalastajia ja paikallisia asukkai-
ta. Eri vuodenaikoina harjoitettavan kalastuksen tar-
peet tulisi ottaa huomioon rakenteita suunniteltaessa 
ja ylläpidettäessä. Palvelurakenteilla voidaan myös 
ohjata käyttöpainetta haluttuihin kohteisiin. Ajantasai-
sen tiedon palvelurakenteista tulee olla helposti kalas-
tajien saatavilla esimerkiksi Internetissä.

Toimenpide 2:  
Luvanmyynnin parantaminen

Tiedon vähäisyys erityisesti kalavesien omistajien 
myymien paikallisten kalastuslupien saatavuudesta 
ja lunastuspaikoista on edelleen valtakunnallinen on-
gelma. Myös osakaskuntien ja muiden vesialueiden 
omistajien lupia tulisi voida lunastaa sähköisesti kuten 
nykyisin jo saatavilla olevia alueellisia viehekalastus-
lupia, läänikohtaisia viehelupia ja valtion kalastuksen-
hoitomaksu. Jokaisella paikkakunnalla tulisi olla edes 
yksi helposti löydettävä toimipiste, josta kalastajat 
voisivat lunastaa paikallisia kalastuslupia ja saada tie-
toa mm. kalastusrajoituksista. Eri kalastuskohteiden 
yhteistyötä lisäämällä voidaan muodostaa selkeäm-
piä ja kalastajia paremmin palvelevia kokonaisuuksia 
(yhtenäislupa-alueet).
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Toimenpide 3:  
Erityiskohteiden lisääminen 

Erilaisille kalastajille soveltuvia kalastuskohteita tulisi 
lisätä luomalla uusia erityiskalastuskohteita ja kehit-
tämällä olemassa olevia. Tuhansista järvi- ja lampi-
kohteista huolimatta maakunnan alueella on vähän 
seisovan veden erityiskalastuskohteita. Erityiskalas-
tuskohteilla tarkoitetaan tässä alueellisesti rajattu-
ja erillisen kalastusluvan edellyttäviä kohteita, joissa 
kalastolla on erityisominaisuuksia (saalisvarmuus, 
lajivalikoima, kalojen koko tai muu laatu) tai joissa 
kalastusta ohjataan tavoitteellisesti. Tällaisia kohtei-
ta voisivat olla suurten haukien pyydä ja päästä -jär-
vet tai pelkästään vapakalastukselle varatut kohteet. 
Virtavesillä jo olemassa olevia erityislupakohteita on 
mahdollista kehittää ohjaamalla kalastusta aiempaa 
täsmällisemmin esimerkiksi ottamalla käyttöön ala- 
ja ylämitat, saaliskiintiöt, rauhoitusalueet tai -ajat ja 
hoitamalla kalastoa harkituilla istutuksilla. Villi taimen 
-luokitus kriteereineen on yksi keino parantaa virta-
vesikalastuskohteiden tunnettuutta ja hoitoa. Erityis-
lupakohteiden ja myös muiden kuin kalastusyrittäjien 
yhteistyöllä voidaan luoda kalastajia houkuttelevia ko-
konaisuuksia. Virtavesikohteiden ylä- ja alapuolisille 
seisovan veden alueille voisi luoda esimerkiksi kook-
kaan hauen tai kuhan kalastukseen liittyviä palveluja. 

Toimenpide 4:  
Lisätään lähikalastuskohteita ja muita matalan 
kynnyksen kalapaikkoja

Lähikalastuspaikkoja tarvitsevat ensisijaisesti lapset 
ja nuoret sekä ikääntyvät ja liikuntarajoitteiset kalasta-
jat. Näiden ryhmien käytettävissä tulisi olla turvallisia 
kalastuspaikkoja, jotka ovat helposti saavutettavissa. 
Laadukkaat lähikalastuspaikat ovat kuitenkin tärkeitä 
kaikille kalastajille. Niiden avulla on mahdollista lisä-
tä kalastusharrastusta ja virkistymistä vesiluonnossa 
ilman aikaa ja kustannuksia vaativaa matkustamista.

Sopivia matalan kynnyksen kalastuspaikkoja tai 
-mahdollisuuksia tulisi tarjota myös kaupungeissa 
asuville tai viivähtäville satunnaisille kalastajille. Mik-
royritykset voivat omalla palvelutarjonnallaan madal-
taa harrastuskynnystä tarjoamalla esimerkiksi vuok-
ravälineitä kalastukseen ja vesillä liikkumiseen sekä 
opastamalla kalastuslupien hankinnassa. Tiedot lähi-
kalastuskohteista tulee koota alueittain helposti löy-
dettävään ja käytettävään muotoon esimerkiksi Inter-
netiin.

Pasi Perämäki
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Tavoite 2:  
Vastuullisen vapaa-ajankalastuksen 
tukeminen

Vastuullisuus vapaa-ajankalastuksen yhteydessä tar-
koittaa toimintaa parempien kalakantojen puolesta 
sekä sellaisia toimintatapoja, joissa erityisesti kalo-
jen käsittelyyn pyyntitapahtuman yhteydessä ja sen 
jälkeen kiinnitetään erityistä huomiota. Oikea käsit-
telytapa on keskeistä erityisesti pyydystä ja päästä 
-kalastuksessa. Vastuullinen vapaa-ajankalastaja ei 
aiheuta harrastuksellaan haittaa tai häiriötä luonnolle 
tai muille ihmisille. Yksityiskohtaisia esimerkkejä vas-
tuullisuudesta kalastuksessa on viime vuosina julkais-
tu mm. järjestöjen Internet-sivustoilla.

Kestävän kalastuksen edellytyksenä on riittävän 
suuri ja perimältään monimuotoinen kalakanta, jonka 
elinkierto on turvattu. Toimiva elinkierto tarkoittaa sitä, 
että kullakin lajilla on sille soveltuvia kutualueita, eri-
ikäisille kaloille eri vuodenaikoina soveltuvia elinym-
päristöjä ja ravintoa sekä esteetön kulkumahdollisuus 

näiden alueiden välillä. Kutukannan tulisi olla riittävän 
suuri, jotta geneettinen monimuotoisuus ja kalakan-
nan hyvä tuotto ovat turvattuja. Kestävän kalastuksen 
vallitessa vähenee tarve tukea kalakantoja istutuksin, 
jotka voivat olla myös uhka luontaisille kalakannoille. 

Keski-Suomessa erityisesti järvitaimenen elinkier-
to ei ole tällä hetkellä riittävän turvattu. Järvitaime-
nen alamitta ja verkkojen silmäkokorajoitukset sekä 
muut kalastussäännöt myös vapakalastuksessa tulisi 
säätää kestävän pyynnin mahdollistaviksi. Alueellisia 
ja ajallisia säätelytoimia tulee kehittää ja yhdenmu-
kaistaa, jotta suojelun kielteiset vaikutukset muiden 
lajien kalastukseen voidaan minimoida. Tämä paran-
taa säätelytoimenpiteiden hyväksyttävyyttä. Kaikkien 
käyttäjäryhmien tulisi olla valmiita joustamaan omista 
toimintatavoistaan kalastuksen kestävyyden saavut-
tamiseksi. 

Merkinnöillä saadaan tietoa kalojen vaelluksista, kasvusta ja kuolevuudesta sekä istutusten kannattavuudesta. On tärkeää, että 
kalastajat palauttavat löytämänsä merkit ja ilmoittavat kalojen pyyntitiedot mahdollisimman tarkasti. Keski-Suomessa taimenten 
merkintään käytetään nykyisin usein ankkurimerkkejä (kuvassa). Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos käsittelee kaikki Suomessa 
tehtävien merkintöjen palautukset.

Jukka Syrjänen
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Toimenpide 5:  
Ekologisesti kestävien säätelytoimien 
käyttöönotto

Kalastuksen säätelyllä on keskeinen merkitys kestä-
vän kalastuksen toteuttamiseksi. Kalastuksella vaiku-
tetaan siihen mitä lajeja, miten paljon ja minkä ikäisiä 
kaloja kalayhteisöstä poistetaan ja miten jäljelle jäänyt 
kalakanta kehittyy. Mahdollisia säätelykeinoja ovat ka-
lojen pituusrajoitukset, saaliskiintiöt, pyydysrajoitukset 
sekä rauhoitusajat ja -alueet – ääritapauksissa täydel-
linen kalastuskielto.

Tähän asti saaliskalojen kokoa on säädelty lähinnä 
laissa määritetyillä tai alueellisilla alamitoilla. Alami-
toilla pyritään yleensä turvaamaan kalojen lisäänty-
minen edes kerran. Nykyiset kalastusasetuksen mu-
kaiset alamitat ovat useiden lajien osalta liian pienet. 
Alamittojen lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön myös 
ylämittoja, joilla pyritään suojelemaan suurimpia ge-
neettisesti arvokkaita yksilöitä. Suurimpien kalojen 
vapauttamissääntö voi myös lisätä kalastuskohteen 
houkuttelevuutta, koska todennäköisyys suuren ka-
lan saamiseen kasvaa. Lisäksi tietyissä tapauksissa 
toimivia ratkaisuja voivat olla erilaiset välikoon mitat, 
joissa kalastuksen kohteena voivat olla joko välikoon 
kalat (halutaan suojella poikasia ja suuria kutukaloja) 
tai tietyn välikoon ylittävät ja alittavat kalat (halutaan 

esim. harventaa ylitiheää kantaa ja toisaalta sallia 
suurten kalojen pyynti).

Verkkokalastus on yksi tehokkaimmista pyyntimuo-
doista, ja juuri siksi verkkokalastuksen säätelyllä on 
keskeinen merkitys alueellisessa kalastuksen sääte-
lyssä. Erityisesti suurilla reittivesillä ja järvitaimenen 
vaellusreiteillä tulisi verkkokalastusta säädellä siten, 
että taimenkannat vahvistuisivat. 

Saaliskiintiöillä tarkoitetaan kappalemäärää, jota 
enemmän tiettyä lajia ei pitäisi kalastaa tietyssä ajan-
jaksossa. Monilla alueilla on vuorokausikohtainen 
saaliskiintiö lohikaloille. Ainakin ehjäeväiset, luonnon-
kudusta peräisin olevat järvitaimenet tulisi pyyntirajoi-
tuksista riippumatta vapauttaa aina. 

Keski-Suomessa ajallisia ja alueellisia rauhoitus-
alueita on luotu toistaiseksi melko vähän. Kalastus-
rauhoitus voi kuitenkin olla tehokas keino turvata 
esimerkiksi tunnettu lisääntymisalue kutuaikana. Eri-
tyisen tärkeää olisi huolehtia vaelluskalojen esteet-
tömästä pääsystä kutujokiin siten, ettei kalastusta 
harjoiteta kapeikoissa, jokisuissa eikä niska-alueilla 
ainakaan kalojen vaellusaikoina. 

Patrik Perämäki
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Toimenpide 6:  
Saaliin valinta ja käsittely

Kalastaja voi vaikuttaa kalakantojen tilaan ja kalas-
tuksen kestävyyteen valitsemalla kalastuskohteen-
sa ja saalislajinsa. Kalastuksen kohteena olevat lajit 
tulisi valita vesistökohtaisesti. Esimerkiksi rehevissä 
vesistöissä saaliiksi voisi valita vaikkapa särkikaloja 
suurten petokalojen kuten haukien sijaan. Uhanalai-
siksi luokitellut saaliskalat tulisi vapauttaa. Ruokakalat 
tulisi valita lajeista, jotka kestävät kalastusta tai joita 
istutetaan nimenomaan kalastettaviksi.

Kalastus aiheuttaa kaloille fyysisiä vahinkoja ja 
stressiä. Kalastuksessa tulee kiinnittää huomiota 
kalastustapaan ja mahdollisesti vapautettavan ka-
lan käsittelyyn siten, että kaloille aiheutetaan mah-
dollisimman vähän vahinkoa. Mahdollisimman lyhyt 
väsytysaika, kalasta helposti irti saatavat väkäsettö-
mät koukut ja kalan käsittely mahdollisimman nope-
asti mieluiten veden alla parantaa kalojen toipumista 
pyynnistä. Ruoaksi otettavien kalojen oikeaoppinen 
käsittely parantaa myös ruokakalan laatua. 

Toimenpide 7:  
Kalastuskilpailujen kehittäminen 
vastuullisemmaksi

Kalastuskilpailut ovat näkyvä kalastusharrastuksen 
muoto, joka vaikuttaa sen maineeseen. Kilpailut saat-
tavat houkutella myös uusia harrastajia kalavesille. 
On tärkeää, että kilpailujen säännöt noudattavat kai-
kin tavoin vastuullisen kalastuksen periaatteita. Mui-
takin palkitsemisen perusteita kuin mahdollisimman 
suuri saalis tulisi kehittää. Kilpailuja ei tulisi järjestää 
vesistöissä, joissa niistä voi olla haittaa kalastolle tai 
muulle ympäristölle.
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Toimenpide 8:  
Vaelluskalojen elinkierron turvaaminen

Vaelluskalojen elinkierron turvaaminen on entistä tär-
keämpää luonnon monimuotoisuuden säilyttämisek-
si ja lisäämiseksi. Keski-Suomen luontainen järvitai-
menkanta luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. Laaja 
istutustoiminta on osittain luonut virheellistä kuvaa 
luontaisten taimenkantojen todellisesta tilasta. Suurel-
la yleisöllä ja harrastajilla voi olla vaikea mieltää eroa 
luonnonvaraisen taimenen ja kalastuskäyttöön istutet-
tujen taimenien välillä. Kalastusalueiden käyttö- ja hoi-
tosuunnitelmissa tulee määrittää kohteet, joissa tarvi-
taan erityisiä toimia vaelluskalojen tilan turvaamiseksi. 

Toimenpide 9:  
Tiedottaminen

Avoin ja selkeä tiedotus kalastusrajoituksista ja ka-
lastussäännöksistä parantaa niiden hyväksyttävyyttä. 
Erilaisista kalastuskielto- tai -rajoitusalueista tulee luo-
da Internetiin selkeä karttapalvelu. Kalastusalueiden 
ja myös osakaskuntien Internet-sivustoja tulisi kehit-
tää ja niillä tulisi julkaista ajantasainen tieto alueelli-
sista kalastussäännöistä. Luvanmyynnin yhteydessä 
kalastajan tulisi saada tarvittavat tiedot kalastuksesta 
lupa-alueella. Myös maastossa olevien kieltokylttien 
tiedot on saatettava ajan tasalle. Tärkeiden sataminen 
ja vesillelaskupaikkojen yhteyteen voidaan tarvittaes-
sa pystyttää kalastustietoutta jakavia informaatiotau-
luja. Tiedonkulkua tulisi lisätä myös kalastajilta luvan-
myyjille ja kalavesien hoidosta vastaaville: palautteen 
antamismahdollisuuksia, kalastajamäärien seurantaa 
ja saaliiden seurantaa tulisi kehittää.

Veli-Matti Paananen
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Tavoite 3:  
Vapaa-ajankalastuksen sosio-
ekonomisten hyötyjen esiin 
nostaminen

Vapaa-ajankalastuksen sosio-ekonomisia vaikutuk-
sia tutkimalla saadaan selville, miten laajalle ja mo-
nipuolisesti yhteiskuntaan ne ulottuvat. Ne voidaan 
jakaa alueellisiin vaikutuksiin (rahavirtoihin) ja hyö-
tyihin (nettoarvo). Jotta kalavesien hoitoa ja kalas-
tuspalveluja voidaan kehittää vapaa-ajankalastajien 
haluamalla tavalla, tarvitaan heidän arvostuksistaan 
ja erityisesti potentiaalisten vapaa-ajankalastajien 
odotuksista tutkittua tietoa. Kalavesien tarjoamien ns. 
ekosysteemipalvelujen ilmaiseminen rahamitalla aut-
taa kalavesien arvon vertailussa muiden vaihtoehtois-
ten käyttömuotojen kanssa ja toisaalta ymmärtämään, 
kuinka suuria menetyksiä huonolla hoidolla voidaan 
aiheuttaa. 

Rahalla mitattavien virkistyshyötyjen lisäksi vapaa-
ajankalastus tuottaa sosiaalisia hyötyjä, kuten esimer-
kiksi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja parantaa terveyttä, 
joita on vaikea mitata rahayksiköllä. Ne tulee kuitenkin 
ottaa huomioon arvioitaessa vapaa-ajankalastuksen 
merkitystä. Maakunnan kalatalousalan toimijat voivat 
omalla toiminnallaan luoda vapaa-ajankalastuksesta 
yhteiskunnallisesti merkittävämmän toimialan.

Toimenpide 10:  
Alan tutkimuksen edistäminen

 
Alan kehittämisen kannalta olisi tärkeätä, että tutki-
mus ja virallinen tilastointi tuottaisivat ajantasaista 
tietoa vapaa-ajankalastajista, heidän odotuksistaan 
ja odotusten muuttumisesta ajan kuluessa. Olisi tär-
keätä sisällyttää edellä mainitut odotukset kalavesien 
käyttösuunnitelmiin ja kalastusjärjestelyihin. Samalla 
tarkentuisi käsitys vapaa-ajankalastuksen yhteiskun-
nallisesta vaikuttavuudesta.

Erityisesti tulisi selvittää Keski-Suomessa kalasta-
vien vapaa-ajankalastajien maksuhalukkuus maise-
maltaan ja kalastoltaan erilaisten kalastusympäris-
töjen kehittämiseksi, kuten myös kalastusoikeuden 
haltijoiden halukkuus vastata kysyntään. Keskisuo-
malaisen vapaa-ajankalastuksen kulttuurillisia ulottu-
vuuksia tulisi selvittää ja vahvistaa.
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Toimenpide 11:  
Yhteistyön lisääminen kuntien kanssa

 
Vapaa-ajankalastusta monipuolistavat palvelut ja eri-
tyisesti niitä palvelevan infrastruktuurin kehittäminen 
tulisi kunnissa yhdistää nykyistä laajemmin osaksi 
kuntalaisten hyvinvointipalveluja ja asumisviihtyisyy-
den lisäämistä. Tapauskohtaisesti tämä voitaisiin to-
teuttaa taloudellisesti varsin edullisesti; kyse on usein 
näkökulmasta. 

Tiedotetaan kuntapäättäjiä vapaa-ajankalastuksen 
tarjoamista mahdollisuuksista. Voidaan esimerkiksi 
järjestää vapaa-ajankalastuksen mahdollisuudet kun-
tasektorilla -seminaari.

Toimenpide 12:  
Vapaa-ajankalastustoimijoiden  
keskinäisen tiedonkulun parantaminen

Vapaa-ajankalastussektorin voimavarat ovat rajalliset, 
jolloin hyvä keskinäinen tiedonkulku, ideoiden jakami-
nen ja päällekkäisten toimien välttäminen luovat mut-
katonta yhteistyötä ja vahvistavat alaa. 

Järjestetään vuotuinen Keski-Suomen vapaa-ajan-
kalastusseminaari, jossa alan toimijat voivat jakaa 
tietämystään ja lisätä vuorovaikutusta keskenään ja 
muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Perustetaan 
kaikille avoin ideapankki, johon kerätään ajatuksia 
maakunnan vapaa-ajankalastuksen kehittämiseksi. 
Halukkaat tahot voisivat ottaa pankista ideoita toteu-
tettavaksi.  

Veli-Matti Paananen
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Ohjelman 
käytännön toteutus, 
rahoitus ja seuranta

Tärkeitä toimijoita ohjelman käytännön toteutuksen 
kannalta ovat mm. osakaskunnat, kalastusalueet, 
kalavesien omistajien neuvontajärjestöt, vapaa-ajan-
kalastusseurat ja -järjestöt, kunnat, tutkimuslaitokset, 
alan yrittäjät sekä lukuisat vapaa-ajankalastuksesta 
kiinnostuneet vapaaehtoistyöntekijät.

Osa ohjelman toimenpiteistä on mahdollista toteut-
taa nykyisillä resursseilla, lähinnä näkökulmia muut-
tamalla ja terävöittämällä. Lisäresursseja vaativia 
kohteita on tarkoitus toteuttaa hankemuotoisesti mm. 
kalastuksenhoitomaksuvarojen avulla tai soveltuvin 
osin EU-rahoituksella.

Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain mm. 
toteutuneiden hankkeiden perusteella. Ohjelmakau-
den lopulla kokonaistilanne arvioidaan yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa. 

 

Pasi Perämäki
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paneita ohjelman toteutuksessa ovat kalatalousalan järjestöt, kalastusalueet, osakaskunnat, tutkimuslaitokset ja itse vapaa-ajankalastajat.

Monipuolisuus ja vastuullisuus ovat Keski-Suomen vapaa-ajankalastuksen avainsanat tulevaisuudessa. Monipuolisuus tarkoittaa sitä, 
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Keski-Suomen vapaa-ajankalastuksen kehittämisohjelman 2013–2017 

päämääränä on nimetä keskeiset vapaa-ajankalastuksen kehittämistavoitteet 

valitulla aikajänteellä. Ohjelman on laatinut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus alueellisena kalatalousviranomaisena yhteistyössä alan muiden 

toimijoiden kanssa. 

Ohjelmalla ei ole oikeusvaikutuksia, vaan se ohjaa kalatalousviranomaisen 

toimintaa ja auttaa suuntaamaan rahoitusta. Tärkeitä kumppaneita ohjelman 

toteutuksessa ovat kalatalousalan järjestöt, kalastusalueet, osakaskunnat, 

tutkimuslaitokset ja itse vapaa-ajankalastajat.

Monipuolisuus ja vastuullisuus ovat Keski-Suomen vapaa-ajankalastuksen 

avainsanat tulevaisuudessa. Monipuolisuus tarkoittaa sitä, että vapaa-

ajankalastusta harjoitetaan erilaisissa ympäristöissä ja että kalastaja arvostaa 

saaliina myös tavanomaisia kaloja ja kalalajeja. Näin harrastuksen vesiluontoa 

kohtaan aiheuttamaa painetta voidaan tasata alueellisesti. Vastuullisuuteen 

kuuluu, että tunnistetaan kalastusharrastuksen vaikutukset kalakantoihin, 

kalayksilöihin ja luontoon ja että kalavaroja käytetään kestävästi.  
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