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Eräluvat

KALASTUSMAKSUT
YHDESTÄ OSOITTEESTA

Kalastajien ja
kalavesien hyväksi –
tavoitteena paremmat
ja puhtaammat apajat

KALASTUKSENHOITOMAKSU 2015
Kaikkien 18–64-vuotiaiden kalastajien tulee
suorittaa valtion kalastuksenhoitomaksu.
Metsähallitus hoitaa valtion kalastuksenhoitomaksun sekä kalastusläänikohtaisten
viehekalastusmaksujen keräämisen. Varojen
käytöstä vastaa edelleen lain mukaisesti
maa- ja metsätalousministeriö.
Saat jatkossa tietoa valtion kalastusmaksuista:
eraluvat.ﬁ ja 020 69 2424.
facebook.com/eraluvat
Tilaa uutiskirje osoitteesta eraluvat.ﬁ

Pääkirjoitus

Eräluvat.fi

Sovitaan
samoille
vesille
Kalastuksessa on odotusta, yllätyksiä ja iloa.
Ruokapöydässä kalaruuan ääressä ilo jatkuu.
Kala on tunnetusti myös terveellistä ja hyvää
ravintoa.
Kalastuslain valmistelu ja siihen liittyvä
julkinen keskustelu ei ole sen sijaan ollut ilosanomaa. Suomalainen kalastus on kehittynyt omaan suuntaansa ja kun lainsäädännöllä yritetään korjata epäkohtia, seurauksena
on ollut voimakas edunvalvonta. Kalapoliittinen keskustelu on vaikuttanut ajoittain lähinnä kaoottiselta.
Valtion kalastusmaksujen keräämisestä vastaa nykyään Metsähallitus. Pyrimme
hoitamaan tehtävän niin, että luvan maksaminen on helppoa, asiakas motivoituu maksamaan lupansa ja valtio saa varoja ylläpitää
suomalaista kalavesien hoitoa.
Pitää todellakin toivoa, että asiakkaiden
kiinnostus maksaa veroluonteista kalastusmaksua ei entisestään pienene. Riski on olemassa. Viime vuosina vain noin puolet niistä,
joiden tulisi se maksaa, ovat maksun maksaneet. Riistanhoitomaksun sen sijaan kaikki metsästäjät maksavat ja mukisematta. He
saavat Metsästäjä-lehden ja vakuutuksen.
Ehkä kalastaja ei oikein tiedä, mitä hän saa
veroluonteisella maksulla.
Kun Metsähallitus kertoo omista lupatuotteistaan, motivoimme asiakkaita viesti-

mällä, että lupa on sijoitus luontoon. Auttaisiko tämä: Valtion kalastusmaksu on sijoitus
kalavesiin! Jos kalastat, sijoitat siis kalavesien kuntoon.
Suomalaisessa kalastuksessa on nyt paljon odotusta ilmassa. Kalastusmatkailun
halutaan kehittyvän ja tuovan hyvinvointia
maakuntiin. Ammattikalastuksen haluttaisiin lisääntyvän, jotta luonnon kalaa saadaan
kaupanhyllyille. Myös kalanviljelyn kehittymisessä on uusia toiveita.
Metsähallitus tekee työtä sekä kalastusmatkailun että ammattikalastuksen eteen.
Tässä lehdessä esitellään ammattikalastajien
arkea sekä Isoja elämyksiä kalavesiltä -hanke,
jolla haluttaisiin johdattaa asiakkaita suurkala-apajille. Hanke odottaa rahoitusta.
Myönnämme ammattikalastuslupia valtion vesille ja käytämme valtion vesiosuuksia
ammattikalastajien luvituksiin. Kestävä ammattikalastus on ainoa tapa saada kotimaista
kalaa kauppaan ja kuluttajien käyttöön. Ammattikalastus ja kotitarvekalastus koetaan
joskus toistensa kilpailijoiksi, mutta turhaan.
Molemmille on tilaa, kunhan vain kalastus
suunnitellaan ja toteutetaan kestävästi.
Siihen uusi kalastuslakikin pyrkii.
Jukka Bisi
erätalouspäällikkö
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Raakun hoitoon uusi keino.
Miten nainen rentoutuu?
Verkkokauppa uudistuu.

Tuikki lähtee tässä numerossa testaamaan. Etsitään isoa kalaa, viedään lapsia vesille, kokeillaan atrainta ja iskukoukkuja. Pinnan alta
tulee sama vastaus: hauki. Uskotaanko jo, että se on kala? Arvokas
saalis. Hauskaa kalavuotta!
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Kommentti

Miksi taimen
rauhoitettiin?
Sivuilla 14–15 kerrotaan tiukan kiintiön kohteista.
Joskus, kun rajoituskaan ei riitä, joudutaan
rauhoittamaan. Oulankajoella ei saa pyytää taimenta
valtion osuudella. Kala rauhoitettiin, koska sitä nousee
jokeen vähän. Oulangan taimen -hanke selvitti, että
viime vuonna Oulankajokeen nousi 120 taimenta.
Kitkajokeen nousi 450 ja Kuusinkijokeen 440
taimenta. Oulankajoella saa yhä pyytää muita
kaloja. Muilla jokiosuuksilla päätökset
kalastuksesta tekevät osakaskunnat.
Kari Sarajärvi
eräsuunnittelija
Kalastuskieltoalueet
Taimen rauhoitettu

Oulangan kanjoni

Päätös: Metsähallituksen
Oulankajoen kohteella ei saa pyytää
taimenta. Muu kalastus sallittu.
Suositus: Kitka- ja Kuusinkijoella
60–75-senttisiä taimenia saa ottaa.
Suositus: Esitetään muutamia
rauhoitusalueita.

Taivalköngäs

Ristikallio

Ollilanjärvi

Tuikki on Metsähallituksen
maksuton lehti kalastajille. Lehti
ilmestyy kerran vuodessa ja on
luettavissa myös netissä Eräluvat.fi.
Tuikki jaetaan kalastajille, jotka
ovat hankkineet kalastusluvan
Metsähallitukselta edellisvuonna.
Toimitus
Päätoimittaja: Aku Ahlholm
Toimituskunta: Mika Laakkonen,
Ahti Putaala, Päivi Lazarov, Erkki
Turtinen
Toimituksen yhteystiedot
Osoite: Metsähallitus, PL 81,
90101 Oulu
Puhelin: 020 56 4100

Oulangan luotokeskus

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@metsa.fi
Internet: www.eraluvat.fi

Jari Salonen, Vesa Martikainen,
Juha Syväranta, Erkki Jokikokko,
Sami Säily, Johannes Sipponen

Muut kirjoittajat
Jukka Bisi, Tuomo Pirttimaa, Antti
J. Leinonen, Miika Manninen, Jere
Malinen, Sami Karppinen, Jari
Salonen, Johanna Vuollet, Vesa
Martikainen

Ulkoasu ja taitto
Siberia Oy
Kirjapaino
PunaMusta Oy

Kannen kuva Esa Oksman
Kuvat
Aku Ahlholm, Markku Pirttimaa,
Antti J. Leinonen, Miika
Manninen, Tuomo Pirttimaa,
Kalervo Timonen, Sami
Karppinen, Jere Malinen,

PEFC/02-31-151
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Suurkalakohteet

Täältä
seuraava
ennätyskala?
Kalastajat haluavat lisää
suurkalakohteita, selvisi kyselyssä.
Seuraava ennätyskala voi tulla
yllättävästä paikasta. Tuikki etsi
suurhaukea sieltä, minne ravintoa
tuodaan säiliöautolla.

Tuikki Sievissä
Jari Salonen,
teksti ja kuvat
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Suurkalakohteet

Terho Luomanen (vas.) ja Juha Ojaharju
koekalastavat. He uskovat, että
kirjolohikohteet kasvattavat suurhaukia.
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Suurkalakohteet
Tuuli tipauttelee lumia Sievin Ahvenlammen rantametsissä. Aamu on vasta valkenemassa, kun Juha Ojaharju ja Metsähallituksen Terho Luomanen valmistautuvat
säntäämään jäälle – päämääränä saada täkyongella suurhauki.
– Veikkaan, että seuraava suomenennätyshauki tullaan saamaan joltakin tämän
näköiseltä ja kokoiselta kirjolohikohteelta,
Juha sanoo.
Koska nyt ollaan erityisluvalla koekalastamassa, mukaan lähtee kymmenen vapaa, joissa on paksut siimat, hyrräkela ja
koukkurigaus, jotta hauki tarttuisi täkykalaan. Tavallisesti tälläkin kohteella saa
käyttää vain yhtä vapaa. Kairakin on suurhaukiluokkaa, kahdeksantuumainen.

Kirjolohipaikoista voisi
saada vetovoimaisia
haukipaikkoja.
Huhtikuussa Kuhmosta
saatiin jo 14-kiloinen.

– Välineet ovat aika järeät, koska ei ole
mitään niin sydämeen käyvää kuin karkuuttaa suurhauki liian heppoisten varusteiden vuoksi. Yli kympin hauki nousee tästä ylös, ehkä jopa 15-kiloinen.
Hauki on usein aktiivisin päivän valjetessa ja illan saapuessa.
– Keli on hyvä, suorastaan loistava. Miehetkin tarkenevat jäällä.

Tuhat kiloa
evästä vuodessa

Lihava hauki, selvästi hyvää
evästä syönyt, Juha ja Terho
ynnäilevät.
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Seuraavan vavan paikalle Terholla on täsmävinkki: rannan tuntumassa on kesällä
lumpeikko, josta on useampi haukihavainto.
– Lisäksi tässä syvenee nopeasti kolmeen metriin. Tuossa sivumpana on kivikko. Ja lammen syvin paikka on melkein
keskellä, nelisen metriä, sinnekin kannattaa jättää ainakin yksi onki, Terho neuvoo
paikallistietäjän varmuudella.
Ahvenlammelle istutetaan vuodessa
noin tuhat kiloa kirjolohta. Lisäksi järvessä
on siikaa ja ahventa.
– Täältä on havaintoja sellaisista viiden
kuuden kilon hauista. Isompiakin voi piileskellä, Terho arvelee.
– Tämänkokoisessa järvessä voi olla yksi
kymppikiloinen tai isompi ja puolentusinaa niitä viisi–kuusikiloisia. Hyvällä ja rasvaisella ruualla kasvu on kovaa luokkaa.
Suurin vapavälineillä saatu suomalaishauki on pyydetty istutuskohteelta, Tainionvirrasta. Seuraava voidaan saada vaikka
täältä, Juha tietää.

Suurkalakohteet

kuva: Erkki Jokikokko

Unelmakohdehanke

Hauet voivat kasvaa isoiksi hyvillä herkuilla. Tutkija Erkki
Jokikokko kuvasi yhden hauen eväät: tämä kala oli syönyt
pelkkää lohta.

Tunnin päästä kymmenen vapaa on vireessä – alkaa odottelu. Katse tarkkailee puolikaareen viritettyä
vaparivistöä, ja jokaisen vavan kärjessä olevaa ”vippaa”, kulkusilla varustettua tärpin ilmaisijaa.

Suurhauki
toisi kalastajia
Erilaisia istutuskohteita löytyy Suomestakin satoja ellei tuhansia. Niillä kaikilla myös suurhauki voisi
olla todellinen vetovoimatekijä, Juha Ojaharju sanoo.
Jos kirjolohikohteesta haluttaisiin myös suurhaukikohde, pitäisi tietysti kalastussääntöä rukata
ja hauet vapauttaa, koska muuten isot hauet pyydettäisiin nopeasti loppuun. Kalan ‒ varsinkin hauen
‒ vapauttaminen aiheuttaa kuitenkin voimakasta
keskustelua.
– Kirjolohen onkijat ovat tyytyväisiä, jos saavat
kirjolohia. Ja jos hauesta saataisiin vetonaula, niillä
lupatuloilla voitaisiin istuttaa lisää kirjolohta, Terho Luomanen pohtii.
Tuumailu keskeytyy, kun neljännen vavan vippa
on helkähtänyt pystyyn ja kulkuset kilkattavat iloisesti. Nyt on kiire.
Vippa irti vavankärjestä, kelasta jarru kireälle ja
luja vastaisku. Vapa taipuu ja alkaa sätkytellä lupaavasti, jarrukin pärähtelee ja siima singahtelee avannon laidoilla.
– Ei täältä mikään jättiläinen tule, mutta hyvin
on kaverilla virtaa.
Vesi pumppaa avannossa ja sydän hakkaa kaikilla varmaan muustakin kuin juoksemisesta. Juha
nostaa vapaa ja samalla jyhkeä hauen pää ilmestyy
avantoon. Kala on vajaa parikiloinen.
– Ajatellaanpa, että se olisi ollut 12-kiloinen.
Sana kiirisi, pohtii Juha.

Suurkalakohteita on
suunnitteilla
Metsähallitus on valmistellut yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa kalastushanketta, jonka tavoitteena on rakentaa ison kalan kohteita sisävesille. Kalastajien unelmakohteiden
kehittäminen vaatii vielä lisärahoitusta. Kohteiden kalastoa hoidettaisiin luontaisesti, eli
suurkaloja ei tuotettaisi istuttamalla.
‒ Tavoitteenamme on kehittää vesiä, joissa pyritään maksimoimaan suurten kalayksilöiden määrä. Kohteet eivät siis ole puhtaasti pyydystä ja päästä -kalastuskohteita, vaan
kohteista on mahdollista ottaa saaliiksi tietty, kestävästi kalakannan tuottoon suhteutettu määrä kalaa, sanoo Heikki Laitala Metsähallituksesta.
Metsähallitus julkaisi syksyllä tuloksia
kyselystä, jonka mukaan kalastajat kaipaavat Suomeen enemmän unelmakohteitaan.
He olisivat myös valmiita maksamaan luvista
enemmän, jos olisivat nykyistä varmempia siitä, että kohteissa ui esimerkiksi poikkeuksellisen suurta kuhaa, ahventa tai haukea.
Hankkeen rahoitus ratkeaa vuoden 2015
aikana.
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Kalastusuutiset

• Raakkuhanke testasi uusia suojelukeinoja
• Jokihelmisimpukka voi odotettua huonommin
• 187 jokea tutkittiin, tilanne hyvä kolmella joella

Kuva: Juha Syväranta/ Alleco Oy

Raakun toukkia
tartutettiin
viljelykaloihin
Raakkuja elää
Espanjassakin

• Raakku vaatii lisääntyäkseen
luonnontilaisia virtavesiä, joissa elää
lohia tai taimenia simpukan toukkien
isäntäkaloiksi.
• Raakku eli jokihelmisimpukka
(Margaritifera margaritifera) on maailmanlaajuisesti erittäin uhanalainen.
• Suomessa laji on rauhoitettu 1955.
• Raakku voi elää yli 200-vuotiaaksi.
• Monelle on yllätys, että niitä esiintyy
muuallakin, esimerkiksi Espanjassa
ja Ranskassa.
• Raakku on ranskaksi La Moule Perliere.
Ranskalaiset ovat rakentaneet toimivan mm. raakunkasvatuslaitoksen.
• Metsähallitus on vetänyt useita raakunsuojeluoperaatioita ja -hankkeita.

Jokihelmisimpukka eli kotoisasti raakku voi
odotettua huonommin. Metsähallituksen
vetämässä pohjoismaisessa Raakku!-hankkeessa kartoitettiin raakkujen tilaa yhteensä 187 eri joella ja 15 eri päävesistöalueella.
Raakkupopulaatioita löydettiin 12, joista
yhdeksän Iijoen vesistöalueelta.
Päivitettyä tietoa populaatioiden tilasta
tutkittiin 30 joelta, joista 21 sijaitsi Suomessa, neljä Ruotsissa ja viisi Norjassa. Populaatioiden tila osoittautui odotettua huonommaksi. Enintään kolmessa populaatiossa
simpukoiden lisääntyminen arvioitiin kestäväksi pitkällä tähtäimellä.
Lohiriippuvaisten raakkukantojen tila
on kärsinyt erityisen paljon jokien patoamisesta, estämällä lohien nousun raakkualueille.
Hanke testasi uusia keinoja raakun pelastamiseksi. Kenttäkokeissa ja labora-

torio-olosuhteissa raakun toukkia onnistuttiin tartuttamaan suuria määriä
isäntäkaloina toimiviin lohikaloihin. Laboratorio-olosuhteissa kyettiin myös kasvattamaan raakun nuoruusvaiheita.
Hankkeessa tuotettiin raakkujen suojelutason parantamiseksi opasvihkonen metsätalouden toimijoille hyvistä metsätalouskäytännöistä raakkuvesien läheisyydessä.
Metsähallitus aikoo jatkaa työtään raakun hyväksi. Nyt testattuja uusia menetelmiä toteutetaan seuraavissa hankkeissa
laajemmin. Suomalaisten raakkuasiantuntijoiden uraauurtavat menetelmät purojen
ja raakkuvesien kunnostuksessa ovat herättäneet suurta kiinnostusta kansainvälisesti.
Kunnostuksia on esitelty useissa kansainvälisissä konferensseissa ja paikan päällä
maastossa.
Aku Ahlholm ja Eero Moilanen

Kalastuskohteen rajat
näet nyt kännykästäsi

Puron puhtaudesta voisi
maksaa 15–21 euroa

Kalastusmaksuja ei voi
maksaa mobiilisti

Metsähallituksen Retkikartta.fi-palvelusta on julkaistu mobiiliversio
m.retkikartta.fi. Kun avaat palvelun
kännykkääsi, näet koko ajan, missä
liikut ja missä kalastuskohteesi rajat
kulkevat. Mobiiliversio toimii tavallisimmilla älypuhelimilla ja tableteilla.
Kun lähdet kalastuskohteellesi, muista, ettei karttapalvelua voi käyttää
mobiilidataverkon puuttuessa.
Avaa Retkikartta kännykkääsi
osoitteessa: m.retkikartta.fi!

Pienten purojen ja niiden alajuoksujen puhtaudesta voisi vaikka maksaa. Näin vastasivat koillismaalaiset
asukkaat ja mökkiläiset Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen kyselyyn. Vastaajista yli puolet oli
valmiita rahoittamaan purojen kunnostusohjelmaa 15–21 eurolla vuodessa viiden vuoden ajan. Suurin osa
vastaajista voisi jopa itse osallistua
arvokkaiden virtavesien kunnostukseen.

Valtion kalastusmaksut maksetaan
jatkossa esimerkiksi verkkokauppaan, palvelunumeron kautta tai suoraan ministeriön tileille. Kalastusmaksujen mobiilinumerot ovat sen
sijaan poissa käytöstä. Kalastusmaksuilla tarkoitetaan kalastuksenhoitomaksua ja kalastusläänikohtaisia
viehekalastusmaksuja. Mobiilinumeroiden kautta voi edelleen maksaa
esimerkiksi Metsähallituksen useimpia virkistyskalastuslupia tai valtakunnallista viehelupaa.
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Raakkuhankkeen loppuraportti ja
opasvihkonen raakkuvesien suojelusta on
luettavissa osoitteessa julkaisut.metsa.fi.

80 %

kalastajista
rentoutui
kalaretkellä

Kahdeksan kymmenestä kalastajasta kokee kalastuksen hoitavan terveyttä. Mieli
rentoutuu, kaverisuhteet lujittuvat ja kunto kohenee.
Naiset nauttivat kalastuksesta jopa miehiä enemmän. Kun kalastajia, metsästäjiä
ja retkeilijöitä pyydettiin antamaan pisteitä yhdestä viiteen kalastuksen hyvinvointivaikutuksista, naiset antoivat lähes täydet pisteet.
Kyselyyn vastasi lähinnä Metsähallituksen virkistyskalastuskohteiden kalastajia. Vastaajista seitsemän prosenttia oli
naisia.
Aku Ahlholm
Lähde: Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta – tarkastelussa
metsästäjät ja kalastajat (www.julkaisut.metsa.fi). Metsähallitus
ja Oulun Diakonissalaitos, Mikko Rautiainen ja Hannu Kaikkonen

Kalastusharrastus
lisää hyvinvointiani 80 %
en osaa sanoa 15 %
ei ole parantanut hyvinvointiani 5 %

Tulevaisuudessa kalastus voi olla yhtä lailla naisten
kuin miesten harrastus, kuten eränkävijöiden
hyvinvointitutkimus ennustaa.
Viimeksi syyskuulta ylivoimaisesti, mutta
2012 Kotkassa oli osattava myös taktikoida. Iida veteli nopeasti salakoita morrilla,
josta oli painettu koukun väkänen pois.
– Salakkaparvi nousi pintaan. Pojat onkivat vierestä isoja ahvenia pohjasta, mutta minä jatkoin loppuun saakka salakan ve-

toa, Iida kertoo. Lopulta eroa oli vain noin
300 grammaa kakkoseen.
Kalastuksen lisäksi aikaa vievät muun
muassa partio ja liikunta. Metsästyskin
kiinnostaa, ja kesäkisareissut ovat samalla
myös elämysmatkailua.
Vesa Martikainen

Kuva: Vesa Martikainen

Joensuulainen Iida Issakainen, 10, tykkää kalastaa kesällä ja talvella – ja syödä
kalaa. Hän kilpailee Suomen pilkkimaajoukkueessa Pohjoismaiden mestaruuskisoissa tasavertaisesti liki kymmenen vuotta vanhempien tyttöjen kanssa.
Iida on ollut kalalla mukana vauvasta
lähtien. Isä Mika Issakainen muistuttaa,
että kotiin lähdettiin aina, kun Iidaa alkoi
kyllästyttää. Kesällä Iida onkii paljon äidin
kanssa, talvella isä ja tytär istuvat pilkillä
noin joka toinen viikonloppu.
Kalan saaminen nappaamaan on helppoa kun vain opettelee ja ottaa oppia muilta. Liukupilkki ja morri tapsin päässä antaa
aina kalaa. Iida käyttää haarukkavapaa,
jolla siima ja kala kehitään ylös avannosta.
– Oli sen käyttö pikkaisen vaikea oppia,
mutta kun sen oppii, niin se on helppoa.
Pilkkikilpailuista saaliina on jo muun
muassa hopea tyttöjen alle 19-vuotiaiden
sarjassa viime keväältä PM-pilkkikilpailuista Norjassa. Ahvenia nousi 5 145 grammaa.
– Jäätä oli aika paljon, eli kairan mitan
verran. Koska kalat piti tappaa, niin sormiin tuli pikku haavoja.
Kesältä Iidalla on kaksi laituripilkin suomenmestaruutta 12-vuotiaiden sarjassa.

Iida Issakainen tietää, että
tapsipilkillä tulee kalaa.
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Kalastusuutiset

uusi

Tältä näyttää
Eräluvat-verkkokauppa
Erälupien verkkokauppa uudistuu keväällä
2015. Verkkokaupassa voi maksaa valtion
kalastusmaksut, Metsähallituksen kalastusluvat ja metsästysluvat. Uudesta verkkokaupasta voi varata myös luontopalveluiden vuokratuvat ja -mökit.
Kun uusi verkkokauppa on otettu käyttöön, seuraavaksi siitä julkaistaan niin sanottu responsiivinen versio. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkokauppa optimoidaan
mobiililaitteisiin sopivaksi.
‒ Uusi verkkokauppamme on nykyaikainen palvelu, josta tuotteet löytyvät entistä
helpommin, palvelupäällikkö Jari Haarala Metsähallituksesta kertoo.
Uusi verkkokauppa löytyy, kuten entinenkin, Eräluvat.fi-palvelusta. Myös erälupien palvelunumero 020 69 2424 säilyy ennallaan.

Tornion ennätyskilpailut:

Toiseksi tulleen tarina
Torniossa käytiin vuodenvaihteessa harvinaiset saamakalastajien pilkkikilpailut,
joista on riittänyt puhetta jälkikäteen. Tavallisesti lehdissä kerrotaan voittajan tarina,
mutta miltä kisa näytti kakkosen silmin.
Eletään jo tammikuuta. Räntää sataa ja
viima vihmoo jokijäällä Iissä. Käynnissä on
mateen pilkintäkilpailut. Siellä täällä on
merkittyjä kohtia, joihin ei pidä astua, sillä
jää on ohutta. Kymmenet pilkkijät ovat silti
uskaltautuneet jäälle.
Kauimpana seisoo yksinäinen, isokokoinen pilkkijä, iiläinen Vesa Rahikkala. Hän
on intohimoinen kalamies, joka on liikkeellä vain yksi asia mielessään: saalista pitäisi tulla ja paljon. Uudenvuodenaattona merenjäällä Torniossa sekään ei riittänyt.
‒ Kyseessä oli kolmen tunnin kilpailut.
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Alkoi nousta semmoista 200‒800 gramman ahventa, ja ensimmäisen tunnin jälkeen oli jo 20 kiloa täynnä, Rahikkala
muistelee.
Kalaa tuli ja tuli. Lopulta lyhyen kisan
saldo oli 36 kiloa, eikä mies muista, milloin
kisoissa olisi noussut semmoisia kalamääriä. Eiköhän sillä jo voiteta.
Mutta ei lähellekään. Kaikkien yllätykseksi kisojen voittaja oli nostanut merestä
peräti 52 kiloa kalaa. Siis kolmessa tunnissa.
Aina ei kuuluisa Pietarin kalansaaliskaan riitä.
Antti J. Leinonen
Kalamies Vesa Rahikkala muistaa ikänsä
kilpailun, jossa edes Pietarin kalansaalis ei
riittänyt.

530
Virkistyskalastus ja pienriistanmetsästys
valtion alueilla työllistävät suomalaisia 238
henkilötyövuoden edestä. Eränkäynti luo
työpaikkoja eniten Pohjois- ja Itä-Suomeen.

eränkävijää
työllistää
yhden ihmisen
Eniten yksittäisiä työpaikkoja syntyy
majoitukseen. Valtion alueille luvan ostaneet kalastajat ja metsästäjät ostavat majoituspalveluita 87 henkilötyövuoden edestä.

Kalastuksen ja metsästyksen
kokonaisvaikutus* työllisyyteen ja aluetalouteen on

28,2

miljoonaa euroa

Valtion alueiden lupametsästäjien ja -kalastajien
tuoma aluetaloudellinen hyöty maakuntiin.

238

henkilötyövuotta

Eränkäynnin tuoma työllisyysvaikutus
maakuntiin

11

miljoonaa euroa

Rahamäärä, jonka metsästäjät ja kalastajat
käyttävät matkan varrella, ennen kuin pääsevät
perille kohdemaakuntaansa.

547

euroa

Yhden virkistyskalastajan kalastusmatkan
keskimääräinen kustannus Metsähallituksen
kohteelle. Sisältää mm. polttoaineen, kauppaostokset, majoituksen, ravintolakulut.

* Laskelmissa ovat mukana vain Metsähallitukselta
luvan ostaneet eränkävijät.

Jani Suua
on Koillismaan
uusi erätarkastaja
Koillismaalla valtion alueiden valvonnasta
vastaa
jatkossa erätarkastaja Jani Suua. Hän
on syntyisin Puolangalta mutta asunut kolmivuotiaasta lähtien Taivalkoskella, jossa hänen
toimipaikkansakin sijaitsee.
Suuan edeltäjä Pertti Kurtti jäi
eläkkeelle vuodenvaihteessa.
Jani Suua siirtyi Metsähallituksen
erätarkastajaksi poliisista, jossa hän
työskenteli vuodesta 2002 lähtien kenttä- ja hälytystehtävissä. Suuan tehtäviin
kuului muun muassa poliisin erävalvontavastuu Koillismaalla. Ennen poliisiuraa Suua teki kirvesmiehen töitä.
Jani Suua harrastaa metsästystä, kalastusta, lintujen rengastusta, kuntoilua, runoilua ja erilaisia käsitöitä.

Arvio aluetaloudellisista vaikutuksista perustuu Metsähallituksen myymien erälupien määrään sekä tutkittuun tietoon metsästys- ja
kalastusmatkojen keskimääräisestä rahan käytöstä ja lupien määrästä (Ruralia-instituutti 2014, Karoliina Sarajärvi 2014). Rahan käytön
talous- ja työllisyysvaikutukset lasketaan Metsähallituksen luontopalvelujen ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyössä kehittämällä
menetelmällä, joka perustuu Yhdysvalloissa luotuun MGM2-malliin. (Vatanen, käsikirjoitus 2015).

Kalastusrikkeet
moninkertaistuivat

Joka toinen kalastaa
ilman lupaa

Meriharjuskanta
yritetään elvyttää

Metsähallituksen erävalvonta tarkasti viime vuonna 3 398 kalastajaa.
Rikkeitä paljastui 11,4 prosentissa
tapauksista, määrällisesti jopa kuusinkertaisesti edellisvuoteen verrattuna. Metsähallitus tehosti valvontaa Saimaalla, jossa valvottiin muun
muassa kalastusrajoituksia saimaannorppa-alueilla. Lisäksi rikkeiden
määrään vaikuttivat vuonna 2012
tiukentuneet pyydysten merkitsemistavat, joihin viime vuonna alettiin
puuttua.

Enintään puolet kalastajista maksaa pakollisen kalastuksenhoitomaksun. Metsähallituksen arvio perustuu
Luonnonvarakeskuksen raportteihin,
maa- ja metsätalousministeriön tietoihin maksajista sekä Metsähallituksen erävalvontaraportteihin. Noin
900 000 kalastajan tulisi iän puolesta maksaa kalastuksenhoitomaksu.
Pilkkijöiden ja onkijoiden ei tarvitse
maksua suorittaa. Alle 300 000 kalastajaa maksaa pakollisen maksun.

Merikutuisen harjuksen pelastamiseksi laaditaan hoitosuunnitelma.
Harjus oli Pohjanlahdella ennen yleinen laji, joka on taantunut uhanalaiseksi. Metsähallituksen hankkeessa
laaditaan suunnitelma, jotta kanta
saataisiin elpymään. Pääsyynä harjuksen alamäkeen pidetään ylikalastusta. Harjus on rauhoitettu kutuaikana huhti-toukokuussa muulta
kuin vapakalastukselta, mutta muun
muassa muiden kalojen verkkopyynti
uhkaa yhä herkkää lajia.
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Kalastusuutiset
Tiukan kiintiön kohteet:

Luonnossa

kasvanut

kala
on parasta
Karvionkoski on tuorein esimerkki. Kohteella
pyydetään jatkossa vain luonnossa kasvanutta
kalaa, minkä vuoksi myytäviä lupia on rajoitettu.
Kohde on nyt samassa listassa vaikkapa Lapin
Näätämöjoen, Ivalojoen tai Juutuan kanssa.
Kalastajat rentoutuvat parhaiten kohteella,
jossa kala on luonnossa kasvanutta. Tämä
selvisi historian laajimmassa luonnossa
liikkujien hyvinvointitutkimuksessa viime
syksynä.
Karvionkoski on yksi esimerkki kohteista, joihin ei enää istuteta pyyntikokoista lohikalaa. Siksi yhä useampi Metsähallituksen kohde on tarkasti kiintiöity. Kalastajien
kannattaa hyvissä ajoin ennen kalastusmatkaansa hankkia luvat, ennen kuin järjestävät matkaansa sen pidemmälle.
Karvionkoski on nyt aito kalastuskohde.
Kosken muutokset saivat vauhtia kalastusasetuksen uudistuksesta, kun taimenen alamitat nousivat etelässä 60 senttiin. Karvionkoskella sai ensimmäisen vuoden ajan (2014)
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pyytää poikkeusluvalla 40-senttisiä taimenia, koska istutuksista oli sovittu yrittäjän
kanssa ennen asetuksen muutosta.
Vuoden 2015 alusta kalastusjärjestelyt muuttuivat. Nyt istutetaan enää
poikasia, ei isoja taimenia. Alamitta on
asetuksen mukainen. Istutettuja eli eväleikattuja taimenia saa pyytää 60-senttisinä, mutta luonnontaimenet eli rasvaevälliset on rauhoitettu.

Lapissakin uusia kiintiökohteita
Lapissa luonnonmukaiset kohteet ja tarkat kiintiöt alkavat olla tuttuja. Juutuanjoki, Ivalojoki, Lätäseno, Näätämöjoki ovat
esimerkkejä kohteista, joissa kalakantojen
kestävyys varmistetaan kiintiöillä.

Lippaan tarttunut komea taimen
on luonnonkala, minkä erottaa
leikkaamattomasta rasvaevästä.
Esimerkiksi Karvionkoskella
luonnontaimenet tulee vapauttaa.

Vielä kesällä 2014 osa kalastajista yllättyi, kun muun muassa Näätämöllä kiintiö
täyttyi, eikä lupia riittänyt kaikille.
Kiintiöt eivät ole ainoa keino turvata kalastuksen kestävyys. Kainuun uusilla virkistyskalastuskohteilla, kuten Korvua-Näljänkäjoen kohteella, kokeillaan kiertäviä
rauhoitusalueita ja tiukempia alamittoja.
Jos kalakannat kaikesta huolimatta
heikentyvät, kohteilla otetaan täysrauhoituksia käyttöön. Kesällä 2015 esimerkiksi
Kuusamon Oulankajoella on taimenen kalastus kielletty, jotta ainutlaatuinen Oulangan taimen selviäisi ahdingostaan.
Aku Ahlholm

Kuva: Sami Säily

Kuva: Sami Säily

Tärkeimmät tiukan kiintiön kohteet
Keräsimme tärkeimmät tiukan kiintiön kohteet, joilla lupia ei riitä
kaikille. Älä lähde reissuun, ennen kuin olet varma luvastasi!
Etelä- , Länsi- ja Itä-Suomi
Karvionkoski, Heinävesi:

Koskelle myydään nykyään kahdeksan
lupaa vuorokaudelle. Kalastussäännöt
muuttuivat vuodelle 2015.

Viannankoski, Maaninka:

Koskella on kuuden kalastajan kiintiö.

Lappi
Vasaköngäs, Savukoski:

kahdeksan lupaa vuorokautta kohden
(lupamyynti vain Kairijoen Eräkeskuksessa).

Langinkoski, Kotka:

Keihärinkoski, Viitasaari:

Kotalan kosket, Virrat:

Kolima-Keitele, Viitasaari:

Kahdeksan kalastajan kiintiö
(vain perhokalastus sallittu).
Kymmenen kalastajan kiintiö. Kituskoski
10 hlöä (vain perhokalastus sallittu),
Vehmaskoski ja Koskelankoski 10 hlöä
(uistin- ja perhokalastus sallittu).

Kemihaara, Savukoski:

kahdeksan lupaa vuorokautta kohden
(lupia myydään vain Kemihaaran Lomassa).

Viiden kalastajan kiintiö
(vain perhokalastus sallittu).

Kärnänkoski 6 hlöä, Kellankoski 5 hlöä
(vain perhokalastajille) ja Kymönkoski 5 hlöä.

Könkämäeno:

kiintiötä on rajoitettu.
Kalastuskausi alkaa maaliskuussa.

Lapin kohteet, joiden lupamyynti jatkuu 4.5.
Näätämöjoki, Inari:

Ivalojoki, Inari:

Lätäseno, Enontekiö:

Juutua, Inari:

Kiintiötä rajoitettu. Kalastus alkaa 1. 6.
Kiintiötä rajoitettu. Kalastus alkaa 1.6.

Kiintiötä rajoitettu. Kalastus alkaa 26.6.

Huomaa, että Oulankajoen kohteella
Kuusamossa on taimen rahoitettu!

Kiintiötä rajoitettu. Kalastus alkaa 1.7.
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Oke
on

Tuikin kasvo

kalaukki

Haukivedellä
1600-luvulta lähtien
kalastaneessa
Herrasten suvussa
ottipaikat kulkevat
verenperintönä.

Kumpi on parempi kalamies, ukki vai iskä?
Vastaus tulee kuin kalakauppiailta.
– Iskä tietenkin, 7-vuotias Eerika ja
5-vuotias Erkka Herranen sanovat kuin
yhdestä suusta.
Ei Oke-ukinkaan kalamiehen taitoja voi
väheksyä.
Verkkojata selkäytyy Haukiveden jäälle vähin elein, mutta vauhdikkaasti. Saalistakin sätkii liinassa tasaiseen tahtiin.
Ensin kiloinen kuha, kohta kaksikiloinen,
heti perään toinen samanmoinen ja lopulta
se hymynherkistäjäkin.
– Yli neljä, mutta alle viisi kiloa, Oken
poika Janne Herranen arvioi ammattikalastajan kokemuksella.
Savonlinnassa Oravin kylässä on asunut Herrasia ainakin 1600-luvulta lähtien.
Löytyypä sieltä Herralanharjukin.
Suku on aina ollut vesikansaa, kuten
kaikki vuosisatoja Haukiveden rannalla
asuneet ihmiset. Vedestä on nautittu huvi
ja hyöty, kalapaikat on kerrottu sukupolvelta toiselle.

”Pikkuinen peloke”
on poissa Saimaalta
Oke Herraselle Saimaa antoi myös työpaikan. Metsähallituksen palkollisena hän
ennätti valvoa yli 30 vuotta Linnansaaren
kansallispuistoa. Verkonkatsomisen lomassa tarina punoutuu menneeseen.

Tuikki Savonlinnassa
Jere Malinen,
teksti ja kuvat
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Erkka Herranen, 5, jaksaa nostaa
isoisän saaliin näin helposti.
Taustalla isosisko Eerika, 7.

– Jäin eläkkeelle viisi vuotta sitten. Tilalleni ei palkattu uutta puistonvalvojaa,
vaan henkilökunta hoitaa pestiä nykyään
muiden töiden ohella.
Oke Herrasesta se oli valtiolta virhe.
Muutama vuosi sitten hän kuuli paikallisessa pubissa retkeilijöiden keskustelun,
jossa kehuskeltiin ”pikkuisen pelokkeen”
jääneen eläkkeelle.
– Pitivät sitä hyvänä. Sai kuulemma leiriytyä ja kalastella vapaasti ilman kiinnijäämisen riskiä, isokokoinen Herranen myhäilee lempinimelleen.
Linnansaaren kansallispuistossa on 24
merkittyä leiriytymispaikkaa. Oke Herranen kertoo laittomien yöpymisten olleen
hänen uransa alkuaikoina puiston isoin ongelma. Ronskina mutta rauhallisena ja rehtinä miehenä tunnettu Herranen sai sen
kuitenkin nopeasti kuriin.
– Tilanne on taas pahentunut. Näen jatkuvasti laittomuuksia vesillä liikkuessani,
mutta natsat eivät enää riitä niihin puuttumiseen.

Tilaa sekä
norpille että kalastajille
Puheet on pidetty ja verkot katsottu. Oke
vääntää moottorikelkan käyntiin. Se on Pomolle lähtökäsky. Koira hyppää tottuneesti isäntänsä syliin nauttimaan ajoviimasta.
Maisemat Saimaalla ovat aina upeat, ja
Linnansaaressa vielä upeammat. Ei mökkiasutusta, vain jylhiä kallioita ja lumen
alla lakkapääpetäjissä uinuvia kalasääskien risulinnoja. Jossakin jään alla majailevat myös saimaannorpat.
– Hyvin ne tänne mahtuvat, mutta niin
pitäisi mahtua ihmisenkin, Herranen lausuu tyynesti.

Norppien takia verkkokalastus on kielletty Linnansaaren kansallispuistossa talvisin jopa ammattikalastajilta, mutta matikkakatiskoita saa yhä liottaa.
Olemme pysähtyneet kallioisen saaren
kupeeseen.
– Mateet kutevat vuodesta toiseen samoilla paikoilla. Linnansaaressa kutu alkaa matalasta, ja siirtyy syvemmälle. Parhaita paikkoja ovat saarten lounais- ja
eteläreunat, korkean vedenalaisen kivikon laitamille muodostuneet soraikot, Oke
Herranen paljastaa.
– Etsin uusia paikkoja pohjia tonkimalla. Jos puoshaka helisee soraikossa, on se
mahdollinen mateiden kutupaikka, saamamies tuumailee.

Oke Herranen
•
•

•
•
•
•

paljasjalkainen (s.1945) oravilainen (kylä
Linnansaaren kansallispuiston kyljessä)
työskenteli 1979–2010
Metsähallituksessa Linnansaaren
kansallispuiston valvojana
eläkepäivien harrastukset: kalastus ja
metsästys
nauttii vuodenajoista, vesielämästä ja
luonnosta
pelkää Linnansaaren kansallispuiston
puolesta ja paikallisten ihmisten kohtaloa
poika: Janne Herranen (s. 1970) asuu
Oravissa, ammattikalastaja

Madepyryn
arvoitus ratkesi
Oke Herrasen pyyntilaitevalikoima on kutistunut vuosien saatossa rysistä ja merroista katiskoihin ja verkkoihin. Ne ovat hänestä laiskan kalamiehen helpot ja varmat
pyydöt. Myös pyydysten määrä on lisääntynyt. Kiivaimman sesongin aikana helmikuussa Herranen pyytää 40 katiskalla.
Nyt ollaan tiedusteluretkellä. Tarkoitus
on laskea talven ensimmäiset katiskat pohjaan ja kun niistä alkaa matikoita nousta,
otetaan koko arsenaali käyttöön.
Vieressä Janne-poika moottorisahaa
katiska-avantoa. Se syntyy alle minuutissa.
Samaan reikään lasketaan aina kaksi katiskaa selät vastakkain.
– Ei tässä tosin vielä kiire ole. Ei ole pitänyt edes matikkapyryjä.
Kauan sitten jäällä mahallaan maatessaan ja veteen tuijotellessaan Oke keksi salaisuuden, johon ei ole kirjoissa törmännyt.
Kalamiesten madepyryinä puhumat pyyntikelit saivat järjellisen selityksen.
–Tuuli aiheuttaa virtauksia myös vedessä jääkannen alla. Kun vesi virtaa, kulkeutuvat mateen hedelmöityneet mätimunat
soraikkoon ja kivenkoloihin piiloon, eivätkä niitä ryöstelevät särkikalat ja kiisket ennätä syömään kaikkia.
Kokeneen kalamiehen selitys kuulostaa
järjelliseltä. Paljon huonompiakin kalajuttuja on kuultu.
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Eräpassi

Kalastusta

voi nyt opiskella
koulussa
Koululaiset voivat nyt oppia kalastusta ja
eräasioita jo koulunpenkillä ihan tavallisilla
oppitunneilla. Opettajat voivat ottaa käyttöönsä
Eräpassi-opetusmateriaalin osaksi vaikkapa
biologian, maantiedon, ympäristötiedon tai
liikunnan opetusta. Kaikki löytyy netistä.
Eräpassi-kokonaisuus on suunniteltu siten, ettei opettajalla tarvitse etukäteen
olla tietoa kalastuksesta tai riista-asioista. Opetuskokonaisuus on suunniteltu
eri-ikäisille peruskoulun ja lukion oppilaille.
Kaikki opetusmateriaali löytyy internetistä Eräpassi.fi- tai Eräluvat.fi-osoitteista.
‒ Nuoret viettävät liikaa aikaa sisällä,
eikä eräkulttuuri siirry entiseen tapaan uu-

sille sukupolville, etenkään kaupungeissa.
Siispä asiaan on päätetty puuttua ja laatia
upean ulkoilmaharrastuksen – eränkäynnin – kaikki osa-alueet yhteen liittävä opetuskokonaisuus, sanoo Eräpassin suunnitellut Johanna Vuollet.
Vuollet on koulutukseltaan maantieteen ja biologian opettaja. Tällä hetkellä
hän työskentelee Metsähallituksessa eräkummihankkeen vetäjänä.

Tausta
Eräasiat osaksi
kouluopetusta
1. Opettaja lukee Ohjeita opettajalle
-tiedoston ja avaa oppilaiden ikää
vastaavat tehtävä-pdf:t.
2. Oppilaille tulostetaan Eräluvat-sivuilta
ikää vastaavat eräpassivihkot, joihin
tehdyt tehtävät merkitään.
3. Lopuksi oppilaille jaetaan
Eränkävijän diplomi

Kaikki materiaali osoitteista
www.erapassi.fi tai
www.eraluvat.fi

Eränkävijän diplomi
Nimi

Eräpassi 3

on tutustunut suomalaiseen eränkäyntikulttuuriin
ja osoittanut reipasta retkeilymieltä,
innokkuutta uuden oppimiseen,
tarmokkuutta tutustuttaessa eläinlajeihin,
luonnossa liikkujan oikeuksien ja velvollisuuksien tuntemusta,
neuvokkuutta, positiivista asennetta ja
arvostusta luonnon antimia kohtaan.

Kolmas eräpassi on suunnattu yläkoululaisille.

Eräpassin voi suorittaa opettajan johdolla koulussa oppituntien aikana, retkipäivänä,
luokkaretkellä, luontokoulussa, harrastuskerhossa … missä vain!
Kerää suoritusmerkintöjä tähän passiin, lue lisätietoja, tee muistiinpanoja ja
opi uutta sisällä ja ulkona luonnossa!
www.eräpassi.fi

Eräpassi versio 1.0 | © 2014 Metsähallitus
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Merkiksi Eräpassin ansiokkaasta suorittamisesta
myönnetään tämä diplomi!

Aika ja paikka

Eräpassi 3
Nimi
Aloituspäivä
Valmistumispäivä
Hyväksyjän allekirjoitus

Myöntäjän allekirjoitus

Eräpassiopetus luiskahtaa helposti osaksi
useita oppiaineita. Tätä työtä jatketaan nyt
Eräkummi-hankkeessa.
Eräkummi-hankkeessa tarkoituksena
on tehdä suomalaista eränkäyntiä tutuksi uusille sukupolville. Tavoitteena on, että
lapset ja nuoret oppivat liikkumaan luonnossa, kunnioittamaan ja tuntemaan luontoa, tietävät kestävän kalastuksen ja metsästyksen periaatteet sekä saavat iloa,
hyvää oloa ja onnistumisen kokemuksia
kokeneen eränkävijän johdolla.
Metsähallituksen vetämässä eräkummihankkeessa ovat mukana muut eräalan
organisaatiot: Suomen vapaa-ajankalasta-

jien keskusjärjestö, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus sekä Luonnonvarakeskus.
Hankkeen tarkoituksena on kannustaa
lapsia, nuoria ja samalla myös heidän vanhempiaan luontoon.
Hanke etsii vapaaehtoisia riista- ja kalakummeja, jotka yhdessä muodostavat eräkummiparin. Omalla lähialueellaan eräkummit pitävät eräkerhoja, oppitunteja
kouluissa ja järjestävät kesäisin leirejä.
Alussa eräkummit toimivat pääkaupunkiseudulla, koska erityisesti kaupunkiympäristössä luontokokemusten saaminen
on haasteellista. Kokeiluvaiheen jälkeen
vuonna 2016 eräkummitoimintaa laajennetaan myös muualle Suomeen.

Kuva: Aku Ahlholm

Eräkummit
oppaiksi

Johanna Vuollet on suunnitellut opettajille
valmiin eräpassi-opetuskokonaisuuden, joka
löytyy netistä. Seuraavaksi on tarkoitus aktivoida eräkummeja aluksi pääkaupunkiseudulle.
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Eräpassi

Luistimilla
haukikoukuille
Eräpassia suorittavat koululaiset
tarvitsevat kaupungeissa
eräkummeja oppaikseen.
Eräperinne ei enää kaikkialla
siirry vanhemmilta lapsille.
Kuusamolaisessa Heiskasen
perheessä perinne vielä säilyy.
– Täällä on hauki, Luukas hihkaisee keppiä nostaessaan. Kilon hauki nousee tempoilemaan jäälle. Luukas kalauttaa pulikalla haukea otsaan ja verestää sen puukollaan
oikeaoppisesti.
Jäällä on hauenpyynnissä kolme sukupolvea. Ukki Veijo Heiskanen aukoo edeltä koukkujen reikiä tuuralla, Jouko-isä
koukkii paljain käsin reikiä puhtaaksi jäähileestä ja pojat Luukas ja Rasmus nostelevat varovasti koukkujen keppejä tunnustellen, josko siellä hauki temmeltäisi.
Pakkasusvainen marraskuun päivä on
järveltä katsottuna harmaa, ainoat värit
ovat poikien kirkkaissa vaatteissa ja jäälle
leviävässä hauen veressä. Viikon verran hyviä pakkasia ilman lumisadetta on saanut
Kuusamojärven selät lujaan teräsjäähän.
Pojat saattoivat vetää kotirannassa hokkarit jalkaan ja luistella edeltä koukuille, jot-

Tuikki
Kuusamossa
Tuomo Pirttimaa,
teksti ja kuvat
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ka isä oli käynyt laittamassa edellisenä päivänä pyytämään.

Pojille tekemistä
– Iskukoukuilla pystyy kalastamaan kätevästi poikien kanssa. Niistä on mukava päästä
nostelemaan keppejä. Verkoilla lapsille tahtoo vain tulla kylmä, Jouko Niemelä sanoo.
Jään alle vedetyillä talviverkoilla pojilla olisi paljon vähemmän osallistuttavaa.
Haukien sotkemien verkkojen selvittely
vie aikansa ja on tylsää katseltavaa. Siksi
koukkukalastuksesta on tullut tämän porukan laji.

Luukas alkaa muistella kevättalvea muutama vuosi sitten, kun he kävivät ukin kanssa kokemassa koukut kolme kertaa yhden
päivän aikana. Haukia tuli kaiken aikaa.
– Kymmenellä iskukoukulla 23 haukea
päivässä. Silloin oli hauki syönnillään, Veijo muistelee.
Nyt ensijäillä on hauen syönti ollut vähän rauhallisempaa. Isoin osa kymmenestä koukusta on pyytänyt tyhjää. Luukas ja
Rasmus nostelevat vuorotellen keppejä,
joiden päästä lähtee lanka iskukoukuille.
Langassa koukun yläpuolella on muovinen
siimaluokki, johon on kiedottu metrin ver-

ran lankaa: kun hauki tavoittelee syöttiä
ja koukun sanka iskee sen luisesta yläleuasta läpi, hauki saa nykäistyä itselleen löysää lankaa. Se laskeutuu lähelle pohjaa eikä
tempoile turhaan.
Pojat nostavat avannosta koukun ja
syöttikalan näkösälle. Molemmat tietävät, ettei laukeamattomaan koukkuun pidä
työntää kättään. Jos syöttinä oleva särki on mennyt huonoksi, pojat antavat isän
laukaista koukun ja vaihtaa syöttikalan.

Hirmuhaukia
Pojista näkee, että hommassa on pyynnin
kiihkoa. Jokaisen koukun kokemisessa ollaan jännän äärellä. Tyhjä on pienoinen
pettymys, mutta narun nokassa tempoileva hauki aiheuttaa hihkaisuja.
Sen ison hirmuhauen saaminen on aina
mahdollista: suurin tämän porukan iskukoukkuun haksahtanut on ollut melkein
kahdeksan kiloa.
Nytkin yksi keppi nousee ilman koukkua, hauki on repäissyt narun poikki. Siellä
on ollut varmaan kymppikiloinen!
Jospa se tulisi ensi kerralla. Kymmenen koukkua on koettu puolessa tunnissa,
nyt joutaa luistelemaan kotiin kaakaolle ja
ukin pilkkimistä siioista tehdyn kalakukon
syöntiin.

Eräluvat.fi
Iskukoukuilla voi kalastaa valtion
vesillä, kun lunastaa vesialueen pyydysluvan. Pyydysluvat ovat perhekohtaisia, eli esimerkiksi isän tai äidin
hankkimalla pyydysluvalla voivat
lapsetkin kalastaa. Lue lisää luvista
sivuilla 34‒35!
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Tuulastus

Valokeila yössä

paljastaa
kalan

Tuikki
Kajaanissa
Miika Manninen,
teksti ja kuvat
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Päättäväinen pisto
pöläytti pohjan ainekset
ja sekoitti veden.
Luikerteleva liike alkoi näkyä yllättäen pimeän ja valon rajalla.
Kohta käärmemäinen hahmo oli keskellä valokeilaa, kunnes se havahtui hiljaa lipuvan veneen hahmoon ja alkoi luikerrella takaperin kohti rannasta pistävää hakoa.
Kajaanilainen Juha Väisänen laski atraimen nopeasti veteen, ja kalakaveri Jorma Mikkonen lopetti huopaamisen. Päättäväinen pisto kohti kiemurtelevaa kalaa
pöläytti pohjan ainekset ja sekoitti veden.
Hetken päästä Väisänen nosti tyhjän atraimen vedestä. Kala oli ehtinyt kaivautua
lähes kokonaan rantamutaan.
Noin puolimetrinen ankerias oli onnistunut sittenkin.

Tyynessä säässä
tuulastus onnistuu
Syyskuun alun pilvinen ja lähes tuuleton yö
oli täydellinen hetki leppoisalle tuulastukselle. Ilman lämpötila oli muutaman asteen
plussalla, ja pilvet pitivät huolen siitä, että
veden pintaan ei päässyt syntymään tuulastusta häiritseviä heijastumia.
Pilvien ansiosta myöskään usva ei ollut
noussut kirkasvetisen kajaanilaisen järven
veden pinnasta kiusamaan hyvää näkyvyyttä. Vene oli irronnut laiturista yhdeksän aikaan, ja ensimmäisen puolen tunnin aikana
oli näkynyt vain pieni hauki ja pari ahventa.
Nyt Väisänen myhäili tyytyväisenä.
Ankeriaan kohtaaminen oli ollut hieman
odottamaton tilanne, koska pääkohteena
kaveruksilla oli kuitenkin tuulastuksen
tärkein saaliskala: hauki.
– Näitä ankeriaita on istutettu tänne
joskus 1970-luvulla. Mielenkiintoista on
huomata, että niitä on vielä jäljellä.
Atraimen väistänyt kala ei siis ollut
enää mikään nuorukainen, vaan jo elämänsä ehtoopuolella. Yleensä ankerias saavuttaa noin 30 vuoden iän luonnonvesissä.

Otsalamput ovat
korvanneet tilleyt
Hetken pohdiskelun jälkeen Mikkonen
aloitti huopaamisen ja matka jatkui. Väisänen otti taas tutun, liikkumattoman asennon veneen perässä. Atrain lähes viisti veden pintaa valmiina sukeltamaan veteen.

Jorma Mikkonen airoissa: nyt ei parane
kolistella tai loiskia.

Juha Väisänen ei iske atrainta roiskeella
veden läpi, vaan ujuttaa sen ensin
salakavalasti kalan päälle.
Kolmas yritys tuottaa tulosta.

Väisäsen otsalampun keila vaelsi pitkin
veden pintaa.
Ennen vanhaan tuulastajat käyttivät
valonlähteenä petrolilamppua, ”tilleytä”.
Väisänen käyttää vaivatonta otsalamppua,
joka kääntyy automaattisesti katseen mukana. Lisäksi molemmat kädet jäävät vapaaksi atraimen käyttöä varten.
Hetken päästä näkyi taas liikettä, ja
taas kerran tuulastaja oli hivenen myöhässä. Hieman edellistä isompi ankerias oli jo
aloittanut kaivautumisen järven pohjaan.
– Näin ne tekevät, jos havaitsevat vaaran.
Ankerias on mystinen, jopa hieman aavemainen kala. Tutkijoiden mukaan kaikki
ankeriaat lisääntyvät Sargassomerellä, josta ne poikasina vaeltavat makeisiin vesiin.
Suomen sisävesien ankeriaskannat ovat
täysin istutusten varassa.

Atraimella ei lyödä,
vaan pistetään
Matka jatkui. Jorma Mikkonen huopasi
eteenpäin taitavasti parin kolmen metrin
etäisyydellä rannasta, rauhallisesti ja metelöimättä, kuten tuulastaessa kuuluu. Hän
pyrki pitämään tuulastussyvyyden koko
ajan noin puolessa metrissä.
Valokeila paljasti lukuisia pieniä ahvenia, yhden paikalleen jähmettyneen pikkuhauen, ja jo kolmannen kerran järven pohjaan kaivautuvan ankeriaan.
Lopulta Juha Väisäsen valokeila paljasti
pistettävän kokoisen hauen.
– Atrainta ei saa lyödä veden läpi, vaan
se mielellään lasketaan veteen pintaa rikkomatta ja viedään ihan kalan lähelle, Väisänen
kertasi samalla, kun tähtäsi hauen selkää.

Ihan viime hetkellä, ennen kuin atraimen
piikit lähes koskettivat paikallaan köllöttävän hauen selkää, Väisänen pisti terävästi.
Nyt pölähdystä seurasi tujakka vatkaus
varren päässä. Hauki oli kiinni, kolmas kerta toden sanoi.
Kun veneen perä kolahti laituriin, takana oli lähes kolme tuntia järvellä. Kun
malttia on tarpeeksi, myös saalista tulee.

Eräluvat.fi
Tuulastukseen tarvitaan valtion vesille
pyydyslupa. Lue lisää sivuilta 34‒35!
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Reportaasi

Täällä jossain
on unelmavesi.
Ehkä.

Tuikki Enontekiöllä
Tuomo Pirttimaa,
teksti ja kuvat
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Ylä-Lapin erämaissa on lampia ja pieniä järviä,
jotka on nimetty erityisvesiksi. Niihin on ostettava
pilkkimistäkin varten lupa, verkkokalastus on näillä
vesillä kielletty. Onko erityisvesi sitten erityisen
hyvä kalavesi? Tuikki testasi.
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Reportaasi

Vaaksan kala
Luohtojärvessä on jäätä sen verran, että tavallisen pituisella kairalla juuri yltää läpi.
Päivän lumitilanne on Kilpisjärvellä tien
varressa 138 senttiä, täällä tunturissa
enemmän. Kun aamuauringossa antaa katseen kiertää Luohtojärven laaksossa täyden ympyrän, silmiin ei osu mitään muuta
kuin lunta, jäätä, kiveä ja taivasta. Risuakaan ei nouse hangen pinnalle. Metsähallitus, kalakaveri makustelee sanaa mietteliäänä valkoisuutta katsellen.
Metsähallituksen mailla ja vesillä ollaan, ja siltä on lunastettu kalastuslupa
Luohton erityisveden pilkkimiseen. Siihen
veteen iso rautupilkki uppoaa, ja uppoaa, ja
uppoaa… kymmenen metriä.
Kun pohja, välivesikerrokset ja jään alunen on pilkitty ilman nypyäkään, tekee
mieli siirtyä rannemmaksi ja siirtyä naa-

mapilkintään, telttapatjan päälle rähmälleen avantoon tuijottamaan. Luohton pohja on siltä kohtaa tumma, eikä rautujen
liikettä näe kunnolla.
Tunnin pilkkimisen jälkeen isomman
saalisraudun koon voi näyttää peukalolla ja etusormella, eikä se todellakaan ole
kalan silmien väli. On aika jättää Luohton
erityisvesi.

Syömäraudut
Seuraava lampi on Luohtoa pienempi ja matalampi ja antaa meille kunnon rautukarkelot. Ensimmäinen vilkaisu pilkkireiästä vaaleaa pohjaa vasten kertoo, mikä on
homman nimi: valkoeväistä nahkakalaa
puikkelehtii sinne tänne.
Iltapäivän tuntien aikana pilkimme keskikokoista rautua keittoon, pikkuraudut
naposteltavaksi illalla paistettuina ja pari

tausta
Eräsuunnittelija Markku Seppänen, mitä
vesiä nämä erillisen luvan vaativat Ylä-Lapin
pikkujärvet ja lammet oikein ovat?
– Niissä on vähän erilaisia tapauksia. Esimerkiksi Enontekiön alueella Luohto ja Toskal ovat emokalajärviä. Ailakkajärven pikkulammet olivat aikaisemmin kalattomia vesiä, joihin siirrettiin rautua.
Tarkoitus oli saada rautuvesiä vähän helpommin
saavutettavaksi ja siinä onnistuttiinkin. Siirretty
pikkurautu lähti kasvamaan hyvin.
– Ikävä kyllä noissa lammissa muutamat huomasivat, että mitä suotta lihottaa rautuja turisteille
kun ne voi käydä pyytämässä verkoilla pois.
Onko erityisvesi aina
erityisen hyvä pilkkivesi?
– No, ainahan raudun kanssa pitää olla oikeaan
aikaan ja oikeaan hetkeen paikalla. Luohtoakin on
pilkitty kerran monen hengen voimin pitkä päivä ilman yhtään rautua. Toskal varsinkin on sellainen
paikka, että minä en ole sen kanssa oikein päässyt
sinuiksi. Toskal on syvä, matalampi järvi on helpompi pilkittävä, saalisvarmempikin.
– Näistä erikoisvesistä voisi ajatella, että ainakin
kala on laadukasta, jos se onkin vähän vaikeammin
saatavissa...
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isompaa graavisuolaan aamupalaa varten.
Mutta se suuri, joka näyttäytyy viisi kertaa
monen eri kairanreiän alla, lipuu majesteetillisen rauhallisesti – ärsyttävästi – pilkin
ohi.
Hieno iltapäivä. Vieläkö palatessa kokeilisi Luohtoa?
Ylimaineessa oleva vesi koko Luohto,
kuittaa käsivarren rautupaikat tunteva
kaveri.

Toinen mahdollisuus
Päätän antaa Luohtolle vielä toisen mahdollisuuden. Reissun toisena päivänä palaan edellisenä päivänä kairaamalleni
reiälle, märkään metrin jäähän ylimääräisten kuuden tuuman reikien tekemistä jotenkin välttelee.
Käyn pilkkijän työhön. Pohjan tomuttamisen jälkeen nostan pilkin aivan jään alle

Rautupilkinnän
lyhyt oppimäärä

ja rautu ottaa kiinni heti. Jäälle singahtaa
huikaisevan kultamahainen nelikymmensenttinen nahkakala. Enempää ei kuulu.
Aamupäivän aikana hiljalleen koventunut
tuuli nousee yhtäkkiä karmeaksi myräkäksi. Irtolumi lentää vaakasuoraan ja näkyvyys
pysähtyy 20 metriin.
Kun tunturi näyttää voimansa, tulee
kämppäpäivä. Me syömme rautua ja kerromme kalajuttuja.

Pikkulampi antaa meille
kunnon rautukarkelot.
Perimätieto kertoi, ettei
täällä olisi muuta kuin
kääpiöitynyttä kalaa, mutta
kokeileminen osoitti sen
tiedon vääräksi.

Raudun löytää korkealta tunturista. Se on
maailman arktisin kala ja menestyy parhaiten
siellä, missä mikään muu kala ei enää selviä.
Rautua pilkitään kookkailla ja raskailla
lätkillä, jotka tekevät laajaa leijaavaa liikettä. Lätkän alle sopii koukku tai kirppu, mielellään melko pitkässä siimatapsissa. Hologrammitarralliset lätkät ovat osoittautuneet
hyviksi lähes säällä kuin säällä.
Rautu kaipaa pilkkiin todella paljon reilua ja
pitkää liikettä. Ahvenen pilkkijä aloittaa aina
liian vähällä liikkeellä raudun narraamisen.
Pilkkiminen kannattaa aloittaa pudottelemalla pilkkiä pohjaan. Pohjan pölinä houkuttelee rautuparvea.
Porukan kannattaa tehdä pilkkireiät lähelle toisiaan, jotta vedessä olisi kaiken aikaa
pilkkejä pitelemässä parvea paikallaan. Rautuparvet ovat levottomia liikkujia.
Matalassa vedessä naamapilkintä on tehokkainta: makuualusta pilkkireiälle, huppu
pään yli ja tähyilemään pohjaan. Laita siima
sormien väliin, niin saat tehtyä nykäyksen
nopeasti kalan tartuttamiseen.
Raudulla ei ole alamittaa. Joissakin rautuvesissä kala kääpiöityy ravinnon vähyyden ja
kalojen paljouden vuoksi. Pikkurautukin on
hyvä ruokakala.
Kalasta vain se mitä jaksat syödä. Rautu
on tuoreeltaan maailman hienoimpia ruokakaloja, sitä olisi sääli haaskata.

Eräluvat.fi
Ulkopaikkakuntalaiset tarvitsevat raudun
pilkintään Ylä-Lapissa virkistyskalastusluvan.
Lue lisää sivuilta 36‒37!
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Ammattikalastus

Kurkotus
kohti unelmaa

Tuikki Haukiputaalla
Antti J. Leinonen,
teksti ja kuvat
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”En minä oikeastaan suosittele”, sanoo isoisä pojanpojalleen
ammattikalastuksesta. Työ on välillä rankkaa, mutta
vielä on nuoria, jotka haluavat isiensä vanaveteen. Tuikki
seurasi kalastajaperheen arkea merellä ja yksinäisen
ammattipyytäjän elämää järvellä.
Puurakenteinen, ulkopinnaltaan lasikuidutettu kokuvene lipuu maivarysälle Kellon Kiviniemen edustalla Perämerellä. Veneessä on
kalastajia kolmessa polvessa. Rainer Halonen, 81, hänen poikansa Heikki Halonen,
49, ja pojanpoikansa Santtu Halonen, 14.
Miehet nostelevat tiheäsilmäisestä rysästä pikkukalaa, etupäässä maivaa. Porukan nestori, Rainer, kulkee edelleen
merellä useita kertoja viikossa, mutta omatoimiset reissut alkavat olla takanapäin.
‒ Eivät ne minua yksin päästä nämä sukulaiset. Sanovat, että olen liian vanha, ei siellä ole muitakaan saman ikäisiä, hän kertoo.
Rainer oppi kalastajan ammatin jo nuorena. Apupojaksi merelle oli lähdettävä heti,
kun kynnelle kykeni. Haloset ovat kalastajasukua. Rainerin isä tosin kävi myös tehdastöissä, mutta isänisä kulki vain merellä.
‒ 20-vuotiaana ryhdyin tosissaan kaloja
narraamaan ja toisinaan kalat ovat narranneet minua.
Pääasialliset kalastusmuodot ovat olleet
rysäpyynti, verkkokalastus ja talvinuottaus.
Kalastuksen epätasaista tuloa on tasapai-

notettu myös karjanhoidolla. Heikki taas
vetää troolia.
Kahdeksasluokkalainen Santtu vielä
miettii, mille isona alkaisi.

Mereltä palaava
jaksaa vain nukkua
Kalastajan toimeentuloa hankaloittavat
erilaiset rajoitukset, hyljevahingot, alhainen menekki ja hinta. Suomen ammattikalastajien liiton mukaan maassa onkin tänä
päivänä enää noin 800 päätoimista ammattikalastajaa. Luku on puolittunut 2000-luvulla. Kalastajien keski-ikä on noin 51

”Herrathan
tämän tekisivät,
jos tämä olisi
helppoa hommaa.”
Ammattikalastaja
Rainer Halonen, 81

vuotta. Ammatti on perinteisesti siirtynyt
isältä pojalle. Näin kävi myös Heikille.
‒ Se meni aikoinaan veneeseen, ja siellä
se on ollut viime yön ja toissayönkin. Kyllä
se on huoli, kun tietää, että poika on siellä
ankarassa myrskyssä. Kun se tulee kotiin,
se on niin rättiväsynyt, ettei jaksa muuta
kuin nukkua, Rainer kertoo.
Kysymys siitä, suosittelisiko hän ammattia myös pojanpojalleen Santulle, saa
Rainerin mietteliääksi.
‒ Poika on nyt siinä tienhaarassa, että
lähteekö lukemaan vai merille. En minä oikeastaan suosittele, koska se on raskasta
hommaa. Jos lukemalla löytää helpomman
ammatin, niin kyllä se on parempi. Mutta
jos ei työtä ja merta pelkää, niin silloin se
onnistuu, hän miettii.

Kahdeksasluokkalainen
kokisi rysän yksinkin
Santtu on kulkenut merellä kalassa omien sanojensa mukaan kaasupullon kokoisesta lähtien, mutta vasta viime vuosina varsinaisesti
apupoikana. Rysän koku näyttääkin luonnistuvan kuin vanhalta tekijältä. Tarvittaessa
vaikka yksin. Hän on siinä iässä, että tulevaisuuden ammatti alkaa kohta kiinnostaa.
‒ En ole kovin paljon vaivannut päätäni.
Troolikalastus on yksi vaihtoehto. Eihän se
opiskelukaan ikinä hukkaan mene. Jos sitä
opiskelisi rauhassa, kävisi armeijan ja sitten
ryhtyisi miettimään, mitä tekisi, hän miettii.
Nuorista luottaa toimeentulonsa ammattikalastukseen enää vain kourallinen.
Mikäli Santtu päättäisi ryhtyä troolikalastajaksi, tulisi hänen hallita kalastuksen lisäksi monia erilaisia taitoja aina elektroniikasta ja hydrauliikasta hitsaamiseen ja
pyydyksien korjaamiseen. Niitä ei voi teettää muilla, kun ollaan merellä.
‒ Herrathan tämän tekisivät, jos tämä
olisi helppoa hommaa. Mutta aina se joku
sortuu ammattikalastajaksi, Rainer muistuttaa.
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Ammattikalastus

”Ei tämä aina
Esa Kotilaisen työtä on kalastaa kotivesiä
Keski-Suomessa. Kesällä keli on leppoisa, mutta
”mietipä marraskuun räntäsadetta”, sanoo kalastaja.

Tuikki Kivijärvellä
Sami Karppinen,
teksti ja kuvat
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Ammattikalastus

tunnu työltä”
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Ammattikalastus

Kesäaamu Saarensalmen satamassa vaikuttaa leppoisalle, mutta kuvitelmat lämmöstä haihtuvat muutaman kilometrin
venematkan jälkeen karun kauniin Kivijärven selälle.
‒ Mietipä marraskuun räntäsadetta, virnistää veneen ohjaksissa aamukahviaan
hörppivä ammattikalastaja Esa Kotilainen.
Viisi vuotta Kivijärvellä pohjoisessa
Keski-Suomessa ammatikseen kalastaneelle Kotilaiselle, 38, mahdollisuus elättää itsensä kotivesillä on kuitenkin ollut unelmien täyttymys.
‒ Olen kasvanut järveen kiinni isän vanavedessä. Eikä kalastus totta puhuen edes
tunnu työltä, vaan järvelle on aina mukava lähteä.
Ja lähdettävä on miltei joka päivä ja läpi
vuoden.
‒ Kesäkelit ovat mukavia, mutta kalantulo on usein nihkeää. Keväällä ja syksyllä kala liikkuu, mutta pyyntiä vaikeuttavat

ailahtelevat säät ja kelirikkojaksot, Kotilainen kuvailee.

Paunetti pyytää
kalat elävänä
Kotilainen kalastaa Kivijärvessä kolmen
osakaskunnan vesillä yhteensä noin 11 000
hehtaarin alueella.
‒ Alue on riittävän laaja, jotta voin seurata kaloja niiden liikkeiden mukaan. Olen
tyytyväinen, että osakaskunnat ja ELY-keskus ovat suhtautuneet ammattiini myötämielisesti.
Kesäkaudella Kotilainen käyttää pyydyksinä pääasiassa paunetteja eli rysiä.
‒ Niiden etuna on, että kalat säilyvät
elävinä, joten pyydystä ei tarvitse kokea
joka päivä. Lisäksi alamittaiset kalat voi
vapauttaa hyväkuntoisina.
Verkoilla ammattilainen pyytää kalatilanteen ja kelien mukaan.
‒ Kesällä verkkoja on käytössäni pari ki-

lometriä, mutta talvella jään alla jopa viisi
kilometriä. Verkkopyynti kevättalven kelkkakeleillä on itselleni se kaikkein mieluisin
pyyntimuoto.

Kuhafile on ykköstuote
Kivijärvessä kuha on ammattilaiselle ylivoimaisesti tärkein saaliskala, sillä muikku- ja siikakannat ovat alamaissa, eikä järvilohia tai -taimenia ole 60 sentin alamitan
myötä juuri saalislaatikkoon päätynyt.
‒ Mutta kuhaa on niin paljon, että kanta on jopa hieman kääpiöitynyt. Ahventakin tulee toisinaan mukavasti.
Jotta työ tuo leivän pöytään, on myyntikalaa noustava Kotilaisen mukaan keskimäärin sata kiloa viikossa.
‒ Tukku maksaa perkaamattomasta kuhasta reilut kuusi euroa kilolta. Fileelle hinta on päälle viidentoista euron, joten pyrin
myymään kalat fileenä Hätälä Oy:lle.

Eräluvat.fi
Ammattikalastuslupa

Esa Kotilainen myy kuhat
pääsääntöisesti fileoituina.
Kilosta kuhaa syntyy miehen
käsissä noin 420 grammaa
myytävää filettä.
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Joillakin Metsähallituksen pyydyslupaalueilla voidaan harjoittaa myös ammattikalastusta (trooli-, nuotta-, verkko ja rysäkalastus) erillisillä ammattikalastusluvilla. Ammattikalastuslupien
myöntämisestä vastaavat alueelliset
eräsuunnittelijat. Yhteystiedot sivuilla
38–39.
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• www.eraluvat.fi
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020 69 2424 ark. klo 8‒16
• Tilisiirtolomakkeella
Jos rekisteröidyit MMM:n kalastuksenhoitomaksurekisteriin lokakuun
loppuun mennessä, sait joulukuussa kotiisi tilisiirtolomakkeen. Kun

maksat kalastuksenhoitomaksun lomakkeella, saat postitse muovisen
kalastuskortin. Kalastuskortti lähetetään niille, jotka maksavat maksun
toukokuun loppuun mennessä.
• Ministeriön tilille
Kalastuksenhoitomaksun voi maksaa suoraan ministeriön tilille. Säilytä kuitti maksusta ja esitä se pyydettäessä kalastuksenvalvojalle.
Tilinumero: FI47 5000 0121 5028 42
Vastaanottaja: Maa- ja metsätalousministeriö

Kalastusluvat

Viehekalastusmaksu

s. 34

• kalastusläänikohtainen
• oikeuttaa viehekalastamaan
uistimella tai perholla yhdellä
vavalla yksityisillä ja valtion vesillä

Viehelupa (virtavesiin) s. 34
• voimassa Ylä-Lappia lukuun
ottamatta koko maassa valtion
vesillä, myös valtion vesien lohija siikapitoisissa virtavesissä
• oikeuttaa kalastamaan uistimella
ja perholla
• ei koske virkistyskalastuskohteita
eikä erityisvesiä

Pyydyslupa

Huomioit
ettei tätä han,
m
voi suoritt aksua
aa e
mobiilist nää
i.

Kalastuksenhoitomaksu

Ensin maksetaan kalastuksenhoitomaksu. Sen maksavat kaikki
18–64-vuotiaat kalastajat valtiolle joka vuosi. Maksu on pakollinen
muille paitsi pelkästään pilkkimistä
tai onkimista harrastaville. Kalastuksenhoitomaksu ei vielä oikeuta
kalastamaan, vaan sen lisäksi kalastaja tarvitsee vesialueen omistajan luvan.

Nuorisoluvat

s. 35

Eräluvat.fi
Luvat vielä ennallaan 2015
•

• yleiskalastusoikeuksia; ei
virkistyskalastuskohteilla
• voi olla kiellettyä joillain
erikoisalueilla

•

Virkistyskalastuslupa s. 36

•

• hankittava kohteille, joilla on
erityisen arvokasta luonnonkalaa
ja/tai istutuskalaa

•

s. 35

• koskee verkoilla, katiskoilla, syöttikoukulla, rysällä, pitkälläsiimalla
tai atraimella kalastamista

Laki
muuttuu
2016

s. 35

• koskee alle 18-vuotiaita kalastajia
• virkistyskalastuslupa yleensä
puoleen hintaan, vieheluvassa
alennus suurempi
• HUOM! Alle 18-vuotiaan ei
tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua!

Pilkki ja onki

Eräluvat

Tänä vuonna kalastajat
maksavat kalastuksenhoitomaksun (24 euroa)
ja kalastusläänikohtaiset
maksut (31 euroa /lääni),
kuten ennenkin.
Eduskunta on jo hyväksynyt uuden kalastuslain.
Lakimuutokset tulevat
kuitenkin voimaan 2016.
Vasta 1.1.2016 maksut
yhdistyvät yhdeksi
kalastonhoitomaksuksi.
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en
Nuortupa-

viehelerot
num 35!
sivulla

Viehekalastusmaksu

Viehelupa

Suomi on jaettu viiteen kalastuslääniin,
joiden rajat ovat samat kuin entisten läänien. Kun maksat kalastusläänin viehekalastusmaksun, voit viehekalastaa (uistin ja perho) sekä yksityisillä että valtion
vesillä yhdellä vavalla.
Lohikala- ja siikapitoisiin virtavesiin
tai erikoiskohteille tarvitset erillisen luvan. Valtion vesillä lupa on kohteen mukaan joko Metsähallituksen viehelupa tai
virkistyskalastuslupa. Ely-keskukset ovat
kieltäneet viehekalastuksen joiltakin alueilta.

Vieheluvalla pääset kalastamaan valtion vesillä lähes koko maassa Ylä-Lappia lukuun
ottamatta. Viehelupaan kuuluvat myös valtion alueiden virtavedet, joilla ei saa kalastaa kalastusläänikohtaisella maksulla.
Vieheluvalla saa kalastaa uistimella ja
perholla. Uistelussa voi käyttää samanaikaisesti useaa vapaa tai siimaa. Viehelupa
on perhekohtainen, ja vuosilupa on voimassa kalenterivuoden.

Hinnat 2015
Koko vuosi
7 vuorokautta

31 €
7€

Hanki näin!
• www.eraluvat.fi
• Palvelunumero
020 69 2424 ark. klo 8‒16
• Maksa suoraan ministeriön tilille
Kun maksat viehekalastusmaksun kalastusläänin tilille, säilytä tosite maksusta. Se toimii lupanasi.
Tilinumerot:
Etelä-Suomi FI69 5000 0121 5028 34
Länsi-Suomi FI81 5000 0121 5029 09
Itä-Suomi FI82 5000 0121 5028 91
Oulu–Kainuu FI07 5000 0121 5028 83
Lappi FI73 5000 0121 5028 59
Vastaanottaja:
Maa- ja metsätalousministeriö
• Sopimuspalvelut
Lisäksi valtion kalastusmaksut voi
maksaa muutamien sopimuspalveluiden kautta, kuten R-kioskeissa.
Huomioithan,
että mobiililupanumero
ei ole enää käytössä!

(mm. virtavesiin)
Hinnat 2015
Viikkolupa
Vuosilupa
Seuruelupa

20 €
40 €
4 €/hlö/viikko

Hanki näin!

Merkittävimmät viehekalastusvedet näkyvät Retkikartta.fi-palvelussa, jossa kartan
voi suurentaa aina 1:2500 saakka. Valitse
Karttatasot – Metsästys ja kalastus – Kalastuskohteet – Viehekalastus.
Viehelupa ei ole voimassa Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa, joissa tarvitaan
aina kohteen mukaan virkistyskalastuslupa. Viehelupa ei myöskään oikeuta kalastamaan muissa virkistyskalastuskohteissa.

• Kännykkälupa 24 h
Luvan saa automaattinumeroista, jotka
ovat samoja koko maassa. Lupa tulee soiton jälkeen tekstiviestillä. Palvelu ei aina
toimi prepaid-liittymistä.
Viikkolupa 19,95 € 0600 55 1604
Vuosilupa
40,31 € 0600 55 1605
Soitto pyydetään vahvistamaan #-merkillä.
• Puhelinpalvelu
020 69 2424 ark. klo 8–16
• www.eraluvat.fi
• Asiakaspalvelupisteistä
• Yksityiset myyjät
Lisäksi lupia myyvät useat yksityiset
myyjät, jotka löytyvät osoitteesta
www.eraluvat.fi.

Viehelupa seurueelle

Nuorten viehelupanumerot sivulla 35!

Viehelupavedet

Viehelupa seurueelle voidaan myöntää kalapaikkakohtaisena erikseen nimettyyn
veteen vähintään 10 henkilön seurueelle.
Lue lisää www.eraluvat.fi.

Kumpi lupa?

Viehekalastusmaksu

Viehelupa

Viehekalastus tai perhokalastus.

Viehekalastus tai perhokalastus.

Yksityiset ja valtion vedet
yhdessä kalastusläänissä.

Valtion vedet koko maassa
Ylä-Lappia lukuun ottamatta.

Ns. seisovat vedet: järvet,
lammet, merialueet.

Seisovien vesien lisäksi
virtapaikat.

Yksi vapa.

Useita vapoja (vetouistelu).

(Kalastusläänikohtainen,
entinen MMM:n maksu)

(Metsähallituksen
valtakunnallinen lupa)

Kumpikaan lupa (viehemaksu tai viehelupa) ei sisällä lupaa erikoiskohteille,
kuten virkistyskalastuskohteet.
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Pyydysluvat

Nuorisoluvat

Pilkki ja onki

Metsähallituksen pyydyslupa-alueet voivat
olla järvi-, kunta-, kalastusalue- tai vesistöaluekohtaisia. Pyydysluvalla saa kalastaa
ns. seisovilla pyydyksillä sekä myös atraimella (tuulastus), harppuunalla ja jousella.
Pyydysluvat ovat perhekohtaisia. Ne ovat
voimassa kalenterivuoden.
Yksityisille vesille pyydysluvan saa vesialueen omistajan edustajalta, esimerkiksi
osakaskunnalta.

Metsähallitus haluaa tukea nuorten kalastusharrastusta tarjoamalla kalastusluvat
edullisesti kaikille alle 18-vuotiaille. Alaikäiset tarvitsevat kalastusluvan erikoiskohteisiin kuten virkistyskalastuskohteisiin. Heidän ei kuitenkaan tarvitse maksaa
valtion kalastushoitomaksua tai kalastusläänikohtaista viehekalastusmaksua.
Nuorisolupa on aina henkilökohtainen.

Pilkkiminen ja onkiminen ovat Suomessa yleiskalastusoikeuksia samaan
tapaan kuin sienestys ja marjastus, jotka ovat jokamiehenoikeuksia. Ely-keskukset voivat kieltää onkimisen ja
pilkkimisen joiltain erikoisalueilta.
Virkistyskalastuskohteilla pilkkimiseen tarvitaan lupa. Esimerkiksi
raudun pilkintä useissa Ylä-Lapin kohteissa tai yleensä onginta tai pilkintä
virkistyskalastuskohteissa on mahdollista virkistyskalastusluvalla.

Hinnat 2015
Yksikkö Hinta
Verkko, pituus 31 metriä
3
6€
Katiska
1
2€
Syöttikoukku, 30 kpl
3
6€
Rysä, korkeus enintään 1,5 m 3
6€
Pitkäsiima, 100 koukkua
3
6€
Atrain (tuulastus),
harppuuna ja jousi
3
6€
Pienin myytävä yksikkömäärä on 3 yksikköä.
Pyydysmerkki = 3 yksikköä, jolla saa pitää pyynnissä esim. 1 verkkoa tai 3 katiskaa jne. Pyydykset on merkittävä pyydysmerkeillä.

Mökkiläisen kalastuslupa
Mökkiläisen kalastuslupa oikeuttaa kalastamaan pyydyslupa-alueella seisovilla pyydyksillä ja vieheillä (1 vapa/hlö). Mökkiläisen kalastusluvan saa ostamalla vähintään
neljä pyydysmerkkiä hintaan 24 €.

Hanki näin!
• Puhelinpalvelusta 020 69 2424
• Metsähallituksen
asiakaspalvelupisteistä
• Erillisistä paikallisista
luvanmyyntipaikoista
Tarkemmat tiedot pyydyslupa-alueista
sekä erillisistä luvanmyyntipisteistä
www.eraluvat.fi

Nuorten
virkistyskalastuslupa
Metsähallituksen virkistyskalastuskohteilla alle 18-vuotiaat saavat luvan pääsääntöisesti puoleen hintaan. Useimpiin
kalastuskohteisiin luvan saa helposti kännykällä.

Hanki näin!
Alle 18-vuotiaiden lupanumerot
3 tunnin lupa
0600 55 1642
1 vrk:n lupa
0600 55 1643
Viikkolupa
0600 55 1644

Nuorten viehelupa
Alaikäiset voivat kalastaa maksutta niillä
vesillä, joilla kalastusläänikohtaisella viehekalastusmaksulla saisi kalastaa. Viehelupa on siis voimassa valtion vesillä pois
lukien virkistyskalastusalueet ja Ylä-Lapin kunnat Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Esimerkiksi virtavesiin alaikäinenkin tarvitsee erillisen luvan: valtion vesialueisiin voi
hankkia Metsähallituksen vieheluvan.

Hinnat 2015
Koko vuosi
Viikko

15 €
5€

Hanki näin!
• Kännykällä
Lupa tulee soiton jälkeen tekstiviestillä.
Viikkolupa
4,97 € 0600 55 1606
Vuosilupa
15,07 € 0600 55 1607
Soitto pyydetään vahvistamaan #-merkillä.

Tuikki.fi

Muista aina k
lastuksen
jälkeen saaliasp
alaute!
• Tietok
oneella palaut
e annetaan
osoitteessa w w
w.tuikki.fi.
• Tuikki.fi:ssä vo
it m
yhteyttä kalaka yös pitää
vereihisi.
• Palvelussa vo
it pitää kalapäiv
äkirjaa ja jakaa ku
via.
• K ännykällä ta
i tabletilla saal
ispalautteet virk
istyskal
kohteilta osoitt astusee
w w w.tuikki.fi ssa
/mobi.
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Virkistyskalastuslupa
Metsähallituksen virkistyskalastuslupa on
hankittava kohteille, joilla on erityisen arvokasta luonnonkalaa ja/tai istutuskalaa,
kuten taimenta, harjusta tai rautua. Lupa
on kohdekohtainen.

Hinnat 2015
Virkistyskalastusluvat ovat joko kolmen
tunnin, vuorokauden tai viikon lupia. Luvan hinnat vaihtelevat kohteittain.
Katso hinnat:
• www.eraluvat.fi
• kohteen infotaulusta

Alennettuja hintoja
• Alle 18-vuotias: lupa puoleen hintaan
(nuorisolupa)
• Alle 15-vuotias: voi kalastaa huoltajan
luvalla samaan saaliskiintiöön
• Perhelupa: hinta kaksinkertainen,
saaliskiintiö kaksinkertainen
• Seuruelupa: hinta -10 %, henkilömäärä
vähintään 10
HUOM! Kohdekohtaiset lupaehdot,
rajoitukset ja aluekuvaukset netistä
www.eraluvat.fi.

Hanki näin!
• Kännykkälupa 24 h
Aikuisten lupanumerot
3 tunnin lupa 0600 55 1639
1 vrk:n lupa 0600 55 1640
Viikkolupa 0600 55 1641
Alle 18-vuotiaiden lupanumerot
3 tunnin lupa 0600 55 1642
1 vrk:n lupa 0600 55 1643
Viikkolupa 0600 55 1644
Kännykkäluvan
saa
useimpiin
kohteisiin. Puhelun aikana näppäillään kohteen nelinumeroinen tunnus
(s. 36–37), viikkoluvassa myös aloituspäivä. Tarkista, minkä pituiset luvat eri kohteilla on käytössä netistä www.eraluvat.fi
tai kohteen infotaulusta.
• Puhelinpalvelu
020 69 2424 ark. klo 8–16
• www.eraluvat.fi
• Toimipisteistä
Kalastusluvan voi ostaa useista Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä ja
alueen yrityksistä. Myyjät näkyvät osoitteessa www.eraluvat.fi.
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Virkistyskalastuskohteet
Virkistyskalastuskohteet ovat Metsähallituksen erikoiskohteita, joissa on yleensä arvokkaita lohikaloja, jotka lisääntyvät vesistössä luontaisesti tai istutuksin
tuettuina. Sen vuoksi kohteille tarvitaan
kohdekohtainen lupa. Virkistyskalastuskohteilla on yleensä myös kalastajille
suunniteltuja rakenteita esimerkiksi tulipaikkoja, laavuja, riippusiltoja, pitkospuita, polkuja ja laitureita. Osa kohteista
on tarkoituksella säilytetty erämaisina.

Etelä-Suomi
6502 Niemisjärvet,
Hämeenlinna/Evo
7581 Langinkoski
Kotka

Länsi-Suomi
6515 Matildanjärvi
Salo/Teijo
6545 Teerilampi
Ikaalinen
6550 Kotalan kosket
Yhteislupa-alue
Virrat
6566 Koirajärvet
Kivijärvi ja Kinnula
6567 Kaunislampi
Kinnula
6576 Kolima-Keitele-koskireitti:
Kellankoski, Kymönkoski, Kärnänkoski
Yhteislupa-alue
Viitasaari
6586 Keihärinkoski
Yhteislupa-alue
Viitasaari

Itä-Suomi
7552 Mikkelin Valkea
Mikkeli
7561 Karvionkoski
Heinävesi
7525 Ruunaan kosket
Lieksa
7521 Änäkäisen Saarijärvi
Lieksa

Tarkemmat tiedot kohteista:
www.eraluvat.fi.
Alueen kartta: www.retkikartta.fi
Kalapaikkakohtaiset aluekuvaukset,
lupaehdot ja kalastusrajoitukset:
www.eraluvat.fi.
= Luvan voi ostaa kännykällä.

7510 Peurajärven Iso-Valkeinen
Nurmes
7571 Viannankoski
Yhteislupa-alue
Maaninka

Pohjanmaa, Kainuu
4525 Kylmäluoman retkeilyalue
Taivalkoski
4570 Maasydänjärvi ja
Ahvenlampi
Sievi
5502 Hossa
Suomussalmi
5503 Hossan Kirjolohitripla
Suomussalmi
5504 Seitenahveninen
Suomussalmi
5505 Yli-Vuokki
Suomussalmi
5525 Syväjärvi
Kuhmo
5540 Saarijärvi
Puolanka
5561 Laahtanen
Ristijärvi
5571 Manamansalo
Vaala
5572 Oulankajoki
Kuusamo ja Salla

Oulank ajo
en
kohteella
Kuusamo
ssa
taimen o
n
rauhoitett
u.

5573 Iijoen keskiosa
Yhteislupa-alue
Pudasjärvi ja Taivalkoski
5574 Korvua-Näljänkäjoki
Yhteislupa-alue
Suomussalmi

Utsjoki

NÄÄTÄMÖJOKI

Eräluvat

UTSJOEN
ERÄMAA
INARIN ERÄMAA

2599 Livojoki
Posio ja Pudasjärvi

Enontekiö

KAPSAJOKI

KEMIHAARA

3547 Vasaköngäs
Savukoski (Kairijoki)

Lokan tekojärvi

PYHÄJÄRVI
ÄKÄS-KUERJOKI

3548 Kemihaara
Savukoski

AHVENLAMPI
Luosto

RAUDANJOKI

KEMIJÄRVI

MIEKOJÄRVI

3550 Nuorttijoen vesistö
Savukoski

2580 Simojoki-yläosa
Yhteislupa-alue
Ranua

1550 Lätäsenon
virkistyskalastusalue,
Isokurkkio-Porojärvi
Enontekiö
1551 Enontekiön
erämaa
Enontekiö

2587 Simojärvi
Yhteislupa-alue
Ranua

1552 Könkämäeno
Enontekiö

2561 Meltausjoki
Yhteislupa-alue
Rovaniemi

1562 Lemmenjoen
kansallispuisto
Inari

2563 Raudanjoki
Yhteislupa-alue
Rovaniemi
2565 Vikaköngäs, 3 km
Rovaniemi
2567 Vikajoki
Yhteislupa-alue
Rovaniemi

VIKAKÖNGÄS
VIKAJOKI
KEMIJOKI

2581 Simojoki
Simo

1567 Ivalojoki
Inari

2502 Tornion-Muonionjoki
ja Könkämäeno
Yhteislupa-alue
2510 Äkäsjoki ja
Kesänkijärvi
Yhteislupa-alue
Muonio ja Kolari
2525 Pyhäjärvi
Kittilä

1578 Juutuanjoki
Inari
1579 Inarin
retkeilyalue
Inari
1580 Inarijärvi
Inari

TORNIO
KEMI

SIMOJÄRVI
LIVOJOKI

SIMOJOKI

KOKKOLA

KYLMÄLUOMA
HOSSA

PUDASJÄRVI

HOSSAN
KIRJOLOHITRIPLA
KORVUA-NÄLJÄNKÄJOKIKiantajärvi
SEITENAHVENINEN
SAARIJÄRVI

OULU

YLI-VUOKKI

MANAMANSALO

LAAHTANEN
KALLIOJOKI

KAJAANI

SYVÄJÄRVI
MAASYDÄNJÄRVI

PEURAJÄRVI

HAAPAJÄRVI

AHVENLAMPI

Pyhäjärvi

VAASA

KUUSAMO

LIVOJÄRVI

IIJOEN KESKIOSA

Oulujärvi

KOIRAJÄRVET

SEINÄJOKI

Nilakka

KOLIMA-KEITELE

!

Koitere

KUOPIO
Kallavesi

Höytiäinen

Suvasvesi

JYVÄSKYLÄ
!

Haukivesi

MIKKELIN VALKEA

Pihlajavesi

MIKKELI

Suontee
Päijänne

NIEMISJÄRVET
Pyhäjärvi

HÄMEENLINNA
!

Saimaa
LAPPEENRANTA

LAHTI

!

LANGINKOSKI

TURKU

!

KOTKA

VANTAA
ESPOO

MATILDANJÄRVI

JOENSUU

Orivesi

SAVONLINNA
Puruvesi

Kyyvesi
Puula

TAMPERE
Längelmävesi

!

!

KARVIONKOSKI

KOTALANKOSKET

Näsijärvi

RUUNAAN KOSKET

VIANNANKOSKI

Keitele

TEERILAMPI

ÄNÄKÄINEN

NURMES

IISALMI

KAUNISLAMPI

Lappajärvi KEIHÄRINKOSKI
VIITASAARI

PORI

1565 Näätämöjoki
Inari

SIMOJOKI, YLÄOSA

Talv iaik
monet v ir aan
k
k alastusv istystarjoavat esistä
puolisia k monia
mahdollis lastusuu
lohik aloje ksia
pilkintää n
n.

1564 Inarin erämaa
Inari

2568 Kemijoki
Yhteislupa-alue
Rovaniemi

OULANKAJOKI

ROVANIEMI

1563 Urho Kekkosen
kansallispuiston
virkistyskalastusalue
Inari, Savukoski, Sodankylä

1574 Utsjoen
erämaa
Utsjoki

NUORTTIJOKI

KORVATUNTURI

Sodankylä

TORNION-MUONIONJOKI
MELTAUSJOKI

TORNIO

2520 Miekojärvi
Yhteislupa-alue
Pello ja Ylitornio

URHO KEKKOSEN KANSALLISPUISTO

Porttipahdan
tekojärvi

A

2595 Livojärvi
Yhteislupa-alue
Posio

INARIN
RETKEILYALUE
LEMMENJOKI
IVALOJOKI

ENONTEKIÖN
ERÄMAA

KÖNKÄMÄENO

J

Lappi

3546 Korvatunturin
virkistyskalastusalue
Savukoski (Kairijoki,
Kemijoki)

Inari
Inarijärvi

Pohjakartta © Karttakeskus, Lupa L5293
© Metsähallitus 2015

5575 Kalliojoki
Yhteislupa-alue
Kuhmo

INARIJÄRVI

JUUTUANJOKI

LÄTÄSENO

HELSINKI

= Kalastuslupa-alue

= Yhteislupa-alue

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueet muodostavat kukin yhden virkistyskalastuskohteen. Niiden
sisällä on lisäksi erikoiskohteita, kuten Lemmenjoki,
joihin kalastaja tarvitsee kohdekohtaisen virkistyskalastusluvan.

2535 Kapsajoki
Kittilä
3510 Ahvenlampi
Sodankylä

Luonnonkalakohde

Poikasistutuskohde

Kohde, johon
istutettu pyyntikokoista kalaa
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Kalastusasiantuntijamme
Metsähallituksen erähenkilöstö palvelee kaikissa kalastusasioissa, jotka liittyvät valtion vesiin. Lisäksi keräämme
kalastuksenhoitomaksun ja kalastusläänikohtaiset
viehekalastusmaksut maa- ja metsätalousministeriölle.
Erävalvonnasta vastaavat erätarkastajat.

Ohjausyksikkö
Jukka Bisi
Erätalouspäällikkö,
Puolanka
0205 64 6611
Mika Laakkonen
Ylitarkastaja, kalastus- ja kalavesien
hoito, Tikkurila
0205 64 7675

Aku Ahlholm
Erikoissuunnittelija,
Tuikin päätoimittaja,
mediaviestintä ja
tiedotus, Oulu
0205 64 4660
Hannaleena
Mäki-Petäys
Erikoissuunnittelija,
verkkoviestintä, Oulu
0205 64 6621

Pirjo Ilvesviita
Aluepäällikkö,
Rovaniemi
0205 64 7123

Jyrki Satta
Itä-Lappi,
Rovaniemi
0205 64 7428

Eräsuunnittelijat
Tapani Partanen
Länsi-Lappi,
Rovaniemi
0205 64 7693

Jarmo Huhtamella
Ylä-Lappi,
Ivalo
0205 64 7717

Jari Haarala
Palvelupäällikkö,
asiakkuudet, Oulu
0205 64 6239

Suurin tehtäväni tänä vuonna
on uudistaa myyntijärjestelmä
eli muun muassa Eräluvatverkkokauppa, josta hankit lupasi.

Lappi
Markku Seppänen
Erikoissuunnittelija
Ylä-Lappi, Ivalo
0205 64 7710

Pohjanmaa
Yhteystiedot
Sähköpostit
etunimi.sukunimi@metsa.fi
Puhelin
vaihde 0205 64100
Henkilökohtaiset numerot
0205 64 + henkilökohtainen
alanumero
Erälupien palvelunumero
020 69 2424
Eräluvat netistä ja muut tiedot
eräasioista: www.eräluvat.fi
Osan kalastusluvista voi ostaa
kännykällä numeroista, jotka
löytyvät sivuilta 33‒37 tai
osoitteesta www.eräluvat.fi.
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Erkki Turtinen
Aluepäällikkö,
Oulu
0205 64 6616
Eräsuunnittelijat
Pirkko-Liisa Luhta
Pohjanmaa,
Pudasjärvi
0205 64 6542
Kari Sarajärvi
Koillismaan alue,
Taivalkoski
0205 64 6569

Pasi Korhonen
Kainuu, Kajaani
0205 64 6066

Mikko Rautiainen
Etelä- ja KeskiPohjanmaa, Vaasa
0205 64 6001

Kalaveden- ja
riistanhoitajat
Matti Kela
Kainuu,
Suomussalmi
0205 64 6482

Vuoden aikana siirryn Ouluun.
Vastaan muun työn ohella
kansainvälisistä hankkeistamme
ja aluetalousseurannasta.

Etelä-Suomi
Jarmo Väisänen
Aluepäällikkö,
Savonlinna
0205 64 5917

Eräsuunnittelijat
Mikko Malin
Itä-Suomi, rannikon
kalastusasiat, Kotka
0205 64 4637

Olli Urpanen
Länsi-Suomi,
Jyväskylä
0205 64 5056

Hanketyöntekijät
Johanna Vuollet
040 751 9750
Eräkummi-hanke,
Tikkurila

Eero Moilanen
Raakku-hanke,
Pudasjärvi
040 531 4969

Tomi Sassali
Erähistoriakohteet,
Oulu/Jyväskylä

Heikki Laitala,
Kajaani
040 160 7925

Kerään kalastuskohteilta
mielenkiintoisia tietoja historiasta
ja perustan erähistoriakohteita.

Lupamyynti
Ulla Filen
Suunnittelija,
lupa-asiat
Kemijärvi

Ritva Juntunen
Suunnittelija,
lupamyynti
Suomussalmi

Ritva Aho
Suunnittelija,
lupamyynti
Haapajärvi

Virpi Lepistö
Suunnittelija,
lupa-asiat,
Savonlinna

Eräluvat.fi

K aik k
eräluvait
myös
netistä.

Lisäksi kalastuslupia myyvät
Metsähallituksen luontokeskukset.
Yhteystiedot www.luontoon.fi.

Lupamyyjät vastaavat numerossa 020 69 2424, arkisin 8–16.

Erätarkastajat
Metsähallituksella on 12 erätarkastajaa, jotka
valvovat metsästystä, kalastusta ja maastoliikennettä yhdessä mm. poliisin ja rajavartioiden kanssa. Erätarkastajilla on poliisiin verrattavat valtuudet, ja suurin osa heistä onkin
koulutukseltaan poliiseja.

Olen
erätarkastajista
uusin tulokas. Harrastan paitsi metsästystä
ja kalastusta myös
lintujen rengastusta
ja runoilua.

Jari Liimatainen
0400 392 726
Ylä-Lappi

Vesa Ihalempiä
040 701 5136
Etelä-Lappi

Markus Aho
040 158 8820
Oulun lääni,
Länsi-Suomi

Jyrki Turpeinen
0400 950 482
Itä-Suomi

Mika Seurujärvi
040 771 4692
Länsi-Lappi

Jani Suua
040 631 2655
Koillismaa

Timo Rasku
0400 374 716
Etelä- ja Länsi-Suomi

Markus
Rahikainen
040 754 1711
Itä-Suomi, Saimaa

Heikki Säkkinen
040 833 1656
Itä-Lappi

Seppo Toikkanen
040 178 9632
Kainuu

Jaakko Saaristo
0400 372 544
Itä-Suomi,
Pohjois-Karjala

Tommi Suonpää
040 186 2001
Etelä-Suomi
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Vie lapsesi kalaan!
Hinta: 0 €
Aika: 6.6.2015 kello 10–15
Vapapäivä on kaikille alaikäisille ilmainen kalastuspäivä lähes kaikilla Metsähallituksen
kohteilla. Se järjestetään aina kesäloman ensimmäisenä lauantaina, tänä vuonna 6.6.
Vapapäivän opastetut kohteet: Matildajärvi (Salo), Teerilampi (Ikaalinen),
Niemisjärvet (Evo), Koirajärvi (Kinnula), Mikkelin Valkea, Änäkäinen (Lieksa),
Peurajärvi (Nurmes), Syväjärvi (Kuhmo), Vikaköngäs (Rovaniemi), Sievin Ahvenlampi,
Sodankylän Ahvenlampi, Iijoen koskikalastusalue (Taivalkoski), Manamansalo (Vaala)
Vapapäivän omatoimikohteina ovat lähes kaikki muut
virkistyskalastuskohteet sekä vieheluvan vedet.

Lue lisää www.eraluvat.fi/vapapaiva
ja seuraa tapahtumia www.facebook.com/vapapaiva

