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Kalastus on kasvussa Pirkanmaalla  
 
Pirkanmaan alueen kalastuslupien myynti on ollut poikkeuksellinen vilkasta. Pirkanmaan 
Kalatalouskeskuksen ylläpitämän Kalapassin verkkokaupan tilastojen mukaan erilaisia kalastuslupia on 
myyty tälle kaudelle huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavassa ajassa. Pirkanmaan 
vertailukelpoisten lupa-alueiden myynti kasvoi 22.6.2020 mennessä kolmanneksen lupamäärissä mitattuna. 
Rahallisesti luvanmyyntituotto on lisääntynyt näillä alueilla 50 %. Esimerkiksi Pyhäjärven yhtenäislupa-
alueen viehelupia on ostettu 56 % enemmän ja Näsijärven viehelupia peräti 75 % enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Lupamyynnin muutokset vaihtelevat huomattavasti alueittain. Kaikilla alueilla lupien osto ei ole 
lisääntynyt, mutta eräillä alueilla niitä on lunastettu jopa yli 100 % enemmän kuin edellisenä kautena. 
 
Paikallisten kalastuslupien suuri ostoinnokkuus kertoo siitä, että luvat on ostettu normaalia aikaisemmin ja 
toisaalta kalassa on alkanut käydä tänä vuonna yhä enemmän myös uusia tai satunnaisempia harrastajia. 
Jälkimmäiseen viittaa myös se, että kevään ja kesän aikana Pirkanmaan Kalatalouskeskukselle on tullut 
paljon tiedusteluja kalastuslupiin ja -säädöksiin liittyen uuden pyyntitavan kokeilijoilta. Vaikuttaa siltä, että 
viehekalastuksen ohella moni kokeilee nyt myös pyydyskalastusta, kuten katiska- ja verkkopyyntiä. Tämä on 
hyvä suuntaus, sillä maakunnan järvillä on hyvät ja monipuoliset, kalastusta kestävät kalakannat. Vesillä 
virkistäytymisen ja rentoutumisen ohella kalastaja saa usein saaliikseen tuoretta, maukasta ja terveellistä 
lähikalaa. 
 
Pirkanmaan lupamyynnin kehitys on samansuuntaista, kuin on havaittu valtion kalastonhoitomaksujen 
osalta. Kesäkuun loppupuoli ja heinäkuu ovat yleensä vuoden vilkkainta lupien hankinta-aikaa. Monet 
ravustajat lunastavat lupansa vasta juuri ennen ravustuskauden alkua tai sen aikana. Elokuun alkupuolella 
tullaan tarkemmin näkemään, millaiseksi tämän vuoden lupamyynti on Pirkanmaalla muodostumassa. 
Tuolloin voidaan arvioida paremmin minkä verran koronapandemia ja varhainen jäiden lähtö mahdollisesti 
aikaistivat luvanmyyntiä ja minkä verran lupakalastajien määrä todellisuudessa lisääntyy. Varsinkin 
viehekalastusluvat on jo pitkään lunastettu pääasiassa verkosta. Luultavasti yhä useampi pyydyskalastaja 
osti lupansa verkosta tänä keväänä koronan takia. 
 
Kesä on etenemässä entistä lämpimämpään suuntaan. Nyt olosuhteet ovat erinomaiset käydä kalassa. Sen 
lisäksi lämpimissä vesissä aktivoituvat erityisesti kuha ja ahven, jotka ovat kesällä maakunnan vesien 
pääsaalislajeja. Kuhakannat ovat tällä hetkellä ennätysvahvat monissa Tampereen lähijärvissä. Viime 
päivien aikana kookkaita ja vähän pienempiä kuhia on napannut monen kalastajan vieheisiin. Vesien 
lämmetessä kovenevilla helteillä kuha nousee pintavesiin ja uistelijoille ovat koittamassa loistavat 
kuhakelit. 
 
Kalastajien ohella vesillä liikkuu nyt erityisen paljon muita vesistön virkistyskäyttäjiä. Vaaratilanteiden 
välttämiseksi verkot ja muut seisovat pyydykset tulee merkitä selvästi. Vesiliikennealueilla selvänä merkkinä 
pidetään verkkojadan molempiin päihin kiinnitettyä, 1,2 m veden pinnan yläpuolelle ulottuvaa lippusalkoa. 
Esimerkiksi Pyhäjärvi ja Näsijärvi ovat käytännössä lähes kokonaan vesiliikennealuetta. 
 
Pitkä kalastuspäivä tai -ilta kesävesillä on yhtä juhlaa. Hellekeleillä kalastajien kannattaa suojata itsensä 
liialta auringon valolta ja UV-säteilyltä sekä huolehtia riittävästä nesteytyksestä. Järveen voi pulahtaa välillä 
viilentämään itsensä. Vedellä täytetyt ja jäädytetyt limsapullot styrox-laukussa pitävät sekä eväät ja juomat 
että saaliin viileänä.  
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