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1. Johdanto
Suomalaiset ovat innokkaita kalastajia. Vuonna 2005 vapaa-ajankalastusta maassamme harrasti tutkimuksen mukaan yli 1,9 miljoona henkilöä, eli noin 37 % koko väestöstä (Toivonen 2006). Pohjanmaan TE-keskuksen alueella oli samana vuonna vajaat
160 000 vapaa-ajankalastajaa ja noin 28 % alueella asuvista ilmoitti kalastavansa (Toivonen 2006).
Suomessa saa kalastuslain (286/1982) 8 § 1 mom. mukaisesti onkia ja pilkkiä maksutta (”jokamiehenoikeus”) kaikilla vesialueilla,
joissa kalastusta ei erikseen ole lailla tai lakiin perustuvalla päätöksellä kielletty. Onki- ja pilkkioikeuden lisäksi myös viehekalastus
(eli kalastus yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä, sekä vetouistelussa lisäksi yhdellä painovieheellä tai syvääjällä) on samalla tavalla
vapaata, edellyttäen että kalastaja (18-64 vuotias) on suorittanut valtion kalastuksenhoitomaksun sekä lunastanut läänikohtaisen
viehekalastusluvan (vaihtoehtona kalastusoikeuden haltijan lupa). Vesialueita, joissa em. oikeuksia ei saa käyttää, ovat mm. lohija siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat sekä kalastuslain 11 § mukaiset onki-, pilkki ja viehekalastuskieltokohteet.
Kalastuslain 11 § mukaiset onki-, pilkki ja viehekalastuskiellot annetaan alueellisten työvoima- ja elinkeinokeskusten päätöksillä.
Kalastuskieltopäätöstä voivat TE-keskuksilta hakea kalastusoikeuden haltijat tai muut tahot, joiden etua asia koskee. TE-keskusten
kalatalousyksiköt voivat antaa kalastuskieltopäätöksen määräajaksi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Laissa säädetyt perusteet onki- ja pilkkikiellon myöntämiseksi ovat kalastuslain 1 § mainitut tavoitteet, kalanistutusten taloudellisen hyödyntämisen
turvaaminen tai jokin muu erityinen syy. Kalastuslain 1 § säädetään että kalastusta harjoitettaessa on pyrittävä mahdollisimman
pysyvään tuottavuuteen, käytettävä kalakantaa järkiperäisesti hyväksi huomioiden kalataloudelliset näkökulmat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä. Viehekalastuskiellon perusteiksi laki määrää tavanomaista tehokkaamman kalakannan
hoidon tulosten turvaamisen, kalanistutusten taloudellisen hyödyntämisen turvaamisen, petokalojen tärkeiden kutualueiden suojelemisen tai liiallisen häirinnän estämisen ja merilintujen pesimisen turvaamisen pesimäaikana.
Kalastuskieltopäätökset mahdollistavat joko paikallisille kalakannoille tärkeän suojelun ja kuturauhoituksen tai maksullisen vapaaajankalastustoiminnan harjoittamisen. Kalastustoiminta maksullisissa erityiskalastuskohteissa perustuu lähes aina toiminnan harjoittajalle kuluja aiheuttaviin kalanistutuksiin, minkä takia myös toiminnan jatkumisen edellytyksenä oleva lupamyynnistä saatava
tuotto on yleisen kalastusoikeuden kieltävällä päätöksellä taattu istutuksen rahoittajalle.
Useimmat kalastuskieltokohteet ovat juuri erityiskalastuskohteita vapaa-ajan- tai matkailukalastukseen. Koko maan laajuisesti
tyypillisimmät erityiskalastuskohteet ovat olleet lammet ja pienet järvet, joihin saaliskaloiksi on istutettu lohikaloja (Poskiparta
2001). Myös Pohjanmaan TE-keskuksen alueelle annettujen kieltopäätösten kohteet ovat pääosin olleet maksullisia erityiskalastuskohteita, ja niistä suurin osa on lohikalapitoisia järviä ja lampia.
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2. Tavoitteet

3. Kartta kohteesta

Tämän raportin tarkoituksena on päivittää Merja Mäensivun
vuonna 1999 tekemä kalastuskieltokohdeselvitys. Niin tässä
kuin myös vuoden 1999 selvityksessä on käyty läpi Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueella (3 maakuntaa) olevat kalastuslain 11 § mukaiset kieltokohteet. Tässä
raportissa käsitellään pääasiassa vain erityiskalastuskohteita,
joita 33 kieltokohteesta on 25 kappaletta. Kohteelle, jotka eivät ole erityiskalastuskohteita, on kieltopäätös annettu mm.
petokalojen tärkeiden kutualueiden rauhoittamiseksi tai suojelemiseksi. Selvityksen tavoitteena on antaa päivitetty esittely erityiskalastuskohteista erikseen sekä luoda kohteiden
nykypäivän tilannetta kuvaava yleiskatselmus. Raportti tallentaa tämän hetken tilanteen helpottaen tulevaa, vanhojen
sekä uusien kieltokohteiden käsittelyä. Selvitys on toivon mukaan hyödyksi erityiskalastuskohteiden haltijoille sekä yrittäjille. Selvitys palvellee kohteiden haltijoita ja yrittäjiä alueiden
kehittämisessä toivottavasti edistämällä kyseisten toimijoiden
keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi mainonnan ja markkinoinnin suhteen. Raportti auttaa myös tavallista vapaa-ajankalastajaa saamaan tietoa kyseisistä erityiskalastuskohteista.

Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueen kartasta (kuva 1) näkyy taulukossa 1 numeroidut erityiskalastuskohteet.

Raportti on koottu erityiskalastuskohteiden haltijoille kesäkuussa 2007 lähetetyn kyselyn tulosten pohjalta, joten tiedot
perustuvat lähinnä vuoden 2006 tilanteeseen. Kyselyssä pyydettiin tietoja vesialueesta, kalastuskertojen määristä, kalastuslupahinnoista ja lupien myynnistä, sallituista kalastusvälineistä, kalaistutuksista, saaliskaloista ja -määristä, kohteen
varustelusta, tiedonsaannista ja mainostuksesta sekä jatkosuunnitelmista ja tulevaisuudennäkymistä. Joitakin kohteita
on myös käyty paikan päällä katsomassa ja kuvaamassa.
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Taulukko 1. Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueen erityiskalastuskohteet numeroituna aakkosellisessa järjestyksessä.
Nro.

Kohde

1

Ahvenlampi

2

Brännvattnet

3

Hangasrimpi

4

(Hirvilampi)

5

Inhanjoki

6

Iso-Valkiainen

7

Kaakkurinjärvi

8

Kangasjärvi

9

Kangaslampi

10

Kellonperän louhoslampi

11

Leppilampi

12

Lill-Vuojärvi

13

Mossavattnet

14

Niemisjoki

15

Pakarinjoki (3 aluetta)

16

Pikku-Ruonanen

17

Potilanlampi

18

Ruuhilampi ja Kauhalampi

19

Saarijärvi

20

Stipiksjön

21

Stor-Seljes

22

Storträsket-niminen järvi

23

Sutikan soranottoalue

24

Säläisjärvi

25

Valkeinen

Kuva 1. Erityiskalastuskohteet Pohjanmaan TE- keskuksen kalatalousyksikön toimialueella.
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4. Kalastuskohteiden
esittely
Seuraavassa esitellään Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueella voimassa olevat maksullisessa vapaaajankalastustoiminnassa olevat onki-, pilkki- ja viehekalastuskieltokohteet. Esittely etenee aakkosellisessa järjestyksessä.
Esittelyssä käsitellään ensin kohteen hallinta yhteystietoineen,
kohteen historiikki ja kohteessa nykyään voimassa olevat kiellot. Sen jälkeen esitellään toiminta kohteessa, kohteen lupakäytäntö, kohteessa sallitut kalastusvälineet, saaliskalalajit,
istutukset ja saalismäärät. Lopuksi käydään vielä läpi kohteen
varustelu, toiminnan harjoittajan jatkosuunnitelmat sekä viimeiseksi vesialueen faktat.

Saaliit
Vuonna 2006 saaliiksi saatiin n. 300 kg kirjolohta, 10–15 kappaletta siikaa, sekä n. 25 kg ahventa.
Varustelu
Alueella on kaksi laavua ja ulkokäymälä, pitkospuut, sekä
parkkipaikka.
Jatkosuunnitelmat
Toimintaa jatketaan entiseen malliin. Lisärakentamista järven
rannalle vältetään.
Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on n. 9 ha, keskisyvyys 2,3 m ja maksimisyvyys 3,5 m. Järven suorannat ovat asuttamattomat.

Ahvenlampi (1), Perho

Brännvattnet (2), Uusikaarlepyy

Hallinta

Hallinta

OKLA metsästyskerho ry vastaa toiminnasta Boliden Kokkola Oy:n Metsähallitukselta vuokraamalla Ahvenlampi
nimisellä järvellä. Yhteyshenkilö: Jukka-Pekka Tunkkari,
Mäntytie 8, 67300 Kokkola, puh. 0400 275600, sähköposti
jukkapekka.tunkkari@nic.ﬁ.

Brännvattnet-järvi (kuva 2) on vuokrattu Uudenkaarlepyyn
kaupungilta Pelkkalan kyläseura ry:lle. Yhteyshenkilö: Voitto
Koljonen, Pelkkalantie 603, 62310 Voltti, puh. 0400 932189.
Historiikki
Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1993.

Historiikki
Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 2000.

Voimassaolevat kiellot

Voimassaolevat kiellot

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 3.7.2003 (Dnro
1698/5710/2003). Kielto on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 16.2.2005 (Dnro
1813/5710/2000). Kielto on voimassa vuoden 2009 loppuun.
Toiminta

Toiminta
Aluetta käytetään maksulliseen vapaa-ajankalastustoimintaan.

Alue on metsästyskerhon jäsenten kalastuskäytössä.
Luvat
Erillisiä kalastuslupia Ahvenlammelle ei myydä. Kalastuslupa
sisältyy metsästyskerhon vuosimaksuun 15 €/vuosi. Vieraslupa (jäsenen kanssa) maksaa 5 €/vrk. Vuonna 2006 järvellä
kertyi arviolta 300 kalastuskertaa.
Sallitut kalastusvälineet
Onki, perho ja uistin.
Saaliskalalajit
Istutettuna kirjolohi, taimen, siika ja harjus, luontaisesti ahven
ja hauki.
Istutukset
Kirjolohta istutetaan vuosittain n. 400 kg, jonka lisäksi tehdään siian poikasistutuksia.
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Kuva 2. Brännvattnet-järvellä on kalastusta helpottava laituri sekä järven ympärillä useampia kalastuslavoja.
Etualalla kalanistutuksiin käytettävä putki.

Luvat

Luvat

Kalastuslupa maksaa 15 €/vrk. Lupamyynti tapahtuu järven
rannalle sijoitetulla lupa-automaatilla. Vuonna 2006 kalastuskertoja järvellä kertyi 1600–2000 kappaletta.

Kalastustoiminta on vasta alkamassa, joten lupamyynti ei ole
vielä käynnistynyt eikä kalastuskertoja ole vielä kertynyt. Kausiluvan arvioitu tuleva hinta on 10 €/vuosi.

Sallitut kalastusvälineet

Sallitut kalastusvälineet

Onki, perho ja uistin.

Onki, pilkki, uistin sekä perho.

Saaliskalalajit

Saaliskalalajit

Järvessä on vain istutettua kirjolohta.

Istutettuna kirjolohi, luontaisesti hauki ja ahven.

Istutukset

Istutukset

Kirjolohta istutetaan vuosittain n. 1800 kg.

Kirjolohta on tähän asti istutettu 40 kg koe-erä. Jatkossa kirjolohta tullaan istuttamaan enemmän.

Saaliit
Saalismääristä ei ole tietoa.
Varustelu
Järven ympäri kiertävät pitkospuut, joita pitkin pääsi järveä
ympäröiville puisille kalastuslavoille. Lisäksi kalastuskohteessa on grillikatos ja polttopuita, perkuu- ja roska-astioita, sekä
ulkokäymälä.
Jatkosuunnitelmat
Toiminnan jatko harkitaan vuosittain uudelleen.
Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on n. 2 ha, keskisyvyys 1,5 m ja maksimisyvyys n. 2 m. Rannat ovat soiset.

Saaliit
Saalistietoja kohteesta ei vielä ole saatavilla.
Varustelu
Kohteessa on uimaranta pukeutumistiloineen.
Jatkosuunnitelmat
Alueella on tarkoitus saada toiminta käynnistymään, ja siten
tehdä Hangasrimmestä kyläläisten virkistyspaikka.
Vesialueen faktat
Lammen pinta-ala on n. 2 ha ja syvyys 1,5–2 m. Osa rannoista
on muunnettu uimarannaksi, muutoin rannat ovat heinikkoa.

Hangasrimpi (3), Alavus
Hallinta
Kätkänjoen kalastusseura ry on vuokrannut Hangasrimmen (kuva 3) Töysän kalastuskunta -nimiseltä osakaskunnalta. Yhteyshenkilö: Olavi Kontoniemi, Kaustarinkatu 48 as 2, 67100 Kokkola, puh. 06 3351022, sähköposti
olavi.kontoniemi@gtk.ﬁ.
Historiikki
Kalastuskielto on alueella uusi, ja ollut voimassa vuodesta
2007.
Voimassaolevat kiellot
Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 8.7.2007 (Dnro
3106/5710/2007). Kielto on voimassa vuoden 2011 loppuun.
Toiminta
Aikaisemmin umpeenkasvanut Hangasrimpi on kunnostettu kyläläisten virkistysalueeksi. Alueella tullaan aloittamaan
maksullinen vapaa-ajankalastustoiminta, jonka lisäksi kalastusseura aikoo järjestää onkikilpailuja.

Kuva 3. Aikaisemmin umpeenkasvanut Hangasrimpi
on kunnostettu kyläläisten virkistysalueeksi.
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Hirvilampi (4), Töysä

Vesialueen faktat

Hallinta

Lammen pinta-ala on 14,2 ha, ja maksimisyvyys n. 8 m. Rannat ovat suurimmaksi osaksi heinikkoisia ja loivia, mutta poikkeuksena löytyy myös jonkin verran kallionrantaa.

Töysän kalastuskunta -niminen osakaskunta omistaa Hirvilammen. Yhteyshenkilö: Tapio Kallioniemi, Hirvimäentie 23, 63640 Ritola, puh. 040 7539393, sähköposti
t.kallioniemi@luukku.com.

Inhanjoki (5), Ähtäri

Historiikki

Hallinta

Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 2003.

Inhan Erämiehet ry on vuokrannut alueen (kuva 4) käyttöönsä Hankaveden kalastuskunta -nimiseltä osakaskunnalta. Yhteyshenkilö: Matti Eerikäinen, Saarikyläntie 56, 63910 Inhan
tehtaat, puh. 040 5634045.

Voimassaolevat kiellot
Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 7.7.2003 (Dnro
1923/5710/2003). Kielto on voimassa vuoden 2007 loppuun eikä sitä ole tarkoitus jatkaa.

Historiikki
Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 2001.

Toiminta

Voimassaolevat kiellot

Lampi toimii maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena talvisin pilkkijöille ja kesäisin onkijoille sekä vapakalastajille. Lammella järjestetään myös vuosittain pilkkikilpailut. Vedenlaadun parantamiseksi järveä on kalkittu ja talvisin on käytetty
uppopumppua parantamaan happitilannetta.

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 22.11.2005 (Dnro
6622/5710/2005). Kielto on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Luvat
Talven pilkkiluvat maksavat 45 €/kausi tai 10 €/päivä. Kesäkauden luvat ovat perhelupia ja maksavat 50 €/kausi tai 10 €/
päivä. Kesälupia ei myydä ulkopuolisille. Lupamyyntiä hoitaa
talvella Töysän Neste ja Tapio Kallioniemi, kesällä ainoastaan
Tapio Kallioniemi. Vuonna 2006 myytiin kausilupia yhteensä
noin 50 kappaletta ja päivälupia noin 65 kappaletta.
Sallitut kalastusvälineet
Pilkki, uistin ja onki.

Toiminta
Kohteessa on jo vuosia harjoitettu maksullista vapaa-ajankalastustoimintaa. Kalastuskauden avajaiset on paikkakunnalla
jo perinteeksi muodostunut tapahtuma.
Luvat
Kausilupa maksaa aikuisilta 20 € ja nuorilta (alle 15 v.) 15 €,
päivälupa maksaa 10 €/vrk. Lupia myydään paikan päällä kauden avajaisissa tai ennakkoon lupien myyjiltä. Vuonna 2006
myytiin kausilupia noin 100 kappaletta ja päivälupia 10–20
kappaletta.
Sallitut kalastusvälineet

Saaliskalalajit

Perho, uistin sekä tahna-onki.

Istutettuna kirjolohi ja siika, luontaisesti kuha, siika, ahven
ja hauki.

Saaliskalalajit

Istutukset

Istutettuna kirjolohi, luontaisesti taimen, hauki, ahven, made
sekä lahna.

Vuosittain istutetaan kirjolohta noin 1600 kg ja siikaa noin
500 kappaletta.

Istutukset

Saaliit
Vuoden 2006 saalis oli noin 1600 kg kirjolohta, jonka lisäksi
saatiin hyvin varsinkin isoa ahventa ja haukea.
Varustelu

Kirjolohta istutetaan n. 300 kg/vuosi.
Saaliit
Vuonna 2006 saaliiksi saatiin 250 kg kirjolohta, 4 kg taimenta
ja n. 30 kg muita lajeja.

Lammen vieressä on parkkipelto ja rannalta löytyy ulkokäymälä.

Varustelu

Jatkosuunnitelmat

Jatkosuunnitelmat

Voimassaolevan kieltopäätöksen päättyessä jatkokieltoa ei
haeta, vaan lampi palautettaneen ranta-asukkaiden toiveesta
tavanomaisen kalastuksen piiriin.

Toimintaa on tarkoitus jatkaa.
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Kohteessa ei ole mitään erityisiä varusteluja.

Kuva 4. Inhanjoki laskee Hankavedestä Fiskarsin tehtaiden ohitse.
Vesialueen faktat
Jokialueen pinta-ala on n. 10 ha, keskisyvyys 1,2 m ja maksimisyvyys 4,5 m. Rannat ovat osin luonnontilaiset osin rantapusikoista peratut. Inhanjoki on ruopattu Hankavesi–Fiskars väliseltä alueelta, mistä johtuen uoma on hieman kuilumainen.

Iso-Valkiainen (6), Lestijärvi
Hallinta

Pohjola (verkkopankkimahdollisuus: www.villipohjola.ﬁ) ja
Neste Kauppinen Lestijärvellä.
Sallitut kalastusvälineet
Viehekalastusvälineet.
Saaliskalalajit
Istutettuna siika, luontaisesti hauki ja ahven.
Istutukset

Järven omistaa Metsähallitus. Yhteyshenkilö: Terho Luomanen, Stolberginkatu 2-4, 85800 Haapajärvi, puh.
0400 291990, sähköposti terho.luomanen@metsa.ﬁ. Internet: www.villipohjola.ﬁ.

Joka toinen vuosi istutetaan 1500 kappaletta kesänvanhoja
(8–12 cm) siikoja.

Historiikki

Vuonna 2006 saaliiksi saatiin arviolta 50–100 kg siikaa.

Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 2000.

Saaliit

Varustelu

Voimassaolevat kiellot

Järvellä on kota, pitkospuut sekä tulipaikka polttopuineen.

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 5.1.2005 (Dnro
36/5710/2005). Kielto on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Jatkosuunnitelmat

Toiminta
Järvi on Villi Pohjola:n maksullinen vapaa-ajankalastuskohde,
jossa on keskitytty erityisesti siian kalastusmahdollisuuksiin.
Luvat

Toimintaa jatketaan samantyyppisenä. Järveä pyritään kehittämään siiankalastuksen erikoiskohteena.
Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on 27 ha, keskisyvyys 3 m ja maksimisyvyys
4 m. Rannat ovat suota ja kangasmaata. Järvi on karu ja vesi
kirkasta.

Kalastusta varten tarvitaan Metsähallituksen viehekalastuslupa, joka maksaa 27 €/vuosi tai 10 €/vko. Lupia myy Villi
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Kakkurinjärvi (7), Vimpeli

Historiikki

Hallinta

Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1997.

Kaakkurinjärven omistaa Sääksjärven kalastuskunta -niminen osakaskunta Yhteyshenkilö: Matti Kjellbäck, Isokankaantie 675, 62800 Vimpeli, puh. 0400 665807, sähköposti
mattikjellback@suomi24.ﬁ. Internet: www.kalapaikka.net.
Historiikki
Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1998.
Voimassaolevat kiellot
Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 25.5.2004 (Dnro
2767/5710/2004). Kielto on voimassa vuoden 2009 loppuun.
Toiminta
Järvi toimii maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena.
Luvat
Kalastuslupa maksaa 10 €/kerta (kesällä 24 tuntia, talvella
loppuu klo 24.00). Lupamyynti hoituu paikanpäällä lupa-automaatilla tai Vimpelin Vapari- kaupassa. Vuonna 2006 kalastuskertoja järvellä kertyi 1104 kappaletta.
Sallitut kalastusvälineet
Onki, perho, pilkki sekä uistin.
Saaliskalalajit
Istutettuna kirjolohi ja siika, luontaisesti hauki ja ahven.
Istutukset
Vuosittain istutetaan n. 2200 kg kirjolohta.
Saaliit

Voimassaolevat kiellot
Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 6.4.2004 (Dnro
168/571072004). Kielto on voimassa vuoden 2008 loppuun.
Toiminta
Järvi toimii maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena.
Luvat
Kalastuslupa maksaa 35 €/vuosi tai 7 €/vrk. Lupamyynti hoituu järvellä olevalla lupa-automaatilla. Vuonna 2006 lupia
myytiin yhteensä noin 300 kappaletta.
Sallitut kalastusvälineet
Viehekalastusvälineet.
Saaliskalalajit
Istutettuna siika.
Istutukset
Siikaa (n. 10 cm) istutetaan 5000 kpl/vuosi.
Saaliit
Vuonna 2006 saaliiksi saatiin n. 1000 kg siikaa.
Varustelu
Järvellä on veneitä, sekä perkaus- ja savustusmahdollisuus.
Jatkosuunnitelmat
Toimintaa jatketaan entiseen tapaan.

Saalismääristä ei ole pidetty kirjaa.

Vesialueen faktat

Varustelu

Järven pinta-ala on 50 ha, keskisyvyys 3 m ja maksimisyvyys
9 m. Rannat ovat kovat ja kivikkoiset.

Järvellä on tulentekopaikka, kota ja jätehuoltopiste, jonka lisäksi järven ympäri on rakennettu pitkospuut. Talvisin aurataan lumet.

Kangaslampi (9), Perho

Jatkosuunnitelmat
Toimintaa jatketaan vuoden 2009 loppuun.
Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on 6 ha, keskisyvyys n. 2,5 m ja maksimisyvyys n. 4,5 m. Rannat ovat soiset ja puuttomat.

Kangasjärvi (8), Isojoki
Hallinta
Isojoen kalastuskunta -niminen osakaskunta omistaa järven.
Yhteyshenkilö: Olavi Salonmäki, Hedborgintie 8, 64900 Isojoki, puh. 0400 753642. Internet: www.isojoki.ﬁ/vapaaaika.
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Hallinta
Joutenhovi Perhon luontomatkailukeskus avoin yhtiö on
vuokrannut Kangaslammen Perhon kalastuskunta -nimiseltä
osakaskunnalta. Yhteyshenkilö: Heikki Karjalainen, Humalajoentie 28, 69980 Möttönen, puh. 0400 622039, sähköposti
luonto@joutenhovi.ﬁ. Internet: www.joutenhovi.ﬁ.
Historiikki
Kalastuskielto on alueella uusi, ja ollut voimassa vuodesta
2007.

Voimassaolevat kiellot

Voimassaolevat kiellot

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 14.3.2007 (Dnro
1482/5710/2007). Kielto on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 19.9.2006 (Dnro
4624/5710/2006) Kielto on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Toiminta

Toiminta

Kohteessa harjoitetaan maksullista vapaa-ajankalastustoimintaa. Kalastus on osa matkailuyrityksen kokonaistarjontaa.

Louhoslampi on tarkoitettu lähinnä kalastusseuran jäsenten
talvikalastuspaikaksi. Paikkaa ei mainosteta, koska se halutaan pitää seuran omien jäsenten käytössä.

Luvat
Kalastus maksaa 10 €/kala, jonka lisäksi pakollinen venevuokra 5 €/3 h (rannalta kalastus ei ole sallittua). Matkailukeskus
tarjoaa myös kalastusta sisältäviä täyshoitopaketteja. Kalastuslupia saa ostaa paikanpäältä matkailukeskuksesta. Vuonna
2006 kohteessa ei ollut vielä toimintaa.
Sallitut kalastusvälineet
Vain veneestä vapa-kalastusvälinein.
Saaliskalalajit

Luvat
Lammella kalastamiseen vaaditaan seuran jäsenyys, joka aikuisilta on 70 € ja alle 18 v. 60 €. Lisäksi peritään 15 € pilkkimaksu. Pilkkiluvan voi maksaa Suomenselän koskikalastajien
jäsenmaksun yhteydessä, maksuyhteystiedot lähetetään postissa jäsentiedotteen mukana. Vuonna 2006 lammelle myytiin
40 pilkkilupaa.
Sallitut kalastusvälineet

Istutettuna kirjolohi ja siika, joiden lisäksi luonnonkalasto.

Pilkki, perho ja uistin. Onkiminen on sallittua 1.3. lähtien tahnalla, madolla ja mädillä.

Istutukset

Saaliskalalajit

Kirjolohta on tähän mennessä istutettu järveen 300 kg
(2007).

Istutettuna kirjolohi, lisäksi hauki, ahven, lahna ja särki.
Istutukset

Saaliit

Kirjolohta istutetaan vuosittain n. 350 kg.

Kohde ei ollut vielä toiminnassa vuonna 2006, joten saalistietoja ei ole olemassa.

Saaliit

Varustelu

Tarkkaa saalismäärää ei ole tiedossa.

Järvellä neljä uutta vuokravenettä.

Varustelu

Jatkosuunnitelmat

Rannalta löytyy nuotiopaikka. Lisäksi rantoja on raivattu talkoovoimin.

Matkailuyrityksen toiminta on alkuvaiheessa, joten panostusta kohdennetaan markkinointiin ja verkostoitumiseen.
Kalastustoimintaa kehitetään osana kokonaispakettia.

Jatkosuunnitelmat

Vesialueen faktat

Paikkaa pidetään edelleen lähinnä talvikalastuspaikkana, joskin kesäkaudellakin kalastus on sallittu. Toiminta jatkunee
samansuuntaisena tästä eteenkinpäin.

Lammen pinta-ala on 2,8 ha, keskisyvyys 1,5 m ja maksimisyvyys 3,5 m. Rannat ovat luonnontilaiset.

Vesialueen faktat

Kellonperän louhos (10), Ähtäri

Lammen pinta-ala on n. 1 ha, keskisyvyys 4–5 metriä ja maksimisyvyys 10 metriä. Rannat ovat kivilouhosta, josta vain
noin puolet on kalastukseen soveltuvaa. Lampi on alun perin
ollut louhos, joka on täyttynyt vedellä.

Hallinta
Suomenselän Koskikalastajat ry on vuokrannut louhoslammen tieliikennelaitokselta. Yhteyshenkilö: Esa Puntala, Liesjärventie 627, 63700 Ähtäri, puh. 040 7393943, sähköposti
esapuntala@netti.ﬁ.
Historiikki
Kalastuskielto on alueella uusi, ja ollut voimassa vuodesta
2006.

Leppilampi (11), Kannus
Hallinta
Leppilammen kalastuskunta -niminen osakaskunta omistaa Leppilammen. Yhteyshenkilö: Tuomo Alanko, Aumakuja 4, 69150 Eskola, puh. 0400 751644, sähköposti
tuomo.alanko@kotinet.com.
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Historiikki

Lill-Vuojärvi (12), Kruunupyy

Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 2000.

Hallinta

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 27.12.2004 (Dnro
6206/5710/2004). Kielto on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Lill-Vuojärven omistaa osittain osakaskunta Terjärv Delägarlag, joka vuokraa osan järvestä Neder- ja Överlappforsin kalastuskunta -nimiseltä osakaskunnalta. Yhteyshenkilö: Tom
Kolam, Kolamvägen 405, 68700 Terjärv, puh 0400 341218,
sähköposti tage.svartsjo@luukku.com.

Toiminta

Historiikki

Kohde toimii maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena.
Keväisin lammella suoritetaan ruutanan tehopyyntiä.

Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1998.

Luvat

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 2.6.2003 (Dnro
3157/5710/2003). Kielto on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Voimassaolevat kiellot

Kausikortti lammelle maksaa 100 € ja päivä-/perhelupa 11 €.
Lupia myyvät K-valinnat Antinoja ja Junnola, Sportia Kannus,
Tuomo Alanko sekä Paavo Mäki-Leppilampi. Vuonna 2006
myytiin päivä-/perhelupia 52 kappaletta ja kausilupia 6 kappaletta.
Sallitut kalastusvälineet
Uistin, perho, ootto-onki sekä onki.
Saaliskalalajit

Voimassaolevat kiellot

Toiminta
Alue on jo pitkään toiminut maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena. Kalastuskohteen tarkoituksena on antaa, varsinkin
paikkakuntalaisille, mahdollisuus kirjolohen kalastukseen.
Luvat

Istutukset

Kalastuslupa maksaa 50 €/vuosi tai 6 €/päivä. Luvanosto
tapahtuu tilinsiirrolla ja täyttämällä nimi, saapumisaika sekä
saalistiedot kalastuskohteella olevaan kyseistä tarkoitusta
varten varattuun kirjaan. Vuonna 2006 kalastuskertoja järvellä kertyi 340 kappaletta.

Kirjolohta istutetaan vuosittain 100 kg. Lisäksi lampeen on
aikaisemmin istutettu taimenta, siikaa ja puronieriää.

Sallitut kalastusvälineet

Istutettuna kirjolohi, siika, taimen ja puronieriä, luontaisesti
ahven, hauki ja ruutana.

Saaliit
Vuoden 2006 saaliista ei ole tarkkaa tietoa.
Varustelu

Vapakalastusvälineet.
Saaliskalalajit
Istutettuna kirjolohta.

Lammelta löytyy grillikatos, ulkokäymälä, venepaikat sekä
yleinen uimaranta pukukoppeineen. Rannoilta poistetaan vesakkoja ja vesikasvustoa niitetään. Lammen läheisyydessä on
kesäteatteri, metsäratamuseo ja luontopolku, jonka varrella
on useita laavuja ja yksi autiotupa saunalla.

Istutukset

Jatkosuunnitelmat

Varustelu

Käynnistymässä olevan perinnemaisemahankkeen puitteissa
suunnitteilla on lammen rantojen ruoppaus sekä uimarannan
parantaminen. Lähettyvillä olevan perinnetalon tulevan kunnostuksen jälkeen alueelle saadaan myös paremmat yöpymispuitteet.

Järvelle johtaa tie, jonka päässä on parkkipaikka. Lisäksi järvellä on info-taulu, jäteastia, ulkokäymälä, pitkospuut sekä
laavu grillimahdollisuuksineen.

Vesialueen faktat
Lammen pinta-ala on n. 10,3 ha, keskisyvyys 1,4 m ja maksimisyvyys 3,6 m. Rannat ovat osittain kovat ja osittain soistuvat.
Rannasta noin kolmannes rajoittuu peltoalueeseen. Lampi on
ruopattu ja kunnostettu 1996. Talvisin vedessä on esiintynyt
happikatoa. Huolestuttavaa on myös kylässä olevista kiinteistöistä lampeen pääsevä jätevesi.
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Kirjolohta istutetaan vuosittain n. 400 kg.
Saaliit
Vuonna 2006 saaliiksi saatiin n. 300 kg kirjolohta.

Jatkosuunnitelmat
Toimintaa on tarkoitus jatkaa entiseen tapaan.
Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on n. 7 ha, keskisyvyys 1,3 m ja maksimisyvyys 3 m. Rannat ovat suurimmaksi osaksi suota.

Istutukset
Kirjolohta istutetaan kesäisin kahden viikon välein, yhteensä
1000 kg/vuosi.
Saaliit
Saaliista ei ole tarkkaa tietoa, mutta se mikä istutetaan saataneen myös saaliina ylös.
Varustelu
Järven rannalla on kalastuslaitureita, grillipaikka, laavu, ulkokäymälä sekä veneitä. Vedenlaatua järvessä tarkkaillaan tasaisin väliajoin.
Jatkosuunnitelmat
Toimintaa jatketaan entiseen malliin.
Vesialueen faktat

Kuva 5. Erämaisella Mossavattnet-järvellä varusteluun kuuluvat
muun lisäksi veneet.

Järven pinta-ala on n. 47,8 ha, keskisyvyys n. 2 m ja maksimisyvyys n. 3 m. Rannat ovat soisia ja metsäisiä. Järven pohja
on pehmeä.

Mossavattnet (13), Pedersöre

Niemisjoki (14), Ähtäri

Hallinta

Hallinta

Osakaskunta Purmo Fiskelag omistaa Mossavattnet- järven
(kuva 5). Yhteyshenkilö: Peter Antus, Tallgränd 4, 68930
Purmo, puh. 050 3748214, sähköposti peter.antus@multi.ﬁ.
Internet: www.pedersore.ﬁ.

Suomenselän koskikalastajat ry. ovat vuokranneet Niemisjoen (kuva 6) kalastusalueen alueen omistavilta osakaskunnilta.
Yhteyshenkilö: Esa Puntala, Liesjärventie 627, 63700 Ähtäri,
puh. 040 7393943, sähköposti esapuntala@netti.ﬁ.

Historiikki

Historiikki

Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1993.

Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1999.

Voimassaolevat kiellot

Voimassaolevat kiellot

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 8.12.2003 (Dnro
6341/5710/2003). Kielto on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 20.9.2005 (Dnro
5393/5710/2003). Kielto on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Toiminta
Järvi on jo pitkään toiminut maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena. Järvellä järjestetään myös vuosittain ”kalastuskoulu” Purmon koulun oppilaille.
Luvat
Kalastusluvat maksavat aikuisilta 10 €/vrk (oikeuttaa 2 kirjoloheen) ja nuorilta, alle 16 v. 5 €/vrk (oikeuttaa 1 lohikalaan).
Kalastuslupia voi ostaa kalastuskohteen rannalla olevasta lupa-automaatista. Vuonna 2006 järvellä kertyi kalastuskertoja
650 kappaletta.
Sallitut kalastusvälineet
Onki, uistin, perho sekä vetouistelu veneellä.
Saaliskalalajit
Istutettuna kirjolohi, luontaisesti ahven, hauki ja made.

Kuva 6. Niemisjoen vuolaan virran ylitse on rakennettu kävelysilta.
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Toiminta

Varustelu

Rajattu osa Niemisjoesta on jo pitkään toiminut maksullisena
vapaa-ajankalastuskohteena.

Joen varrella on kota, laavu, kaksi kävelysiltaa joen yli, kaksi
nuotiopaikkaa, roskikset, opasteet, pitkospuut sekä polttopuuvarasto.

Luvat
Kalastusluvat joelle maksavat 15 €/vrk, 40 €/ 7 vrk, 60 €/vuosi (alle 18 v.), 70 €/vuosi (aikuinen). Lupamyynti tapahtuu joelle menevän tien varrella sijaitsevalla lupa-automaatilla. Lupia myy myös urheiluliike Urheilu-Ahola Ähtärin keskustassa.
Vuonna 2006 myytiin vuorokausilupia noin 200 kappaletta.
Jäseniä seurassa oli 59 kappaletta v. 2006 (jäsenillä on kalastusoikeus joella).
Sallitut kalastusvälineet
Perho ja uistin.
Saaliskalalajit
Istutettuna kirjolohi, taimen ja harjus, luontaisesti hauki
ja ahven.
Istutukset

Jatkosuunnitelmat
Toimintaa on tarkoitus jatkaa edelleen. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt 29.6.2006 luvan Niemisjoen kalataloudelliseen kunnostukseen, joka toteutunee 2008–2009.
Tulevaisuudennäkymät ovat positiiviset, etenkin kun joki saataneen kunnostettua.
Vesialueen faktat
Kalastusalueen pituus on noin 5 km, keskisyvyys noin 1 m ja
maksimisyvyys noin 2 m. Rannat ovat sorapintaiset ja puiset.
Joen virtaama on 0,6 m3 /s–10 m3 /s. Joki saa alkunsa Niemisvedestä ja laskee Moksunjärveen. Kalastus painottuu kolmelle
alimmalle koskialueelle, Hiihtosillankoskelle, Nuutinkoskelle ja
Ohrakoskelle (suurin). Kosket on aikoinaan perattu. Joen varrella ei ole juurikaan asutusta, joten ympäristö on hyvin erämainen. Joen läheisyydessä kulkee myös retkeilyreitistö.

Vuosittain jokeen istutetaan kirjolohta n. 700 kg ja taimenta
n. 118 kg.

Pakarinjoki (15), Ähtäri

Saaliit

Hallinta

Vuonna 2006 saaliiksi saatiin kirjolohta arviolta 500 kg
ja taimenta n. 60 kg

Pakarin osakaskunta omistaa kohdealueen Pakarinjoella (kuva 7) Yhteyshenkilö: Matti Pakari, Itä-Peränteentie 1336, 63780 Alastaipale, puh. 0400 858616. Internet:
www.freewebs.com/pakarinjoki.

Kuva 7. Kaarrekoski on yksi Pakarinjoen hienoimmista kalapaikoista.
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Historiikki

Historiikki

Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 2006. Kalanistutustoimintaa on joessa ollut vuodesta 1988.

Kalastuskielto on alueella uusi, ja ollut voimassa vuodesta
2007.

Voimassa olevat kiellot

Voimassaolevat kiellot

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 19.4.2006 (Dnro
?/5710/2006). Kielto on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 11.5.2007 (Dnro
2926/5710/2007). Kielto on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Toiminta

Toiminta

Alue toimii maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena.

Kalastustoiminta on osa matkailutoimintaa. Järvi on tarkoitettu ainoastaan viereisen korsukylän asiakkaille.

Luvat
Kalastusluvat maksavat 10 €/vrk (2 lohikalaa) tai 70 €/vuosi.
Luvan voi hankkia tien varrella sijaitsevasta lupa-automaatista tai Internetin kautta. Vuonna 2006 joella oli kalastuskertoja
n. 200 kappaletta.
Sallitut kalastusvälineet
Perho ja uistin (ei onki).
Saaliskalalajit

Luvat
Kalastusluvat maksavat 12 €/vrk (oikeuttaa 3 lohikalaan) tai
8,5 €/4 h (oikeuttaa1 lohikalaan). Luvanmyyjä on Valkeisjärven leirintäalue. Vuonna 2006 järvellä ei vielä kertynyt kalastuskertoja.
Sallitut kalastusvälineet
Onki, pilkki, uistin sekä perho.
Saaliskalalajit

Istutettuna kirjolohi, luontaisesti taimen, harjus, ahven, sekä
hauki.

Istutettuna kirjolohi, luontaisesti hauki sekä ahven.

Istutukset

Istutukset

Kirjolohta istutetaan vuosittain n. 700 kg.

Tähän mennessä järveen on istutettu 200 kg kirjolohta.

Saaliit

Saaliit

Saalistietoja ei ole.

Saalistietoja ei vielä ole.

Varustelu

Varustelu

Joen varrella on laavuja, nuotiopaikka polttopuineen, sekä
ulkokäymälät kahdella koskella.

Järvellä on korsukylän lisäksi laavu ja tulentekopaikka.

Jatkosuunnitelmat

Kalastustoimintaa kehitetään osana koko matkailutoimintaa.

Toimintaa jatketaan entiseen malliin
Vesialueen faktat
Joen keskisyvyys on alle 1 m ja maksimisyvyys on n. 1,5 m.
Rannoilla on rantakasvustoa. Kalastuskohde kattaa kolme
koskiosuutta. Jokea on aikaisemmin käytetty uittojokena,
mutta kosket on entisöity v. 1999.

Pikku-Ruonanen (16), Lestijärvi
Hallinta
Peuraforest Oy vuokraa Pikku-Ruonanen-järveä Metsähallitukselta. Yhteyshenkilö: Kauko Uusitalo, Peurankaarre 16, 69450 Yli-Lesti, puh. 0400 268596, sähköposti valkeinen@valkeisjarvenleirintaalue.fi. Internet:
www.valkeisjarvenleirintaalue.fi.

Jatkosuunnitelmat

Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on n. 3,3 ha, keskisyvyys 2–3 m ja maksimisyvyys 5 m. Rannat ovat suota, hiekkaa ja kivikkoa.

Potilanlampi (17), rajalla Nurmo–Alavus
Hallinta
Alavuden seudun urheilukalastajat Ry (ASUK) hallitsee Risto
Lautamajan omistamaa Potilanlampea. Yhteyshenkilö: Erkki
Hietala, Katajarinki 24, 63400 ALAVUS AS, puh. 0400 772854,
sähköposti hietala.erkki@pp.inet.ﬁ, tai Jarmo Lautamaja,
puh. 0400 917861, sähköposti jarmo.lautamaja@luukku.com.
Historiikki
Kalastuskielto on alueella uusi, ja ollut voimassa vuodesta
2007. Kalastustoimintaa alueella on ollut kuitenkin jo aikaisemmin.
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Voimassaolevat kiellot

Toiminta

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 12.6.2007 (Dnro
3292/5710/2007). Kielto on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Kohteissa harjoitetaan maksullista vapaa-ajankalastustoimintaa.

Toiminta
Kalastustoiminta on suunnattu yrityksille, joille lampea myydään kokonaisena ”pakettina”.

Kalastusluvat järville maksavat 10 €/vrk. Lupia myyvät alueiden huoltoasemat ja Peritalon kauppa. Vuonna 2006 lupia
myytiin 400 kappaletta.

Luvat

Sallitut kalastusvälineet

Kalastusluvista ja hinnoista sovitaan aina erikseen. Kalastusluvat ja maksut voidaan maksaa verkkopankin kautta. Vuonna
2006 lammella kävi noin 200 kalastajaa.

Perho, uistin ja pohjaonki.

Sallitut kalastusvälineet
Onki, pilkki ja uistin.
Saaliskalalajit
Istutettuna kirjolohi ja taimen, luontaisesti ahven.

Luvat

Saaliskalalajit
Kirjolohi, siika, hauki sekä ahven.
Istutukset
Kirjolohta istutetaan vuosittain 800 kg.
Saaliit

Istutukset

Vuonna 2006 saaliiksi saatiin 650 kg kirjolohta, 20 kg siika
ja yli 100 kg haukea.

Vuosittain on istutettu kirjolohta noin 150 kg sekä taimenta
noin 50 kg.

Varustelu

Saaliit
Vuonna 2006 saatiin saaliiksi noin 50 kg kirjolohta.
Varustelu
Ei erityistä varustelua.
Jatkosuunnitelmat
Jatkosuunnitelmia lammen kalastustoiminnalle on olemassa.
Vesialueen faktat
Lammen pinta-ala on n. 2 ha ja maksimisyvyys 6 m. Rannat
ovat hoidetut ja rantapuskat on raivattu pois. Vuonna 2004
lampea kalkittiin.

Ruuhilampi ja Kauhalampi (18), Perho
Hallinta
Perhon kalastuskunta -niminen osakaskunta hallitsee Ruuhilampea. Kauhalampi on vuokrattu Metsähallitukselta. Yhteyshenkilö: Lauri Heinola, Heinolantie 100, 69980 Möttönen,
puh. 0400 153668.
Historiikki
Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1998.
Voimassaolevat kiellot
Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 13.11.2002 (Dnro
6536/5710/2002). Kielto on voimassa vuoden 2007 loppuun.
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Kohteista löytyvät laavu ja veneenlaskupaikat.
Jatkosuunnitelmat
Toimintaa on tarkoitus jatkaa entiseen tapaan.
Vesialueen faktat
Ruuhilammen pinta-ala on 27 ha, keskisyvyys 6,5 m ja maksimisyvyys 9 m. Rannat ovat kovat. Kauhalammen pinta-ala on
57 ha, keskisyvyys 2 m. Suo- ja kallioranta.

Saarijärven virkistyskalastusalue (19), Jalasjärvi
Hallinta
Jalasjärven kalastuskunta -niminen osakaskunta vuokraa järveä Jalasjärven kunnalta. Yhteyshenkilö: Antero
Karbacka, Sanasluomantie 131, 61730 Ylivalli, puh.
0400 268037, sähköposti antero.karbacka@netikka.fi.
Internet: www.jalasjarvi.fi/saarijarvi.
Historiikki
Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1993.
Voimassaolevat kiellot
Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon19.9.2003 (Dnro
5115/5711/2003). Kielto on voimassa vuoden 2008 loppuun.
Toiminta
Järvi toimii maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena.

Luvat
Vuosiluvat järvelle maksavat aikuisilta 90 € ja alle 18-vuotiailta 50 €. Päivälupa maksaa 10 € ja 3 h lupa 6 €. Vuosilupia
myyvät Kodinkoneliike Vilponen Ky (Jalasjärvi), Varttilan kyläkauppa (Koskue) sekä Laiturikahvila (Saarijärven alueella).
Päivä- ja 3 tunnin lupia saa järven parkkialueella sijaitsevasta
lupa-automaatista tai laiturikahvilasta. Vuonna 2006 myytiin
vuosilupia 35 kappaletta, päiväkortteja 421 kappaletta ja 3
tunnin lupia 989 kappaletta eli yhteensä järvelle myytiin 1800
lupaa.
Sallitut kalastusvälineet
Vapakalastusvälineet ja mato-onki.
Saaliskalalajit
Kirjolohi, taimen, nieriä, siika, hauki sekä ahven.
Istutukset
Kirjolohta (keskipaino 1,1 kg) istutetaan vuosittain n. 2300 kg.
Muita lohikaloja on istutettu epäsäännöllisesti.
Saaliit

taa (joilla kalastus on kielletty), ulkokäymälä, sekä kahvilaravintola palvelut Laituri-kahvilasta.
Jatkosuunnitelmat
Toimintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää vielä nuorten ja liikuntarajoittesten suuntaan.
Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on n. 35 ha, keskisyvyys 1,4 m ja maksimisyvyys n. 2 m.

Stipiksjön (20), Pedersöre
Hallinta
Purmo Fiskelag -niminen osakaskunta omistaa järven (kuva 8).
Yhteyshenkilö: Peter Antus, Tallgränd 4, 68930 Purmo, puh.
050 3748214, sähköposti peter.antus@multi.ﬁ. Internet:
www.pedersore.ﬁ.
Historiikki
Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1998.

Vuonna 2006 saatiin saaliiksi n. 2000 kg lohikalaa.

Voimassaolevat kiellot

Varustelu

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 20.12.2007 (Dnro
4849/5710/2007). Kielto on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Ilmoitustaululla kalastusohjeet suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Järvellä on 350 m:n mittainen kalastuslaituri, jolla
pääsee myös pyörätuolilla liikkumaan. Lisäksi kohteesta löytyy perkauskatos, grillikatos ja kolme muuta tulentekopaikkaa, pitkospuut järven ympäri, kolme kappaletta soutuveneitä
(vuokrattavana), venepaikkoja 20 kappaletta, kaksi uimaran-

Toiminta
Järvi toimii maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena ja on tunnettu perhokalastuksen erikoiskohteena. Järvellä on myös järjestetty vuosittain ”kalastuskoulu” Purmon koulun oppilaille.

Kuva 8. Stipiksjön-järven puhdas vesi ja erämainen luonto luovat upeat puitteet vapaa-ajankalastukselle.
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Luvat

Voimassaolevat kiellot

Kalastusluvat maksavat 10 €/vrk ja oikeuttavat kahteen lohikalaan ja kolmeen siikaan. Lupia voi ostaa lupa-automaatista
järven rannalta. Vuonna 2006 lupia myytiin noin 400 kappaletta.

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 19.12.2005 (Dnro
7470/5710/2005): Kielto on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Sallitut kalastusvälineet

Toiminta

Kesäisin ainoastaan perho, talvisin pilkki.

Alueella harjoitetaan maksullista vapaa-ajankalastustoimintaa.

Saaliskalalajit

Luvat

Istutettuna kirjolohi, taimen ja siika, luontaisesti hauki ja ahven.

Kalastusluvat maksavat 10 €/vrk tai 40 €/vuosi. Koko perheen
vuosilupa maksaa 50 €. Lupia saa lupa-automaatista joka sijaitsee Seljes- metsästysmökin lähettyvillä. Vuonna 2006 myytiin päivälupia 1348 kappaletta ja vuosilupia 28 kappaletta.

Istutukset
Taimenta istutetaan noin 30 kg/vuosi ja kirjolohta n. 780 kg/
vuosi (kesäisin kirjolohi-istutuksia tehdään kahden viikon välein). Siikaa (1-v. poikasia) järveen on istutettu kolme 1000
kappaleen erää (vuosina 1998, 2002 ja 2005).

Sallitut kalastusvälineet
Onki ja vapakalastusvälineet.
Saaliskalalajit

Saaliit

Istutettu kirjolohi, luontaisesti siika, hauki sekä ahven.

Tarkkoja saalistietoja ei ole, muttayleisen käsityksen mukaan
saaliiksi saadaan suunnilleen sama määrä mitä vuosittain istutetaan.

Istutukset
Kirjolohta istutetaan vuosittain n. 1600 kg.

Varustelu

Saaliit

Järven ympärille on rakennettu jokunen kalastuslaituri, jonka
lisäksi alueella on grillilaavu. Vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti.

Vuonna 2006 saaliiksi saatiin 1200 kg kirjolohta.

Jatkosuunnitelmat
Toimintaa jatketaan entiseen tapaan.
Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on 44,5 ha, keskisyvyys n. 2 m ja maksimisyvyys n. 3 m. Rannat ovat osittain metsäisiä, osittain soisia.
Järven pohja on pääosin suosammalta, mutta myös osittain
hiekkaa ja soraa. Valumavedet on suunnattu ojitusratkaisuilla
järvestä poispäin ja tämä on osoittautunut erittäin toimivaksi
ratkaisuksi ja veden laatu on pysynyt luonnontilaisena. Lähdepohjaisen järven pH on nykyään todella hyvä ja vaihtelee
välillä 6,5–7.

Stor-Seljes (21), Kronoby
Hallinta
Nedervetil Fiskargille r.f. hallitsee järveä vuokrasopimuksella.
Yhteyshenkilö: Teija Bexar, Tastvägen 115, 68410 Nedervetil,
puh. 0500 645121, sähköposti teija.bexar@alaveteli.ﬁ. Internet: www.seljes.com, www.nedervetil.ﬁ.
Historiikki
Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1997.

Varustelu
Järvellä on grilli-, levähdys- ja tulipaikkoja, roska-astioita sekä
kahdeksan kappaletta vuokraveneitä.
Jatkosuunnitelmat
Istutus- ja kalastustoimintaa on tarkoitus jatkaa entiseen
malliin. Jatkossa pyritään tehostamaan yhteistyötä Seljes
Camping:in kanssa. Tulevaisuudensuunnitelmissa on myös
säännöllinen kalastuksenvalvonta sekä levähdyspaikkojen lisääminen järven ympärillä. Vuonna 2007 remontoitu mökki
mahdollistaa alueella yöpymisen ja sitä kautta kalastustoiminnan edelleen kehittämisen.
Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on 62 ha. Syvyysmittauksia ei ole tehty. Rannat ovat pääosin mäntymetsäistä kiviharjua

Storträsket (Suurjärvi) (22), Kristinankaupunki
Hallinta
Storträsket-järven omistaa Kristiinankaupungin kaupunki. Yhteyshenkilö: Henrik Nisuls, Lappfjärdsvägen 163 A, 64100 Kristinestad, puh. 0400 662888, sähköposti henrik.nisuls@krs.ﬁ.
Internet: www.salar.ﬁ, www.krs.ﬁ.
Historiikki
Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1996.
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Voimassaolevat kiellot

Jatkosuunnitelmat

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 28.6.2004 (Dnro
3316/5710/2004). Kielto on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Järveä on tarkoitus edelleen kehittää urheilukalastusalueena. Kävijämäärää pyritään tulevaisuudessa lisäämään muun
muassa istuttamalla järveen uusia lajeja, kuten esimerkiksi
kuhaa ja jokirapua.

Toiminta
Järvellä harjoitetaan maksullista vapaa-ajankalastustoimintaa. Vuosittain järjestetään kalastuskilpailuja sekä erilaisia
ulkoilupäiviä yrityksille.
Luvat
Kalastuslupa maksaa 10 €/vrk. Lupia voi ostaa järven rannalla sijaitsevasta lupa-automaatista. Vuonna 2006 lupia myytiin
396 kappaletta.

Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on 72 ha, keskisyvyys 1,5 m ja maksimisyvyys
3,5 m.

Sutikan soranottoalue (23), Laihia
Hallinta

Onki, pilkki sekä vapavälineet.

Jukajan kyläyhdistys ry hallitsee vesialuetta (kuva 9) vuokrasopimuksella. Yhteyshenkilöt: Jorma Lehtimäki, Rantatie 54,
66470 Jukaja, puh. 06 4763447 tai Vilho Tekoniemi, puh.
0400 180 183, sähköposti vilho.tekoniemi@netikka.ﬁ.

Saaliskalalajit

Historiikki

Istutettuna kirjolohi, luontaisesti hauki ja ahven.

Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1999.

Istutukset

Voimassaolevat kiellot

Vuosittain istutetaan kirjolohta n. 1000 kg.

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 25.1.2005 (Dnro
338/5710/2005). Kielto on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Sallitut kalastusvälineet

Saaliit
Vuonna 2006 saaliiksi saatiin 105 kappaletta kirjolohia,
43 kappaletta haukia ja n. 5 kg ahventa.
Varustelu
Järvellä on grillipaikka polttopuineen, laavu, roska-astia, kalastuslaituri liikuntarajoitteisille, infotaulu, wc sekä kymmenen venettä kalastajien käyttöön.

Toiminta
Alue toimii maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena. Vuosittain järjestetään myös 2–3 kalastuskilpailua järvellä.
Luvat
Kesäkauden kalastusluvat maksavat 8 €/12 h (oikeuttaa kahteen saaliskalaan), 5 €/6 h (oikeuttaa yhteen saaliskalaan)

Kuva 9. Vedentäyttämistä sorakuopista on muodostunut toimiva erityiskalastuskohde Sutikan soranotooalueella.
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tai 17 €/viikko. Kausilupa maksaa aikuisilta 40 € ja nuorten
20 €. Talven luvat maksavat 7 €/päivä tai 30 €/kausi. Lupia
saa ostaa lupa-automaatista kalastuskohteen vieressä. Vuonna 2006 myytiin kausilupia yhteensä 78 kappaletta ja päivälupia yhteensä 178 kappaletta. Vuoden 2007 alusta siirrytty
vain päiväkorttien myyntiin.

Toiminta

Sallitut kalastusvälineet

Järvi toimii maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena. Toiminta on kunnan järjestämää ja kunnanhallitus on valinnut
innokkaista vapaa-ajankalastajista koostuvan talkooperiaatteella toimivan toimikunnan. Kalastuskohteen menoja ei kateta kunnan varoin vaan lupamyynnistä saaduin tuloin. Vuosittain järjestetään myös pilkkikisat. Järven rannalla on lapsille
osoitettu ilmainen onkipaikka.

Pilkki, mato-onki, pohjaonki, uistin sekä perho. Järvellä ei saa
käyttää venettä.

Luvat

Saaliskalalajit
Istutettuna kirjolohi, taimen ja siika.

Kalastusluvat maksavat 7 €/päivä ja lupia voi ostaa järven pysäköintialueella sijaitsevasta lupa-automaatista. Vuonna 2006
lupia myytiin n. 3700 kappaletta.

Istutukset

Sallitut kalastusvälineet

Vuosittain istutetaan 1000 kg kirjolohta sekä 1400 kappaletta
siianpoikasia. Aikaisemmin on myös istutettu taimenta.

Onki, perho, uistin sekä pilkki.

Saaliit

Kirjolohi, siika, ahven, hauki ja made.

Saaliista ei ole tarkkaa tietoa, mutta käsityksen mukaan saaliiksi saadaan n. 90 % istutusmäärästä.

Istutukset

Varustelu

Vuosittain istutetaan n. 3800 kg kirjolohta (keskikoko n. 1 kg),
sekä n. 2000 kappaletta siianpoikasia.

Rannalla on kalastajien käytössä pöytä-tuoliryhmä, kuivakäymälät, nuotiorenkaat, sekä taukotuvaksi parakki, jossa myös
yöpymismahdollisuus. Kohteessa tehdään säännölliset huollot, siivoukset sekä vedenlaadun tarkkailut. Kalkituksia tehdään tarvittaessa.
Jatkosuunnitelmat

Saaliskalalajit

Saaliit
Vuonna 2006 saaliiksi saatiin n. 3000 kg kirjolohta. Siikaakin
on saaliiksi saatu, mutta tarkemmat tiedot puuttuvat.
Varustelu

Toimintaa jatketaan samoilla periaatteilla, kuin aikaisemmin.
Ranta-alueelle on suunnitteilla kalastuslaituri pyörätuolikalastajille, sekä laavu kalastajien taukopaikaksi.

Järvellä on kolme onkilaituria, kolme laavua, leirintäalue, kahvio, uimaranta, matonpesupaikka, pysäköintialueet, kahdet
venelaiturit, ilmoitustauluja, sekä luontopolkuja. Lisäksi alueella partioi kolme kalastuksenvalvojaa.

Vesialueen faktat

Jatkosuunnitelmat

Järven pinta-ala on n. 2,5 ha, keskisyvyys n. 4,5 m ja maksimisyvyys 9 m. Rannat ovat hiekkaiset ja pääosin puustottomat.
Aluetta on kalkittu viimeksi keväällä 2007, jolloin veteen levitettiin 19 tonnia kalkkia.

Jatkosuunnitelmissa on saada oma Internet-kotisivu. Vedenlaatua on tarkoitus parantaa.

Säläisjärvi (24), Jurva
Hallinta
Jurvan kunta omistaa Säläisjärven (kuva 10). Yhteyshenkilö:
Jurvan kunta / Matti Hiipakka, PL 5, 66301 Jurva, sähköposti
matti.hiipakka@jurva.ﬁ.
Historiikki
Kalastuskielto on ollut voimassa vuodesta 1997.
Voimassaolevat kiellot
Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 3.11.2005 (Dnro
4946/5710/2005). Kielto on voimassa vuoden 2010 loppuun.
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Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on n. 66 ha, keskisyvyys noin 2 m ja maksimisyvyys n. 4 m. Rannat ovat pääosin kangasmaastoa, osittain
patorakennetta ja osittain matalaa suorantaa. Järveä kalkitaan vuosittain n. 20 tonnilla.

Valkeinen (25), Lestijärvi
Hallinta
Valkeisjärven leirintäalue on vuokrannut järven Metsähallitukselta. Yhteyshenkilö: Salme Uusitalo, Kinnulantie 725, 69450 Yli-Lesti, puh. 040 5366931, sähköposti valkeinen@valkeisjarvenleirintaalue.fi. Internet:
www.valkeisjarvenleirintaalue.fi.

Kuva 10. Jurvan Säläisjärvellä voi kalastaa myös veneestä.

Historiikki

Saaliskalalajit

Kalastuskielto on ollut voimassa jo vuodesta 1983.

Istutettuna kirjolohi, luontaisesti siika, hauki ja ahven.

Voimassaolevat kiellot

Istutukset

Pohjanmaan TE-keskus myönsi kalastuslain 11 § mukaisen onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellon 8.5.2006 (Dnro
3230/5710/2006). Kielto on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Kirjolohta istutetaan vuosittain n. 4000 kg.
Saaliit

Toiminta

Vuonna 2006 saaliiksi saatiin n. 4000 kg kirjolohta. Saalistietoja muista lajeista ei ole.

Järvi on jo pitkään toiminut maksullisena vapaa-ajankalastuskohteena.

Varustelu

Luvat
Kalastuslupa maksaa 12 €/vrk (oikeuttaa kolmeen lohikalaan)
tai 8,5 €/4 h (oikeuttaa yhteen lohikalaan). Lupia myy Valkeisjärven leirintäalue. Vuonna 2006 lupia myytiin n. 3000 kappaletta.
Sallitut kalastusvälineet
Onki, pilkki, viehe sekä perho.

Järvellä on laavu, tulentekopaikka, savustusmahdollisuus sekä
ulkokäymälä. Järven ympäri kiertää polku.
Jatkosuunnitelmat
Toimintaa tullaan jatkamaan entiseen tapaan.
Vesialueen faktat
Järven pinta-ala on n. 92 ha, keskisyvyys 2,5–3 m ja maksimisyvyys 5 m. Rannat ovat suota, hiekkaa ja kivikkoa.
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5. Nykytilanne

Taulukko 2. Vuonna 2007 ja vuonna 1998 erityiskalastustoimin-

nassa olleet kalastuskieltokohteet. Lihavoituna vuoden 1998 kohteista
edelleen aktiivisina olevat. (Mäensivu 1999).

Vapaa-ajankalastajia erityiskalastuskohteille houkuttelevat
säännöllisillä istutuksilla parannetut saalismahdollisuudet.
Osa kalastajista mieltää lohensukuiset kalat tavanomaisia
lajeja kiinnostavammiksi, minkä takia ollaan myös valmiita
maksamaan suhteellisen hyvä hinta mahdollisuudesta saada esimerkiksi kirjolohi siimansa päähän. Kalasaalis ei aina
kuitenkaan ole kalastustapahtuman tärkein asia. Usein kalastuskokemuksen kokonaisuus, luontoelämykset sekä rentoutuminen ovat saalista tärkeämpiä tekijöitä (MMM 2001).
Erityiskalastuskohteiden vaihtelevat ominaisuudet antavat
vapaa-ajankalastajalle mahdollisuuden valita juuri omat odotukset täyttävä kohde.

2007

1998

Ahvenlampi

Bredkangan gamla grustag

Brännvattnet

Brännvattnet

Hangasrimpi

Halsuanjoki ja Perhonjoki

(Hirvilampi)

Inhanjoki

Inhanjoki

Iso-Valkiainen

Iso-Valkiainen

Kakkurinjärvi

Kaakkurinjärvi

Kalliohaudanmaan louhos

Kangasjärvi

Kalliojärvi

Kangaslampi

Kangasjärvi

Erityiskalastuskohteet eroavat toisistaan ulkoisilta, kalastuksellisilta sekä palvelullisilta ominaisuuksiltaan. Erityiskalastuskohteina on pieniä lampia, erämaisia jokia sekä myös suuria
järviä leirintäalueineen ja muine oheispalveluineen. Tässä
kappaleessa tarkastellaan Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueen erityiskalastuskohteiden yhteisiä ominaisuuksia ja nykytilannetta ulkoisilta, kalastuksellisilta sekä
palvelullisilta näkökulmilta.

Kellonperän louhoslampi

Kauhalampi ja Ruuhilampi

Leppilampi

Kaunisvesi

Lill-Vuojärvi

Kivi- ja Levalammen eteläpää

Mossavattnet

Lamminjärvi

Niemisjoki

Lapuanjoki

Pakarinjoki (3 aluetta)

Lehtilampi

Pikku-Ruonanen

Lestijoki, Korpelan patoallas

5.1 Kalastuskohteiden lukumäärä

Potilanlampi

Lestijoki

Ruuhilampi ja Kauhalampi

Lill-Vuojärvi

Saarijärvi

Mossavattnet

Stipiksjön

Mutkanjärvi

Stor-Seljes

Niemisjoki

Storträsket

Ojutjärvi

Sutikan soranottoalue

Porasenjoki

Säläisjärvi

Porasenjoki

Valkeinen

Päiväjärvi

Tätä selvitystä tehtäessä (2007) Pohjanmaan TE-keskuksen
kalatalousyksikön toimialueella sijaitsevien erityiskalastustoiminnassa olevien kalastuskieltokohteiden lukumäärä oli
25 kappaletta. Vuoden 1999 selvityksessä vastaavia erityiskalastuskohteita samalla alueella oli 34 kappaletta (Mäensivu 1999). Toiminnassa olevista kohteista aivan uusia vuonna
2007 päätöksen saaneita kohteita alueella oli 4 kappaletta.
Nykyisistä kohteista pisimpään erityiskalastustoiminnassa olleet kieltokohteet ovat vuonna 1983 kieltopäätöksen saanut
Valkeinen Lestijärvellä sekä Jalasjärven Saarijärvi ja Purmon
Mossavattnet, joissa molemmissa päätökset ovat olleet voimassa vuodesta 1993. Vuoden 1999 selvityksen aikaisista
kohteista edelleen aktiivisina on 16 kappaletta (taulukko 2).
Toisin sanoen, vuodesta 1999 lähtien edelleen toiminnassa
olevia uusia kohteita on syntynyt 9 kappaletta ja vuoden 1999
aikaisista 34 kohteesta toimintansa on lopettanut tai kieltopäätöksensä on uusimatta jättänyt 18 kappaletta. Erityiskalastustoiminnassa olevien kalastuskieltokohteiden lukumäärä
on siis pienentynyt sitten vuoden 1998 tilanteen. Mahdollisia
syitä tähän kehitykseen voi vain spekuloida, mutta esimerkiksi
kalastuskieltopäätöksen hinnan (300 € vuonna 2007) korotus
voisi olla yksi rajoittava tekijä niin uusien kieltopäätösten hakemiseen kuin myös vanhojen päätösten uusimiseen. Erityiskalastustoiminnan kaltaista maksullista kalastustoimintaa voi
tietenkin harjoittaa ilman kieltopäätöstä, luottaen kalastajien vapaaehtoiseen maksuhalukkuuteen. Tällaisissa kohteissa,
joita myös Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toi-
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Ruutijärvi
Saarijärvi
Stipiksjön
Stor-Seljes
Storträsket
Sutikan soranottoalue
Säläisjärvi
Valkeinen

mialueella on, voi kuitenkin kuka tahansa ilman erityistä lupaa
täysin laillisesti onkia, pilkkiä sekä vieheluvalla kalastaa, mikä
tietenkin verottaa toiminnan kannattavuutta.

Taulukko 3. Erityiskalastustoiminnassa olevien kalastuskieltoalueiden lukumäärä ja pinta-alat (osa jokikohteiden pinta-aloista puuttuu)
kalastusalueittain.

Kalastusalue

Kohteiden
lukumäärä

Erityiskalastustoiminnassa
olevaa kieltoaluetta (ha)

Taulukko 4. Erityiskalastuskohteet ja niiden hallinta.
Nro.

Kohde

Hallinta

1

Ahvenlampi

OKLA metsästyskerho ry

2

Brännvattnet

Pelkkalan kyläseura ry

3

Hangasrimpi

Kätkänjoen kalastusseura ry

Alavuden-Töysän-Kuortaneen
kalastusalue

3

18,2

4

(Hirvilampi)

Töysän kalastuskunta -niminen
osakaskunta

Järviseudun kalastusalue

1

6,0

5

Inhanjoki

Inhan Erämiehet ry

Kristiinankaupungin-Isojoen
kalastusalue

2

122,0

6

Iso-Valkiainen

Metsähallitus/Villi Pohjola

7

Kaakkurinjärvi

Sääksjärven osakaskunta

Kyrönjoen kalastusalue

3

103,5

Lestijoen kalastusalue

4

132,6

8

Kangasjärvi

Isojoen kalastuskunta -niminen
osakaskunta

Norra Svenska ﬁskeområde

4

161,3

9

Kangaslampi

Nykarleby ﬁskeområde

1

2,0

Joutenhovi Perhon luontomatkailukeskus ay

Perhonjoen kalastusalue

3

95,8

10

Kellonperän louhoslampi

Suomenselän koskikalastajat ry

Ähtärinreitin kalastusalue

4

1,0

11

Leppilampi

Leppilammen kalastuskunta -niminen
osakaskunta

12

Lill-Vuojärvi

Teerijärven kalastuskunta -niminen
osakaskunta

13

Mossavattnet

Purmon kalastuskunta -niminen
osakaskunta

5.2 Kalastuskohteiden maantieteellinen jakautuma

14

Niemisjoki

Suomenselän koskikalastajat ry

Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueella
erityiskalastuskohteita löytyy 15 eri kunnasta tai kaupungista. Eniten erityiskalastuskohteita on Ähtärissä, jossa tällaisia
kalapaikkoja on neljä kappaletta. Lestijärven sekä Perhon alueilla on molemmilla kolme ja Pedersören, Alavuden sekä Kruunupyyn alueilla on kaikilla kaksi erityiskalastuskohdetta. Yksi
kohde kultakin alueelta löytyy Uudenkaarlepyyn, Töysän, Vimpelin, Isojoen, Kannuksen, Jalasjärven, Kristiinankaupungin,
Laihian sekä Jurvan kuntien alueilta. Tarkastettaessa erityiskalastuskohteiden sijoittumista kalastusalueittain voidaan todeta, että kohteita on yhdeksässä Pohjanmaan TE-keskuksen
kalatalousyksikön toimialueen kaikkiaan 16 kalastusalueesta.
Eniten erityiskalastuskohteita on Lestijoen ja Ähtärinreitin kalastusalueilla sekä Norra Svenska ﬁskeområde -kalastusalueella, joissa kussakin on neljä kohdetta. Pinta-alallisesti eniten erityiskalastustoiminnassa olevaa kalastuskieltoaluetta on
niin ikään Lestijoen kalastusalueella sekä Norra Svenska ﬁskeområde -kalastusalueella (taulukko 3).

15

Pakarinjoki
(3 aluetta)

Pakarin osakaskunta

16

Pikku-Ruonanen

Peuraforest Oy

17

Potilanlampi

Jarmo Lautamaja

18

Ruuhilampi ja
Kauhalampi

Perhon kalastuskunta -niminen
osakaskunta

19

Saarijärvi

Jalasjärven kalastuskunta -niminen
osakaskunta

20

Stipiksjön

Purmon kalastuskunta -niminen
osakaskunta

21

Stor-Seljes

Nedervetil ﬁskargille r.f.

22

Storträsket-niminen järvi

Kristiinankaupungin kaupunki

23

Sutikan soranottoalue

Jukajan Kyläyhdistys ry

24

Säläisjärvi

Jurvan kunta

25

Valkeinen

Valkeisjärven Leirintäalue

5.3 Kalastuskohteiden hallinta
Erityiskalastustoiminnassa olevia kalastuskieltokohteita hallitsee vesialueen omistaja tai sopimuksella vesialueen kalastusoikeuden hankkinut taho. Kohdetta hallitsee kymmenessä tapauksessa vesialueen osakaskunta, kahdeksassa tapauksessa
yhdistys, kolmessa tapauksessa yritys tai yrittäjä, kahdessa tapauksessa kaupunki tai kunta sekä yhdessä tapauksessa metsähallitus ja yksityinen henkilö (taulukko 4). Osakaskunnilla,

seuroilla ja yhdistyksillä toiminta perustuu usein vapaaehtoistyöhön ja toiminnalla harvoin tavoitellaan suurta taloudellista
voittoa, vaan pikemminkin pyritään ainoastaan mahdollistamaan toiminnan jatkuvuus. Selkeästi kaupallisessa mielessä
toimintaa harjoittavat yrityksiä ovat esimerkiksi leirintäalueet
sekä erilaiset muut matkailualan yritykset.
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5.4 Kohteiden pinta-alat

5.5 Kalastuskertojen määrä ja lupamyynti

Erityiskalastuskohteina on pieniä erämaisia metsälampia, keinotekoisia louhoslampia ja soramonttuja sekä myös suuria järviä. Kohteiden koko vaihtelee hehtaarista 92 hehtaariin, siten
että niiden keskimääräinen pinta-ala on 29,2 ha ja yhteenlaskettu pinta-ala n. 641 ha (taulukko 5).

Vuonna 2006 kalastuskertoja kertyi 22 kohteella yhteensä vajaat 16 600 kappaletta (taulukko 6). Luku perustuu osittain
lupamyyntitietoihin ja osittain arvioihin. Kausiluvan lunastaneiden kalastajien kalastuskertoja on vaikea tarkkaan tietää,
mutta arvioimalla saadaan kuitenkin suuntaa-antava luku kalastuskertojen määristä. Kolme kohdetta, joilla kalastuskertoja
ei vielä ollut kertynyt, olivat toimintaansa vasta aloittamassa.
Eniten, eli jopa 3 700 kalastuskertaa kertyi Jurvan Säläisjärvellä ja vähiten, eli vain 40 kalastuskertaa kertyi Kelloperän
louhoslammella (taulukko 6). Yli 3000 kalastuskertaa saatiin
myös Valkeisella Lestijärvellä. Kelloperän louhoslammen vähäinen kalastuskertojen määrä selittynee sillä, että lampi on
varattu ainoastaan kalastusseuran jäsenten omaan käyttöön.
Kalastuskertojen määrän keskiarvoksi kohteissa, joissa toimintaa oli vuonna 2006, saatiin 834 kertaa. Kalastuskertojen
määrä ei näytä riippuvan kalastuskohteen koosta (kuva 11),
vaan pikemminkin kohteessa suoritetuista kalanistutuksista
(kuva 12). Normaalin kalastuksen lisäksi, kalastuskertoja eri
kohteille kertyi myös vuosittain järjestettävissä onki- ja pilkkikilpailuissa. Kalastuskilpailuja ilmoitettiin järjestettävän viidessä erityiskalastuskohteessa.

Taulukko 5. Erityiskalastuskohteiden (ainoastaan järvet ja lammet)

yksittäiset pinta-alat, kokonaispinta-ala, pienin ja suurin pinta-ala sekä
pinta-alojen keskiarvo.
Kohde

Pinta-ala (ha)

Ahvenlampi

9,0

Brännvattnet

2,0

Hangasrimpi

2,0

(Hirvilampi)

14,2

Iso-Valkiainen

27,0

Kaakkurinjärvi

6,0

Kangasjärvi

50,0

Kangaslampi

2,8

Kellonperän louhoslampi

1,0

Leppilampi

10,3

Lill-Vuojärvi

7,0

Mossavattnet

47,8

Pikku-Ruonanen

3,3

Potilanlampi

2,0

Kuva 11. Kuvio osoittaa vuosittaisen kävijämäärän suhteen kalastuskohteenkohteen pinta-alaan.

pinta-ala (ha)

Erikokoiset järvet tarjoavat erilaisia toimintamahdollisuuksia.
Isokokoinen järvi mahdollistaa laajankin oheispalveluiden järjestämisen, kun taas pienellä metsälammella itse kalastustapahtuma on väistämättä pääosissa.

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0

84,0

Saarijärvi

35,0

Stipiksjön

44,5

Stor-Seljes

62,0

Storträsket-niminen järvi

72,0

4500

2,5

4000

66,0

Valkeinen

92,0

yhteensä (järvet, 22 kpl)

641,4

maksimi

92,0

minimi

1,0

keskiarvo (n=22)

28

29,2

3000

4000

Kuva 12. Kuvio osoittaa vuosittaisen kävijämäärän suhteen kalastuskohteen vuosittaiseen istutusmäärään.
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Kaikki erityiskalastuskohteet eivät ole yleisessä käytössä, vaan
osa on varattu ainoastaan tietylle käyttäjäkunnalle. Parissa
kohteessa kalastus on tarkoitettu kokonaisena tapahtumapakettina yrityksille tai ryhmille. Kolmessa tapauksessa kohteet
on pyhitetty vain kalastusseuran tai osakaskunnan jäsenten
yksityiseen käyttöön. Suurin osa kohteista on kuitenkin avoinna kenelle tahansa ja kalastuksen voi aloittaa, kunhan vaaditut kalastusluvat ensin on hankittu.

Taulukko 6. Erityiskalastuskohteiden vuoden 2006 kalastuskertojen
määrät erikseen ja yhteensä, maksimi- ja minimiarvot sekä keskiarvo.
Kohde

Kalastuskertojen määrä

Ahvenlampi

300

Brännvattnet

1800

Hangasrimpi

0

(Hirvilampi)

113

Inhanjoki

115

Iso-Valkiainen

200

Kaakkurinjärvi

1104

Kangasjärvi
Kangaslampi

300
0

Kellonperän louhoslampi

40

Leppilampi

58

Lill-Vuojärvi

340

Mossavattnet

650

Niemisjoki

159

Pakarinjoki (3 aluetta)

200

Pikku-Ruonanen

0

Potilanlampi

200

Ruuhilampi ja Kauhalampi

400

Saarijärvi

1800

Stipiksjön

400

Stor-Seljes

1376

Storträsket-niminen järvi

396

Sutikan soranottoalue

258

Säläisjärvi

3700

Valkeinen

3000

yhteensä

18354

maksimi

3700

minimi*

40

keskiarvo* (n=22)

Erityiskalastuskohteiden kalastuslupakäytäntö on kokonaisuudessaan melko vaihteleva. Lupia myydään 3, 6, 12, 24 tunniksi, viikoksi, kesä- ja talvikaudeksi sekä kokonaiseksi vuodeksi.
Lisäksi joissain kohteissa voi myös valita päiväksi, viikoksi tai
kokonaiseksi kaudeksi perheluvan, jolla kaikki perheenjäsenet
saavat kalastaa. Erikoisin lupakäytäntö on ehkä Perhon Kangaslammella, jossa itse kalastus ei maksa mitään, vaan hinta
määräytyy pakollisesta 5 € maksavasta kolmen tunnin venevuokrasta (rannalta kalastaminen on kielletty) sekä nostetun
saaliin määrästä siten, että jokainen nostettu kirjolohi maksaa 10 €. Osassa kohteista luvat on myös hinnoiteltu erikseen
nuorille ja aikuisille. Edullisempia nuorisolupia tai nuorisojäsenmaksuja on tarjolla kuitenkin vain kuudessa kohteessa.
Toiminnassa olevien, kalastuslupia myyvien erityiskalastuskohteiden lupahinnat vaihtelevat vuorokausilupien kohdalla
5 €–20 € välillä ja vuosilupien kohdalla 10 €–100 € välillä
(taulukko 7). Vuorokausilupien selkeästi yleisin hinta sekä keskihinta on 10 € ja vuosilupien keskihinnaksi tulee 51 €. Lähes
kaikissa kohteissa sallittu kalasaalis on rajoitettu vuorokausija sitä lyhyempien lupien kohdalla tiettyyn määrään arvokalaa
per lupa, sekä viikko-, kausi- ja vuosilupien kohdalla tiettyyn
kalamäärään per päivä. Kalastuslupien myynti on eri kohteissa
järjestetty eri tavoin. Osassa kohteista luvan voi ostaa monesta eri paikasta ja monin eri tavoin, kun taas toisissa kohteissa
lupamyynti on järjestetty yhdellä ainoalla, toimivaksi todetulla
tavalla. Hyvin yleinen käytäntö on niin sanottujen lupa-automaattien (kuva 13) käyttö. Lupa-automaatit ovat yleensä aivan kalastuskohteen viereen tai sen läheisyyteen sijoitettuja
kaappeja, joista löytyvät toimintaohjeet, kalastuslupalaput
(kuva 14) sekä lukittu lipasto luparahoja varten. Lupa-automaatti toimii yksinkertaisuudessaan siten, että kalastaja maksaa lupahinnan rahalipastoon, täyttää tarvittavat tiedot lupalappuun ja ryhtyy sitten kalastamaan. Yleisesti käytössä oleva
lupamyyntikäytäntö on myös perinteisesti kalastuskohteella
oleva luvanmyyjä tai muualla lupamyyntiä hoitavat tahot, kuten esimerkiksi lähialueen kaupat ja huoltoasemat. Internetin
käytön yleistyttyä on myös kalastuslupamyyntiä alettu sähköistää ja siirtää verkkoon. Vuorokautta lyhyempiä lupia myyvistä kohteista lupa-automaatti on käytössä 12 tapauksessa
(55 %), kolmessa kohteessa (14 %) on käytössä verkkopankkimahdollisuus ja 15 kohdetta (68 %) ilmoittaa lupamyynnin
hoituvan myyjällä tai muulla tavalla (taulukko 7).

834

*toiminnassa olevista kohteista
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Taulukko 7. Kalastuslupien hinnat kalastuskohteittain, suurimmat ja pienimmät hinnat, hintojen keskiarvot, lupamyyntikäytäntö kalastuskohteittain ja eri myyntitapojen yleisyys.
Lupahinnat
Kohde

Lupamyynti

päivälupa (€)

vuosilupa (€)

Ahvenlampi

5

15

Brännvattnet

15

Hangasrimpi

?

10

(Hirvilampi)

10

95*

Inhanjoki

10

20

Iso-Valkiainen

10

27

Kaakkurinjärvi

10

Kangasjärvi

7

Kangaslampi

20**

lupa-automaatti

verkkopankki

myyjä/muu
X

X
X
X
X
X
35

X
X

X
X

Kellonperän louhoslampi

15***

X

11

100

X

Lill-Vuojärvi

6

50

Mossavattnet

10

Niemisjoki

15

70

X

Pakarinjoki (3 aluetta)

10

70

X

Pikku-Ruonanen

12

Leppilampi

Potilanlampi

10

Saarijärvi

10

Stipiksjön

10

Stor-Seljes

10

Storträsket-niminen järvi

X

7
12

maksimi

20

minimi

90

X

40

X

70*

X

X
X
X
100

yhteensä

12

3

15

%

55

14

68

10
10 (n=14)

51

* hinta on yhteenlaskettu kesäkauden ja talvikauden hinta
** pakollinen venevuokra 5 €/ 3 h muunnettu päiväluvaksi antamalla hinta 12 h ajalta
*** 15 € pilkkimaksu, jonka lisäksi vaaditaan maksettu seuran jäsenmaksu
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X

X

5
(n=22)

X
X

10

Säläisjärvi

**** kesäkauden päivähinta

X
X

8****

Valkeinen

keskiarvo

X

sop.

Ruuhilampi ja Kauhalampi

Sutikan soranottoalue

X
X

Kuva 13. Selkein toimintaohjein varusteltu lupa-automaatti on toimiva luvanmyyntitapa miehittämättömissä kalastuskohteissa.

Kuva 14. Esimerkkejä erityiskalastuskohteiden kalastuslupakuiteista.
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5.6 Istutukset ja saaliit
Saalisvarmuuden parantamiseksi sekä joissain kohteissa koko
erityiskalastustoiminnan mahdollistamiseksi vesiin istutetaan
vuosittain reilusti kalaa. Istutuskaloiksi valitaan usein vesistöön sopeutuvia, kalastajia houkuttelevia lajeja. Kalojen saatavuus ja hinta näytellee myös merkittävää osaa istutuslajien valinnassa. Tavallisimmat istutuslajit ovat kirjolohi ja siika.
Kirjolohta istutetaan yleensä pyyntikokoisena ja useita kertoja

vuodessa. Alkuperältään pohjoisamerikkalainen kirjolohi ei
luontaisesti kuulu Suomen vesiin, eikä myöskään pysty täällä lisääntymään. Lisääntymiskyvyttömyytensä ansiosta kirjolohi ei voi muodostaa pysyvää kantaa, vaan esiintymät ovat
istutusten varassa. Siikoja istutetaan usein suuria määriä poikasina. Hyvissä olosuhteissa poikasista kasvaa muutamassa
vuodessa pyyntikokoisia siikoja. Kuinka moni siianpoikanen
loppujen lopuksi pääsee kasvamaan isoksi, on epäselvää,

Taulukko 8. Kalastuskohteiden vuosittaiset istutukset ja saaliit kalalajeittain, kalalajien vuosittaiset istutus- ja saalismäärät yhteensä,
istutusten ja saaliiden pienimmät ja suurimmat määrät sekä keskiarvot kalalajeittain.
Istutukset
Kohde

kirjolohi

siika

Saaliit
taimen

siika

Ahvenlampi

400 kg

Brännvattnet

1800 kg

?

Hangasrimpi

40 kg

0 kg

(Hirvilampi)

1600 kg

Inhanjoki

300 kg

500 kpl

2200 kg

?
5000 kpl
0 kg

Kellonperän louhoslampi

350 kg

?

Leppilampi

100 kg

?

Lill-Vuojärvi

400 kg

300 kg

1000 kg

n. 1000 kg

ahven, hauki
4 kg

700 kg

Pakarinjoki (3 aluetta)

700 kg

?

Pikku-Ruonanen

200 kg

0 kg

Potilanlampi

150 kg

Ruuhilampi ja Kauhalampi

800 kg

650 kg

Saarijärvi

2300 kg

2000 kg

Stipiksjön

780 kg

Stor-Seljes

1600 kg

1200 kg

Storträsket-niminen järvi

1000 kg

210 kg

Sutikan soranottoalue

1000 kg

1400 kpl

n. 900 kg

?

Säläisjärvi

3800 kg

2000 kpl

3000 kg

?

Valkeinen

4000 kg

yhteensä

25520 kg

maksimi

4000 kg

4000 kg

40 kg

50 kg

keskiarvo (n=23)
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1110 kg

118 kg

50 kg

30 kg

500 kg

60 kg

50 kg

n. 780 kg

?
20 kg

?

hauki 100 kg

?
hauki 81 kg, ahven
5 kg

4000 kg
> 10000 kpl

30 kg

?

Niemisjoki

minimi

ahven 25 kg

1000 kg

300 kg

1000 kpl (-05)

muu

75 kpl

Kangaslampi

Mossavattnet

15 kpl

250 kg
1500 kpl/2v.

Kangasjärvi

taimen

1600 kg

300 kg

Iso-Valkiainen
Kaakkurinjärvi

poikasist.

kirjolohi

198 kg

keskiarvo (n=15)

16740 kg

1116 kg

n. 1100 kg

64 kg

mutta läheskään kaikki eivät selviydy pyyntikokoon. Muita istutuslajeja ovat kirjolohen ja siian lisäksi taimen, puronieriä ja
harjus. Erityiskalastuskohteista 23:een on istutettu kirjolohta,
seitsemään on istutettu siikaa ja kolmeen kohteeseen taimenta. Muita kalalajeja on istutettu epäsäännöllisesti pienempiä
määriä. Joihinkin kohteisiin on myös istutettu useita eri lajeja houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kirjolohta on istutettu yhteensä noin 25 520 kg vuosittain ja keskimäärin noin 1 100 kg
kohdetta ja vuotta kohti (taulukko 8). Vähiten, eli vain 40 kg
kirjolohta on istutettu Alavuden Hangasrimpeen, kun taas
eniten on istutettu Valkeiseen, johon kirjolohta on tuotu jopa
4 000 kg vuodessa. Hangasrimmen pieni istutusmäärä selittynee sillä, että kohteen aktiivinen toiminta ei ole vielä edes
käynnistynyt. Toiminnassa olevista kohteista pinta-alaan suhteutettuna eniten kirjolohta vuosittain on istutettu Brännvattnet- lampeen Uudessakaarlepyyssä, johon kalaa on laskettu
900 kg/ha (taulukko 9). Lampeen on ilmeisesti säännöllisesti
istutettu suuria määriä kalaa, sillä jo vuoden 1999 selvityksen
aikoihin Brännvattnet-lampeen istutettiin vuotusesti pintaalaan suhteutettuna eniten kalaa, silloin 1 225 kg/ha (Mäensivu 1999). Pinta-alaan suhteutettuna kohteisiin istutettiin vuo-

sittain keskimäärin 42 kg/ha (taulukko 9.) Siikaa kohteisiin on
istutettu yhteensä yli 10 000 kappaletta ja taimenta yhteensä
vain vajaat 200 kg (taulukko 8).
Erityiskalastuskohteista suuri osa on suljettuja ”istuta ja ongi”
-paikkoja (kuva 15). Tällaisissa kohteissa valtalaji on kirjolohi
ja saaliiksi saadaan hyvin usein lähes saman verran kalaa, kuin
istutetaan. Kohteissa, joihin istutetaan siikaa tai taimenta,
voivat saalismäärät kuitenkin olla, kirjolohia vaikeamman tavoitettavuuden takia istutusmääriä selvästi pienemmät. Saalistietojen keräämistä varten osassa kohteista on tarkoitusta
varten varattu vihko, mutta vastaavanlaiset järjestelyt puuttuvat valitettavasti monesta paikasta, minkä takia saalismääriä
näistä kohteista ei laisinkaan ole tai ovat ainoastaan arvioiden
varassa. Vuonna 2006 Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueen erityiskalastuskohteista saaliiksi ilmoitettiin yhteensä 16 740 kg kirjolohta, noin 1 100 kg siikaa ja
64 kg taimenta (taulukko 8). Ilmoitetut kirjolohisaaliit vaihtelivat kohteittain 50 kg–4 000 kg välillä siten, että kohteiden
keskimääräiseksi saaliiksi saatiin 1 116 kg. Tarkasteltaessa
vuonna 2006 toiminnassa olleiden ja saalismääränsä ilmoit-

Taulukko 9. Toiminnassa olevien kalastuskohteiden yhteenlasketut
vuosittaiset kirjolohi- ja taimenistutukset suhteutettuna pinta-aloihin.

Taulukko 10. Vuonna 2006 toiminnassa olleiden ja saalismääränsä
Kohde

istutukset/pinta-ala (kg/ha)

ilmoittaneiden kalastuskohteiden yhteenlasketut kirjolohi- ja taimensaaliit suhteutettuna kävijämääriin.

Ahvenlampi

44

Brännvattnet

900

Kohde

(Hirvilampi)

113

Ahvenlampi

1,0

Kaakkurinjärvi

367

(Hirvilampi)

14,2

Kellonperän louhoslampi

350

Inhanjoki

2,2

saalis/kävijä (kg/hlö)

Leppilampi

10

Lill-Vuojärvi

0,9

Lill-Vuojärvi

57

Mossavattnet

1,5

Mossavattnet

21

Niemisjoki

3,5

Potilanlampi

100

Potilanlampi

0,3

Ruuhilampi ja Kauhalampi

10

Ruuhilampi ja Kauhalampi

1,6

Saarijärvi

66

Saarijärvi

1,1

Stipiksjön

18

Stipiksjön

2,0

Stor-Seljes

26

Stor-Seljes

0,9

Storträsket-niminen järvi

14

Storträsket-niminen järvi

0,5

Sutikan soranottoalue

3,5

Sutikan soranottoalue

400

Säläisjärvi

58

Säläisjärvi

0,8

Valkeinen

43

Valkeinen

1,3

maksimi

900

maksimi

14,2

minimi

10

minimi

0,3

keskiarvo

42

keskiarvo

1,2
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Kuva 15. Tyytyväinen kalamies komean kirjolohisaaliinsa kanssa Brännvattnet- järvellä.

taneiden kalastuskohteiden yhteenlaskettuja, kävijämääriin
suhteutettuja kirjolohi- ja taimensaaliita, nähdään saalista
keskimäärin saadun 1,2 kg/henkilö. Kävijämääriin suhteutettuna eniten saalista, eli 14,2 kg/henkilö, saatiin Töysän Hirvilammesta (taulukko 10).

teen varustelulla ei ole yhtä suurta merkitystä kuin paikan kalastuksellisilla ja luontoelämyksellisillä arvoilla. Lapsiperheille ja satunnaisille matkailukalastajille, kalastuskohteen hyvä
varustelu ja palvelut voivat olla haluttuja ja kalastuskohteen
valinnan kannalta hyvinkin merkittäviä.

5.7 Kalastuskohteiden varustelu

Lähes jokaisen erityiskalastuskohteen perusvarusteisiin kuluu
ilmoitustaulu (kuva 16) tai jokin tiedotuskyltti, josta paikalle saapuva kalastaja saa selkeät toimintaohjeet kalastusluvan
hankkimiseen sekä itse kalastukseen. Erityiskalastuskohteille
tullaan usein autolla ja pidemmänkin matkan takaa, joten kohteen lähettyvillä kalastajille varattu parkkialue on myös tärkeä
ja tervetullut osa varustelua. Toisaalta ymmärrettävää on myös
parkkialueen puuttuminen aivan kohteen läheisyydestä sellaisissa paikoissa, joissa varta vasten tavoitellaan luonnonrauhaa ja erämaisuuden tunnetta. Tällaisille kohteille hakeutuva
kalastaja on varmasti valmis patikoimaan polkua pitkin metsän läpi hieman pidemmänkin matkaa päästäkseen idyllisille
apajilleen. Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueella sijaitsevista erityiskalastuskohteista parkkipaikka
löytyy 12 tapauksessa (48 %, taulukko 11). Kalastuskohteilla
olevat taukopaikat (kuva 17) ovat esimerkiksi tulentekopaikkoja tai penkki- ja pöytäryhmiä. Tällaisia taukopaikkoja on 19
kohteessa (76 %, taulukko 11). Taukopaikkojen lisäksi monessa kohteessa on myös hieman suurempia rakennelmia, jotka
varsinkin kesäaikaan mahdollistavat innokkaiden kalastajien
yöpymisen alueella. Puitteet vaihtelevat suuresti hyvinkin askeettisista oloista täydenpalvelun paikkoihin. Yöpymismahdollisuuksiksi erityiskalastuskohteilla tai niiden välittömässä

Kalastuksen lomassa on usein mukava hetkeksi levähtää ja
vaikka nauttia eväät nuotion loimussa. Levähdys- ja tulentekopaikat ovat osa kalastuskohteen varustelua, jonka taso voi
vaihdella suuresti eri kohteiden välillä. Kaikille kalastajille koh-

Kuva 16. Ilmoitustaulu on kalastuskohteen perusvaruste.
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Taulukko 11. Kalastuskohteiden varustelu eriteltynä kohteittain, sekä eri varustelujen yleisyys.
Varustelu
Kohde

parkkipaikka

taukopaikka

yöpymismahd.

venemahd.

käymälä

muu

Ahvenlampi

X

X

laavu

X

X

X

Brännvattnet

X

X

X

X

Hangasrimpi
(Hirvilampi)

X
X

X

Inhanjoki
Iso-Valkiainen

X

kota

X

Kaakkurinjärvi

X

kota

X

Kangasjärvi
Kangaslampi

X
X

matkailukeskus

Kellonperän louhoslampi

X

Leppilampi

X

Lill-Vuojärvi

X

X

X

X

X

X

X

X

laavu

Mossavattnet

X

laavu

Niemisjoki

X

kota, laavu

X

X

Pakarinjoki (3 aluetta)

X

laavu

X

X

X

korsukylä

X

X

X

laavu

Pikku-Ruonanen

X

X

X

X

X

X

Potilanlampi
Ruuhilampi ja Kauhalampi

X

Saarijärvi

X

X

Stipiksjön

X

X

Stor-Seljes

X

X

mökki, leirintäalue

X

X

X

X

laavu

X

X

X

Storträsket-niminen järvi

X

X

X
X

Sutikan soranottoalue

X

X

parakki

X

Säläisjärvi

X

X

laavu, leirintäalue

X

X

Valkeinen

X

X

laavu, leirintäalue

X

X

X

Yhteensä

12

19

15

9

16

19

%

48

76

60

36

64

76

läheisyydessä on ilmoitettu laavut, kodat, parakit, mökit, korsukylät, leirintäalueet ja matkailukeskukset. Joissain kohteissa on monia eri yöpymismahdollisuuksia, kun taas toisissa ei
yösuojaa löydy laisinkaan. Erityiskalastuskohteista 15 paikassa (60 %) on ilmoitettu olevan jonkinlainen yöpymismahdollisuus (taulukko 11). Varsinkin suuremmissa järvissä kalastukselliset edellytykset paranevat veneen käyttömahdollisuuden
myötä esimerkiksi vetouistelun harjoittamiseen. Osassa kohteista vene kuuluu kalastusluvan hintaan, toisissa veneen käytöstä joutuu maksamaan vuokraa. Venemahdollisuus löytyy
yhdeksästä kohteessa (36 % taulukko 11). Veneen voi osittain
korvata rannasta rakennetut kalastuslaiturit. Oikein rakennettuina tällaiset laiturit palvelevat myös liikuntarajoitteisia

kalastajia. Pyörätuolikalastajien käytettävissä olevia kalastuslaitureita on kuitenkin vain kahdessa alueen erityiskalastuskohteessa. Käymälämahdollisuus on myös tärkeä osa kalastuskohteen viihtyvyyttä ja varustelua. Kohteista 16 kappaletta
(64 %) ilmoitti käymälämahdollisuuden kuuluvan varusteluun
(taulukko 11). Muuta kalastuskohteilla olevaa varustelua ovat
esimerkiksi perkauspöydät, roska-astiat, pitkospuut, laiturit
ja uimarannat. Tällaista muuta varustelua on 19 kohteessa
(76 %, taulukko 11). Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueen erityiskalastuskohteista ainoastaan kahdessa kohteessa ei ollut minkäänlaista varustelua, kun taas
neljässä kohteessa varustelu oli lähes kaikenkattava.
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Taulukko 12. Kalastuskohteiden mainostus ja tiedotus kalastuskohteittain sekä eri mainostus- ja tiedotustapojen yleisyys.

Mainonta/Tiedotus

Kuva 17. Hyvin hoidettu taukopaikka voi tarjota sadesuojan

ja tulentekopaikan lisäksi vaikka vastapyydettyä saalista varten
ruoanvalmistusvälineet.

Kohde

lehti

internet

Ahvenlampi

muu
X

Brännvattnet

X

Hangasrimpi
(Hirvilampi)

X

Inhanjoki

X

Iso-Valkiainen

X

X

X

5.8 Kalastuskohteiden mainostus ja tiedotus

Kaakkurinjärvi
Kangasjärvi

X

Erityiskalastuskohteita mainostetaan, jotta ne tulisivat tunnetuiksi ja kalastajien tietoisuuteen. Selkeästi kaupallisessa
mielessä toimivat kohteet panostavat usein muita enemmän
mainontaan, kun taas pienemmissä, jo vankan kalastajakunnan omaavissa kohteissa luotetaan usein ”puska-radioon”.
Lähinnä seurojen jäsenille varattuja kohteita ei mainosteta
lainkaan. Tällaisia tapauksia Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueella on neljä kappaletta (taulukko 12).
Internetin käyttö mainonta- ja tiedotusmediana ilmoitettiin
yleisimmäksi tavaksi tuoda kalastuskohdetta esille. Internetissä mainonta ja tiedotus hoidetaan usein kalastuskohteen
omilla kotisivuilla, paikkakunnan kotivuilla tai joillain vapaaajankalastukseen liittyvillä sivuilla. Internetiä mainontaan
ja tiedotukseen käyttävät 16 kohdetta (64 %, taulukko 12).
Seuraavaksi yleisin mainonta- ja tiedotustapa alueen erityiskalastuskohteiden keskuudessa on perinteiset sanomalehtiilmoitukset, useimmiten paikallislehdissä. Tätä tapaa ilmoitti
käyttävänsä 12 kohdetta (48 %, taulukko 12). Muita mainonta- ja tiedotustapoja ilmoitettiin käytettävän kahdeksassa kohteessa (32 % , taulukko 12). Lisäksi ovat esimerkiksi
televisio- ja radiomainokset, ilmoitustaulut ja mainoslehtiset.
Itseään mainostavista kohteista kahdeksan ilmoitti käyttävänsä vain yhtä mainonta- ja tiedotustapaa, kun taas kolme
kohdetta käyttää kolmea tai useampaa tapaa mainontaan ja
tiedotukseen.

Kangaslampi

X

36

X

X

Kellonperän louhoslampi
Leppilampi

X

X

Mossavattnet

X

X

Niemisjoki

X

X

Pakarinjoki (3 aluetta)

X

X

Pikku-Ruonanen

X

X

Potilanlampi

X

X

Lill-Vuojärvi
X

Ruuhilampi ja Kauhalampi
Saarijärvi
Stipiksjön

X
X

X

X

Stor-Seljes

X

X

Storträsket-niminen järvi

X

X

Sutikan soranottoalue

X

Säläisjärvi

X

Valkeinen

X

X

yhteensä

12

16

8

%

48

64

32

6. KEHITYSNÄKYMÄT
Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueella
sijaitsevien erityiskalastuskohteiden merkitys on huomattava. Erityiskalastuskohteet parantavat varsinkin paikallisesti
vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä. Vaikka monessa kalastuskohteessa onkin jo löydetty toiminnan kannalta toimiva
konsepti, ei siihen tule kuitenkaan tuudittautua, vaan toimintaa on jatkuvasti pyrittävä kehittämään ja ajanmukaistamaan
kalastajien toiveiden ja vaatimusten täyttämiseksi. Asiakaskuntaa on kuunneltava.
Seuraavassa käsitellään erityiskalastuskohteiden kehitysnäkymiä ensin kieltopäätöksen haltijan ja sitten kieltopäätöksen
myöntäjän näkökulmasta.

6.1 Kieltopäätöksen haltijan näkökulma
Tämän selvityksen pohjalla olevassa erityiskalastuskohteiden
haltijoille lähetetyssä kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan
kalastuskohdetta koskevista jatkosuunnitelmista sekä tulevaisuudennäkymistä. Kalastuskohteista 21:llä oli jonkinlaisia jatkosuunnitelmia, kolmessa kohteessa ei oltu varmoja toiminnan
jatkosta, yhdessä kohteessa kalastustoiminnan ilmoitettiin
loppuvan kieltopäätöksen umpeuduttua ja yhdestä kohteesta
ei jatkosuunnitelmia tai tulevaisuudennäkymiä ilmoitettu laisinkaan. Suurin osa kohteista ilmoitti jatkavansa toimintaansa
entiseen tapaan. Täysin uusien kalastuskohteiden lähimmissä suunnitelmissa on ainoastaan toiminnan käynnistäminen.
Kaksi kohdetta ilmoitti kehittävänsä kalastusta osana muuta
matkailutoimintaa. Osassa kohteista varustelua halutaan lisätä muun muassa uusien levähdyspaikkojen ja muiden rakennelmien myötä, kun taas muualla lisärakentamista pyritään
tulevaisuudessa välttämään. Myös yhteistyön tehostaminen
eri tahojen kanssa mainittiin jatkosuunnitelmissa. Lisäksi kalastuskohteen kunnostaminen on joidenkin kohteiden tulevaisuuden kuvioissa. Kalastuskohteita on tähän asti kunnostettu
muun muassa rantojen perkauksilla, ruoppauksilla, kalkituksilla ja muilla toimenpiteillä. Suunnitelmissa on näiden lisäksi
jokikunnostuksia ja perinnemaisemaprojekteja.

Erityiskalastustoimintaa Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueella harjoitetaan muutamaa yritysten
hallinnoimaa kohdetta lukuun ottamatta pääasiallisesti harrastus- ja vapaaehtoispohjaisesti. Toiminnan pyörittäminen ja
kalastuksen mahdollistaminen vaativat sekä työtunteja että
taloudellisia resursseja. Vapaaehtoinen harrastusluontoinen
toiminta pysyy elävänä silloin kun organisaatio kostuu useista
innokkaista, yhteisön vankan tuen saaneista toimihenkilöistä, kun taas yhden tulisielun takana oleva toiminta on melko
hataralla pohjalla. Kaupallisin periaattein toimivilla yrityksillä
sekä metsähallituksella ja kunnilla on muita vankemmat taloudelliset edellytykset erityiskalastustoiminnan harjoittamiseen ja varsinkin yritykset tähtäävät toiminnallaan selkeästi
rahallisen voiton tekemiseen.
Suuret vuosittaiset kirjolohi-istutukset erityiskalastuskohteiksi
suljettuihin luonnonvesiin ovat sekä kallista että ekologisesti kestämätöntä ja lyhytnäköistä kalakannan käyttö- ja hoitotoimintaa. Mieluummin pitäisi istutuksin tukea jo olemassa
olevia kalakantoja ja panostaa luontaisesti esiintyviin lajeihin ja pyrkiä niistä tekemään kalastajille houkutteleva saaliskohde. Selväähän on myös toisaalta että juuri istutuksilla
parannetut tai niillä kokonaan luodut tavanomaista mielenkiintoisemmat saalismahdollisuudet houkuttelevat kalastajia
paikalle ja saavat heidät valitsemaan erityiskalastuskohteen
tavallisen vesistön sijaan. Erityiskalastustoiminta vanhoissa
veden täyttämissä avolouhoksissa, soramontuissa tai muissa
keinotekoisesti aikaansaaduissa lammissa on sen sijaan järkevää muutoin käyttämättä jäävän alueen hyödyntämistä. Hylätylle hiekkakuoppalammella saadaan uusi käyttötarkoitus

6.2 Kieltopäätöksen myöntäjän näkökulma
Erityiskalastuskohteet ovat olemassa kalastajia varten. Kohteita tulee kehittää ja uudistaa kalastajien toivomukset ja tarpeet huomioon ottaen. Mahdollisten puutteiden korjaaminen
ja kohteen edelleen kehittäminen helpottuvat merkittävästi,
jos kalastuskohteen ja kalastajien välistä kontaktia ylläpidetään tehokkaasti. Toimiva keino kalastajien näkemysten
talteenottoon olisi yksinkertaisesti jonkinlainen kätevä palautteenantomahdollisuus, kuten esimerkiksi kohteella oleva
palautelaatikko tai vihko. Asiakaspohjainen kehittäminen tulisi aktiivisesti huomioida ja ottaa käyttöön erityiskalastuskohteiden tulevaisuudensuunnitelmissa.

Kuva 18. Siististi rakennettu ja hyvin hoidettu ympäristö vaikuttaa
suuresti kalastuskohteen viihtyvyyteen.
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istuttamalla kirjolohia tai muita kiinnostavia kalalajeja vapaaajankalastajille, kuitenkaan vaarantamatta luontaista ekosysteemiä. Kalanistutusten lisäksi kalastustoiminta vaatii kohteiden kunnossapitoa ja kunnostamista. Kalakantojen osalta
vedenlaadun tarkkailu ja parantaminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä. Huonontuneen vedenlaadun parantamisen, kuten
esimerkiksi kalkitusten ja hapettamisien sijaan, tulisi tässäkin
pyrkiä kestävämpien ennaltaehkäisevien ratkaisujen löytämiseen. Jätevesien, ojitusten ja valumakuormituksen vähentäminen voisi tuoda pysyvästi paremman vedenlaadun moniin
vesiin. Erityiskalastuskohteiden rooli vapaa-ajankalastusharrastuksen mahdollistajina on joka tapauksessa tärkeä, minkä
takia täytyy toivoa kalastustoiminnan jatkuvan muodossa tai
toisessa myös tulevaisuudessa.
Erityiskalastuskohteen erilaisuudet tulee nähdä etuna ja voimavarana muihin kohteisiin nähden. Eriytyminen voi olla
lähtöisin kohteen ulkoisista ja kalastuksellisista ominaisuuksista tai varuste- ja palvelutasosta. Hienoa, koskemattoman
oloista metsälampea tuskin kannattaa pilata liiallisilla oheispalveluilla ja varusteluilla, kun taas leirintäalueen kupeessa
sijaitsevalle järvelle voi hyvinkin saada enemmän kävijöitä
nostamalla palvelutasoa. Erilaisten palvelujen tarjoaminen
houkuttelee kohteelle erilaisia kalastajia. Esimerkiksi sopivien
kalastuslaitureiden rakentaminen liikuntarajoitteisille kalastajille luo kalastuskohteelle erityiskohderyhmän. Erilaisuus ja
laaja tarjonta mahdollistavat useiden erityiskalastuskohteiden
olemassaolon samalla alueella sekä houkuttelevat kalastajia
harrastuksen pariin. Samalla taas suuri määrä kalastajia takaa
toiminnan jatkuvuuden ja kilpailun pysymisen kohteiden välillä, mikä taas edistää kalastuskohteiden hyvän tason säilymistä
ja kehittymistä. Luonnonläheisissä kohteissa kalastustapahtumaan voisi yhdistää luontoelämykset, esimerkiksi lammen tai
järven ympärillä kulkevan polun varteen sijoitettavilla kohteen
kasveista, linnuista ja muista eläimistä kertovilla tietokylteillä. Vilkkaissa, lomakohteiden lähettyvillä olevissa kohteissa
taas voisi harkita kalastusvälineiden vuokraamista tai ohjat-

tua kalastusta (Mäensivu 1999). Erityiskalastuskohteiden tulee löytää oma tyylinsä ja sitä kautta oma kalastajakuntansa,
oli sitten kyse kalastuslähtöisistä luontokohteista tai korkean
palvelutason lomakohteista.
Erityiskalastuskohteiden varustetaso vaihtelee suuresti kohteiden välillä. Jos kohteen valttikortit ovat itse kalastus ja luonto,
ei varusteluun välttämättä silloin tarvitse panostaa. Monissa
kohteissa hyvä varustetaso antaa kuitenkin selvää lisäarvoa.

Kuva 19. Selkeät tieviitat aina pääteiltä perille asti helpottavat kalastuskohteen löytämistä.

Kuva 20 a ja b. Erityiskalastuskohteilla onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellosta kertova kyltti on selkeä ja pystytetty näkyvälle paikalle epäselvyyksien välttämiseksi (a). Ruosteinen aluskasvillisuuden peittämä kieltokyltti voi sen sijaan helposti jäädä huomaamatta (b).
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Vaikka kohde olisikin periaatteessa hyvin varusteltu, ei se
kuitenkaan palvele kalastajaa, mikäli puitteitta ei ole pidetty
kunnossa tai huoltoja on laiminlyöty. Ylitsepursuavat jäteastiat, rikkinäiset perkauspöydät, tyhjentämättömät ulkokäymälät tai lahot pitkospuut eivät tuo kalastuskohteelle lisäarvoa,
vaan antavat alueelle ainoastaan hoitamattoman yleiskuvan.
Kaikenlaiset huoltotoimenpiteet ovat siis hyvin tärkeä osa kalastuskohteen ylläpitämistä. Kalastuskohteen varusteluun ja
ympäristön rakentamiseen kannattaa ehdottomasti panostaa
(kuva 18). Sopiva, hyvin hoidettu varustelu sekä siisti ympäristö tekevät paikasta viihtyisän ja luovat miellyttävät puitteet
kalastuskokemusten hankkimiseen. Vaasan maaseutuelinkeinopiiri (nykyinen Pohjanmaan TE-keskus) on julkaissut virkistyskalastusalueiden rakentamista käsittelevän oppaan (Keskitalo 1995), josta kalastuskohteiden ylläpitäjät voivat varmasti

löytää hyviä neuvoja kohteidensa suunnitteluun ja rakentamisen toteuttamiseen.

Kuva 21. Kalastuskohteen parkkipaikka sähkölinjan alapuolella ei

Kuva 22. Pelastusrengas kalastuskohteen rannalla lisää
turvallisuutta.

sähköiskuvaaran takia ole välttämättä kovin turvallinen ratkaisu. Pitkä
vapa voi aiheuttaa kantajalleen sähköiskun.

Hyvät opasteet ovat kalastuskohteen löytämisen kannalta
olennaisia (kuva 19). Selkeät tienviitoitukset aina pääteiltä
kohteelle asti helpottavat ulkopaikkakuntalaisten tai ensikertalaisten perillepääsyä. Itse kohteella tulee olla myös selkeä
toimintaohjeistus lupa- ja muista määräyksistä näkyvästi esillä esimerkiksi ilmoitustaululla. Kalastuskieltopäätöksen yhteydessä on kieltopäätöksen haltijaa suositeltu merkitsemään
kieltokohde säänkestävästi maastoon (kuva 20 a ja b). Valitettavan monessa erityiskalastuskohteessa kieltokyltti kuitenkin
puuttuu. Tuomalla onki-, pilkki- ja viehekalastuskiellot näkyvästi esille vältyttäisiin varmasti monista epäselvyyksistä ja
ikävistä tilanteista.
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Erityiskalastuskohteissa tulee turvallisuusseikat ottaa huomioon. Yllättävän vaaratilanteen voi synnyttää esimerkiksi kalastuskohteen parkkialueen yläpuolella kulkevan sähkölinjan
(kuva 21) ja niiden alapuolella pitkää hiilikuituvapaansa virittelevän kalastajan kombinaatio tai yhtä hyvin myös puoliksi
laho kalastuslaituri ja loppukauden hyytävä vesi. Kalastuskohteen turvallisuuteen täytyy panostaa ja mahdolliset vaaratekijät tulee pystyä ennakoimaan. Kalastuskohteen turvallisuutta
voisi lisätä ja onnettomuuksiin varautua esimerkiksi pelastusveneellä ja pelastusrenkaiden sijoittamisella eri puolille kohteen rantoja (kuva 22). Myös rakennelmien huolto on yksi
turvallisuuden perusedellytyksistä. Kohteen ilmoitustaulun
läheisyyteen voisi myös sijoittaa ensiapulaukun tapaturmia
varten. Tällaisia varotoimia rajoittaa kuitenkin valitettavasti
lisääntynyt ilkivalta, jota nykyään tavataan myös kalastuskohteilla.

tuksesta, voivat kohteet myös edistää vapaa-ajankalastusta
esimerkiksi järjestämällä paikkakuntalaisille erilaisia kalastusteemapäiviä tai kalastuskilpailuja, tarjoamalla lapsille ja nuorille edullisempia kalastuslupia ja järjestämällä koululaisille
kalastusopetusta. Vapaa-ajankalastuksen edistäminen varsinkin nuorten keskuudessa on tärkeää ja erityiskalastuskohteet
tarjoavat siihen usein hyvät puitteet (kuva 23). Vapaa-ajankalastus on hyvä ja terveellinen harrastus, jonka edistäminen
hyödyntää niin harrastajia kuin erityiskalastuskohteita.

Erityiskalastuskohteita ajanmukaistettaessa eri toimintojen
nykyaikaistaminen tullee olemaan yhä näkyvämmin esillä. Lupamyynnin ja mainostuksen vieminen Internettiin on joissain
erityiskalastuskohteissa jo tapahtunut, mutta tämä kehitys tulisi saada kaikissa kohteissa käyttöön. Perinteiset lupamyyntija mainostustavat toimivat kyllä useissa kohteissa aivan hyvin
edelleenkin, mutta niiden rinnalle tulisi myös tuoda Internetin
käyttö, jotta sekä kalastuskohteiden haltijat että kalastajat
tulisivat tutuiksi tulevaisuudessa yhä tavallisemman sähköisen asioinnin kanssa. Kotisivujen tekeminen ja lupamyynnin
järjestäminen esimerkiksi verkkopankkimaksumahdollisuudella ei ole enää vaativa tehtävä. Toimivat kotisivut mahdollistaisivat myös esimerkiksi saalispäiväkirjan pitämistä netissä.
Lupamyynnin kannalta uusia mahdollisuuksia löytyy myös
matkapuhelimista. Luvanmyynnin voisi järjestää hyödyntämällä erilaisia mobiilitekniikoita, joita käytetään esimerkiksi
pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen lipunmyynnissä.
Erityiskalastustoiminnan kehittämiseksi on hyvin tärkeää panostaa yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö ja
kontaktit matkailualan yritysten kanssa voivat laajentaa tarjontaa ja sitä kautta tuoda uusia kalastajia kohteelle. Alueellisen kehityksen, monipuolisuuden ylläpitämisen ja tarjonnan
parantamisen kannalta vieläkin tärkeämpää olisi kalastuskohteiden keskinäinen yhteistyö. Kalastusmahdollisuuksia voisi
lisätä esimerkiksi jonkinlaisella yhteislupajärjestelmällä (Mäensivu 1999). Kalastuskohteet voisivat myös keskittää mainontaansa ja sitä kautta tavoittaa tehokkaammin uusia kalastajia. Verkostoituminen ja kalastuskohteiden väliset hyvät
kontaktit mahdollistaisivat myös sujuvan, toimintaa edistävän
kokemusten- ja neuvojenvaihdon.
Erityiskalastuskohteet voivat myös toimia vapaa-ajankalastuksen edistäjinä niin jokapäiväisessä toiminnassaan kuin myös
järjestämällä erilaisia tapahtumia. Sen lisäksi, että kalastuskohteet voivat normaalilla arkitoiminnallaan ja mainostuksellaan antaa positiivisen ja houkuttelevan kuvan kalastusharras-
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Kuva 23. Nuori kalamies keskittyy onkimiseen Jurvan Säläisjärvellä.

7. YHTEENVETO
Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialueen 25 erityiskalastuskohdetta ovat ominaisuuksiltaan hyvin erilaiset. Erilaisuus tulee nähdä voimavarana. Panostamalla erilaisuuteen luodaan kohteelle omannäköinen ilme ja hyvät kehitysmahdollisuudet. Tekemällä kalastuskohteesta houkutteleva juuri tietylle kohderyhmälle saadaan se erottumaan joukosta ja turvattua myös
hyvät kävijämäärät. Kalastuskohteiden tulee pyrkiä kehittymään omalla tavallaan, mutta samalla ottaen huomioon asiakkaiden
eli vapaa-ajankalastajien näkemykset, toiveet ja tarpeet. Hyvän maineen omaava yksinkertainen pieni kohde ei välttämättä vaadi
varustetason kohentamista tai muita merkittäviä muutoksia pystyäkseen onnistuneesti jatkamaan toimintaansa, kun taas suuremmat asutuskeskusten tai leirintäalueiden läheisyydessä sijaitsevat kohteet ovat varuste- ja palvelutason nostamisen kannalta ehkä
kehityskelpoisimmat.
Kohteiden nykytila vaihtelee myös suuresti. Osassa kohteista tyydytään jatkamaan toimintaa entiseen tapaan, ylläpitämällä ainoastaan rutiininomaiset kalanistutukset. Toisissa kohteissa taas katsotaan innokkaasti tulevaisuuteen, pyrkien kehittämään sekä
kalastuksellisia että palvelullisia ominaisuuksia lisäämällä tarjontaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Elinvoimaisen toiminnan edellytyksenä on jatkuva kehitys, ainakin jossakin muodossa. Kehitettäviä osa-alueita on monia mutta
ymmärrettävää on, ettei kaikkea heti pystytä parantamaan. Tulevaisuudessa erityiskalastuskohteiden tulisi panostaa varsinkin keskinäisen yhteistyön kehittämiseen, vapaa-ajankalastusharrastuksen edistämiseen sekä toiminnan ajanmukaistamiseen.
Vapaa-ajankalastusharrastuksen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan uusia innokkaita harrastajia, mutta ennen kaikkea tarvitaan hyviä kalapaikkoja. Erityiskalastuskohteet tarjoavat hienot puitteet vapaa-ajankalastukselle ja mahdollistavat harrastuksen
myös sellaisilla alueilla, joissa kiinnostavia, luontaisia kalapaikkoja on harvakseltaan.
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