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Pirkanmaan kalaistutukset aloitettiin ‒ vesille odotetaan vilkasta kalakesää 
 
Kalojen istutukset ovat päässeet vauhtiin. Keväällä ja alkukesällä Pirkanmaan vesistöihin istutetaan 
erityisesti lohikaloja. Perjantaina osakaskunnat ja Tampereen kaupunki istuttivat Näsijärveen yli 3 000 kpl 3-
vuotiasta rasvaeväleikattua järvitaimenistukasta. Istukkaiden keskipituus oli 33 cm ja keskipaino vajaat 
puolikiloa. Järvitaimenet kasvavat nopeasti ja saavuttavat kalastusasetuksen mukaisen alamitan 50 cm 
toisen järvivuotensa loppupuolella. Tämän jälkeen niiden kasvu on edelleen nopeaa, ja kolmen neljän kilon 
kehukaloja voidaan odottaa seuraavina vuosina. 
 
Alamittaiset kalat tulee vapauttaa välittömästi takaisin pyyntivesistöön. Jos alamittainen taimen nappaa 
vieheeseen, sitä tulee käsitellä huolella ja irrottaa koukut kalapihtien avulla koskematta turhaan kalaan. 
Mikäli kalaan joudutaan välttämättä tarttumaan, tulee se tehdä varoen ja märin käsin. Vähentämällä 
koukkuja vieheistä vähennetään pienille kaloille aiheutettuja vaurioita. Yksi kolmihaara koukku vaapussa ja 
täkyraksissa on hyvä konsti tässä mielessä. 
 
Kalastajien tulee muistaa, että eteläisessä Suomessa rasvaevällinen järvitaimen on kokonaan rauhoitettu. 
Rasvaevällinen taimen tulee päästää takaisin vesistöön saaliskalan koosta riippumatta.  
 
Järvitaimenistutuksilla ylläpidetään lajin kantoja ja kalastusmahdollisuuksia, jotka ovat merkittävästi 
heikentyneet vesistörakentamisen ja voimatalouden takia. Taimen on yksi tavoitelluimpia saalislajeja, joten 
istutustoiminnan ja kalastusmahdollisuuksien virkistysarvot ovat erittäin suuret.  
 
Avoveden kalastuskausi varhain käyntiin  
Osa Pirkanmaan vesistöistä on jo vapautunut jääpeitteestään, ja innokkaimmat kalastajat ovat laittaneet 
veneensä vesille. Kalastuslupien menekki on kasvanut voimakkaasti viime päivinä, kun lähes kesäiset ilmat 
kulkeutuivat maahamme. Ennakkonäkymien perusteella vaikuttaa siltä, että kalastuskaudesta on tulossa 
vilkas. Alkukaudesta vapavälinein voi tavoitella erityisesti haukea, ahventa, lohikaloja ja kuhaa, jonka 
luontaiset kannat ovat vahvistuneet ennätystasolle useissa vesissä. 
 
Myös viime vuosi oli vilkas kalastusvuosi. Kalastus lisääntyi lupatilastojen perusteella merkittävästi koronan 
ajettua ihmisiä luontoon ja vesille. Nimenomaan viehelupien myynti lisääntyi huomattavasti; esimerkiksi 
Tampereen lähijärvien Näsijärven ja Pyhäjärven yhtenäislupa-alueilla viehelupien lunastusmäärä kasvoi 
viime kaudella jopa noin 30 %. Maakunnan koskikalastuskohteissa sesonki oli erittäin vilkas.  
 
Kalastusluvat kuntoon ennen vesille menoa 
18‒64-vuotiailla muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää ja silakanlitkausta harjoittavilla tulee olla 
lunastettuna valtion kalastonhoitomaksu, joka myös oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä 
lähes kaikissa vesissä. Koskilla ja muissa erityiskohteissa tarvitaan lisäksi kohteen kalastuslupa. 
Pyydyskalastukseen ja viehekalastukseen useammalla vavalla tulee lunastaa aina myös paikallinen, 
esimerkiksi osakaskunnan lupa tai kalatalousalueen yhtenäislupa.  
 
Valtion kalastonhoitomaksun voi lunastaa mm. Erälupien verkkokaupasta osoitteesta 
https://verkkokauppa.eraluvat.fi. 
Laaja valikoima lupia Pirkanmaan vesille ja muualle ostettavissa Kalapassin verkkokaupasta 
https://www.kalapassi.fi.  
 
Osakaskunnat ja muut vesialueiden omistajat käyttävät kalastonhoitomaksuista saamiansa 
omistajakorvauksia kalaistutuksiin. Merkittävä osa kalaistutuksista ja muista kalavesien hoitotoimista 
rahoitetaan kalastuslupatuloilla. 
 
Lisätietoja: Vs. toiminnanjohtaja Ismo Kolari, Pirkanmaan Kalatalouskeskus, p. 050-5929259 
Lisätietoja kalastonhoitomaksusta ja sen muista myyntipaikoista https://www.eraluvat.fi/  
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