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Lähikalastuspaikat kuntoon

Lapsesta

Kalaan



Kalastusharrastuksen ensi kokemukset saadaan
yleensä jo varhaisnuoruudessa. Lapselle on luonte-
vaa oppia uusia asioita tutussa ja turvallisessa ym-
päristössä. Kodin, päiväkodin tai koulun läheisyy-
dessä on harvoin aloittelijan helposti ja turvallisesti
saavutettava kalastuspaikka, vaikka asumme vesis-
törikkaassa maassa. Lähikalastusmahdollisuuksia
voitaisiin parantaa lähes kaikissa maamme kaupun-
geissa ja taajamissa. Useimmiten tilanne korjaantuisi
pienillä toimenpiteillä ja vähin kustannuksin. Ranta-
pusikoiden raivauksella, polkujen tai kävelyteiden ta-
saamisella sekä opasteiden ja muiden palveluiden
rakentamisella luotaisiin taajamiin helposti saavutet-
tavia kalastuskohteita.  

Lähikalastuspaikkoja tarvitsevat ensisijaisesti lapset
ja nuoret, jotka ovat aloittamassa kalastusharrastus-
taan. Päiväkotien ja alakoulujen lapsia voitaisiin
viedä nykyistä useammin vaikkapa ongelle, jos lä-
heisyydessä olisi tuttu ja turvallinen kalastuspaikka.

Lähikalastuspaikkoja tarvitsevat myös ikääntyvät
sekä liikuntarajoitteiset kalastuksenharrastajat. Nämä
harrastajaryhmät tarvitsevat puistomaisia kalastus-
kohteita, jotka ovat liikenneväyliltä helposti saavutettavissa myös apuvälineillä, kuten kävely-
kepin, rollaattorin tai pyörätuolin avulla.

Taajamiin onkipaikkoja
Suomalaiset aloittavat kalastusharrastuksen yleensä onkimisella ja yli miljoona suomalaista
onkii vuosittain. Onkipaikaksi soveltuu hyvin ranta, joka on hiekkaa, pienehköjä kiviä tai vaik-
kapa rakennettu penger. Kallio ja kookkaat kivet ovat sateella ja vesirajassa yleensä liukkaita
ja aiheuttavat onkijoille kaatumisriskin. Pehmeille suo- ja kosteikkorannoille tulisi tehdä ran-
nansuuntaisia lankkukäytäviä helpottamaan liikkumista ja rannalta onkimista sekä estämään
luonnon kulumista. Ojien ja vesimonttujen yli olisi rakennettava kulkusiltoja helpottamaan las-
ten ja liikuntarajoitteisten kulkua. 

Lapsesta

Kalaan

Lapset tarvitsevat lähikalastuspaikkoja

Laituri helpottaa kalastusta ja lisää turvallisuutta
kivikkorannalla.

Liikuntarajoitteiset tarvitsevat esteettömiä kala-
paik koja, jotka on helppo saavuttaa liikenneväyliltä.



Turvallisesti pilkille
Lasten ja nuorten pilkkialueeksi tulisi valita täysin
turvallinen jääalue, jossa ei ole sulia ojansuita, sal-
mia tai muita riskitekijöitä. Mahdolliset heikkojäi-
set kohdat on merkittävä ja tarvittaessa estettävä
tahaton kulku sulakohtaan. Hyvä lasten ja ikään-
tyneiden pilkkialue on suhteellisen matalaa ja siten
helppo tottumattomallekin kalastaa. Esteetön
jäälle pääsy sekä rannalle rakennettu katos tai tu-
lipaikka lisäävät pilkkialueen käyttömahdollisuuk-
sia.

Tilaa heittokalastukseen
Heittokalastajille sopivat vastaavat alueet kuin on-
kijoille, mutta rantaveden pitäisi olla riittävän syvää,
muutoin vieheet tarttuvat helposti pohjaan. Myös
vesikasvillisuus on haitaksi aloitteleville heitto -
kalastajille. Perhokalastajat tarvitsevat heittohar-
joitteluun ja kalastukseen huomattavasti enemmän
tilaa rannalla kuin uistinkalastajat. Hyvänä ratkai-
suna on heittolaitureiden rakentaminen, mikä on
toimiva ratkaisu myös jyrkillä ja aidatuilla jokiran-
noilla. Taajaan asuttujen alueiden aidatuille ran-
noille voitaisiin rakentaa portaita tai tasoja, joilta voi
kalastaa.

Kalastuspaikkojen toteutus
Toimivan lähikalastuspaikan toteuttamiseen tarvitaan eri tahojen yhteistyötä. Taajaan asu-
tulla alueella ranta-alueen omistaa yleensä kunta, seurakunta tai yksityinen maanomistaja.
Vesialue on yleensä osakaskunnan yhteinen, mutta paikoin myös kunnat omistavat ranta- ja

Ruoikko ja muu vesikasvillisuus estää tai ainakin
haittaa onkimista. Onkipaikalta tulisi raivata ranta-
puiden alempia oksia sekä aivan rannassa olevat
pajukot ja muut onkimista haittaavat risut. Jos onki-
alueen pohjassa on runsaasti hakoja tai risuja tulisi
rantavesiä putsata onkimista haittaavista hakkuu-
tähteistä, polkupyöristä ynnä muista kalastushai-
toista.

Avoin hiekkaranta soveltuu hyvin turvalliseen 
onkimisen harjoitteluun.

Useiden kaupunkien keskustoissa on hyviä
koskikalastuspaikkoja ellei rantoja ole täysin 
rakennettu.



Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi 

www.vapaa-ajankalastaja.fi

Rahoitettu osittain maa- ja metsätalousministeriön 
kalastuksenhoitomaksuvaroista.
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vesialueita. Kalastusalueet voivat olla keskeinen toimija lähikalastuspaikkoja kehitettäessä.
Paikallinen vapaa-ajankalastusseura omaa yleensä asiantuntemusta eri kalastustapojen vaa-
timusten sekä mahdollisen opastuksen osalta. Kalastusseurat ovat monesti olleet myös ha-
lukkaita osallistumaan onkialueiden rantojen raivaukseen. 

Vapaa-ajankalastajat voivat toimia paikallisina aloitteentekijöinä lähikalastuspaikkojen ke-
hittämiseksi. Siten saataisiin mukaan paikallinen asiantuntemus jo suunnitteluvaiheessa. Lä-
hikalastuspaikkoja toteuttavien kalastusalueiden ja kalastusseurojen kannattaa selvittää pai-
kallisen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen mahdollisuudet osallistua hankkeiden
rahoitukseen. Esimerkkejä hyvin toimivista lähikalastuspaikoista on jo useista kaupungeista,
kuten Oulu, Kajaani, Joensuu, Kuopio, Tampere, Hämeenlinna, Imatra ja Vantaa. 

Rantojen raivauksen lisäksi palveluita voi kehittää kalastuslaitureilla, opasteilla, jätehuollolla,
tulipaikoilla ja -katoksilla, pysäköintialueella sekä kulkuväylillä. Kalastusharrastajien lisäksi
toimivista lähikalastuspaikoista hyötyvät muutkin ulkoilijat ja luonnossa liikkujat.

Kuopion keskustan Valkeisella on monin rakentein otettu huomioon vapakalastajien tarpeet.


