
Kalasta tietoa -visa
Tehtävät

2. Rastita oikea vaihtoehto

1. Kalan iän voi määrittää suomuista, luista ja otoliiteista aivoista ja silmistä vatsa- ja selkäevistä

2. Kalan limainen iho auttaa kalaa puolustautumaan petoja vastaan liikkumaan, veden vastuksen vähentyessä

kommunikoimaan  muiden yksilöiden kanssa

3. Kalat ovat 

4. Suomessa kaupallisen kalastuksen tärkein saaliskala on 

vaihtolämpöisiä tasalämpöisiä

kuha ahven silakka

3. Kalojen lisääntyminen
1. kutemalla
2. kutusyvyys
3. maidilla
4. kutuaika
5. mädin
6. vaeltavat

Täydennä puuttuvat sanat tekstiin

Kalat lisääntyvät            . Kudussa naaraskala laskee munasolut eli    
soveltuvalle pohjalle ja koiras hedelmöittää sen          . Mädin kehittyminen kestää 
muutamasta päivästä joihinkin kuukausiin. Tavallisin      on 1-3 metriä. 
Monet kalat       kutuaikana erialueille kuin missä ne tavallisemmin oleskelevat. 
Kullakin kalalajilla on oma lajille tyypillinen     .

Apusanoja tehtävään

1. Nimeä kalalajit

1.
1.
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2.

2. 4.

4.
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6.

6.

5. 5.

Yksi kaloista on Suomen kansalliskala, ympyröi kala



4. Kalan rakenne

a) Lohikalojen helppo tuntomerkki on rasvaevä, ympyröi kuvasta rasvaevä ja yhdistä viivoilla muut evät kuvan loheen

b) Nimeä kalan sisäelimet

Selkäevä PyrstöRintaevä VatsaeväPeräevä

Sydän   Sappirakko
Uimarakko  Maksa
Munuaiset  Kidukset
Mätipussi  Maha
Virtsarakko  Perna
Suoli

Kalan sisäelimet



5. Kalastus

a) Yhdistä kalastusvälineet 

Pilkki

Onki

Heittokalastusvapa

Verkko

Rapumerta

Katiska

A

B
C

D
E

F

b) Kalastusta koskevat väittämät, ympyröi oikea vaihtoehto

1. Suomessa kaikki saavat pilkkiä ja onkia ilmaiseksi  Kyllä   Ei
2. Alle 18 -vuotias tarvitsee heittokalastukseen luvan   Kyllä  Ei
3. Osalle kaloista on määritelty rauhoitusaika ja pyyntimitta Kyllä  Ei
4. Suomessa kalastusta valvoo kalastuksenvalvoja  Kyllä  Ei



6. Vesistö

 Vesikasvit nimetään kasvutapojen mukaan, nimeä vesikasviryhmät

Ilmaversoiset

Uposlehtiset

Kelluslehtiset

Pohjaversoiset

Vesisammalet

Irtokellujat 
ja -keijujat

Kasviplankton

Eläinplankton

Rantakasvit

Vesisammalet   Rantakasvit

Kelluslehtiset   Kelluslehtiset

Ilmaversoiset    Pohjaversoiset

Irtokellujat ja -keijujat
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Kalasta tietoa -visa
Vastaukset

LISÄTIETOA
AHVEN: 
Ahven on Suomen yleisin kala, lisäksi se on meidän kansalliskala. Ahventa tavataan koko Suomen alueella, lukuunot-
tamatta tunturilampia ja avomerta. Ahven käyttää ravinnokseen muun muassa kaloja, eläinplanktonia ja pohjaeläimiä. 
Ahven kutee keväällä heti jäiden lähdön jälkeen matalissa vesissä. 

HAUKI:
Suomessa hauki on erittäinen yleinen koko maan alueella, lukuunottamatta tunturiylänköjä ja avomerta. Hauki käyttää 
ravinnokseen jo muutaman sentin pituisena muita kaloja. Ne saattavat syödä myös oman lajin yksilöitä. Hauki kutee 
keväällä mataliin rantavesiin. Hauki kutee mielellään tulvarannoille pian jäiden lähdön jälkeen. 

MADE:
Madetta esiintyy Suomessa koko maan alueella. Made on happea vaativa laji, joten rehevöityneissä järvissä madekannat 
ovat pienentyneet. Made käyttää ravinnokseen pohjaeläimiä ja muita kaloja. Made kutee talvella matalissa vesissä. 

SÄRKI:
Särki on ahvenen ja hauen jälkeen yleisin kalalajimme. Särkeä esiintyy koko Suomessa, lukuunottamatta pohjoisinta 
Lappia. Särki viihtyy rehevöityneissä vesissä, joissa on paljon rannikkovesien kasvillisuutta. Särjen parhain tuntomerk-
ki on punaiset silmät. Särki käyttää monenlaista ravintoa, muun muassa eläinplanktonia, pohjaeläimiä, hyönteisiä ja 
vesikasveja. Särki kutee keväällä touko-kesäkuussa, kun vedet ovat lämmenneet noin kymmenen asteiseksi.

LOHI:
Lohi elää merialueella ja joissa sekä muutamissa järvissä Vuoksen vesistöalueella. Lohi käyttää ravintonaan selkäran-
gattomia eläimiä ja muita kaloja. Lohi on vaelluskala, joka elää pääasiassa vapaan veden alueella ja nousee kutemaan 
syksyllä jokien koskialueille. 

KUHA: 
Kuha elää makeassa ja murtovedessä, lukuunottamatta pohjoisinta Lappia. Kuha käyttää ravinnokseen selkärangattomia 
eläimiä ja muita kaloja. Kuha kutee keväällä, kun vedet ovat lämmenneet hieman yli 10 asteiseksi.
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2. Rastita oikea vaihtoehto

  X1. Kalan iän voi määrittää suomuista, luista ja otoliiteista aivoista ja silmistä vatsa- ja selkäevistä

2. Kalan limainen iho auttaa kalaa puolustautumaan petoja vastaan liikkumaan, veden vastuksen vähentyessä

kommunikoimaan  muiden yksilöiden kanssa

3. Kalat ovat 

4. Suomessa kaupallisen kalastuksen tärkein saaliskala on 

vaihtolämpöisiä tasalämpöisiä

kuha ahven silakka

  X

  X

  X

LISÄTIETOA
1. Kalan iänmääritys perustuu luutumiin (suomuihin, luihin ja otoliitteihin) muodostuneiden kasvuhyöhykkeiden laskemi-
seen. Leveä ja kapea vyöhyke muodostavat yhdessä vuosirenkaan. Periaate on sama kuin puiden vuosirekaissa. Tavalli-
simmin ikä määritetään suomuista, koska näytteenotto on nopeaa ja kala voidaan vapauttaa näytteenoton jälkeen. 
SUOMUT: Suomut ovat luutumia, jotka ovat osittain kiinnittyneet kalan verinahkaan. Suomujen määrä ei kasva kalan kas-
vaessa, vaan suomut kasvavat kalan mukana. 
LUUT: Osa kalojen luista soveltuu iänmääritykseen. Näitä luita ovat kiduskannen luu, hartian lukkoluu, selkänikamat ja 
nielukaaren luu. 
OTOLIITTI: Otoliitit eli kuuloluut sijaitsevat kalan päässä, silmien takana, aivojen alapuolella parillisissa sisäkorvissa. 
Lisää kalojen iänmäärityksestä kerrotaan Keskusliiton esitteessä https://ahven.net/p/kalojen-ianmaaritys/

2. Kalan iho koostuu suomuista ja orvaskedestä. Kalan iho sisältää runsaasti limaa erittäviä rauhasia. Lima pienentää 
veden vastusta ja lisäksi se suojaa kalaa tulehduksilta. 

3. Kalat ovat vaihtolämpöisiä, joten ne eivät pysty säilyttämään aineevaihdunnassa syntynyttä lämpöä vaan niiden 
liikkeet ja toiminnot hidastuvat kylmässä ja voivat pysähtyä kokonaan. Tästä syystä kalat ovat aktiivisempia kesäisin 
lämpimän veden aikaan. 

4. SILAKKA on sillin alalaji. Silakka ja silli erotetaan toisistaan rasvapitoisuuden, levinneisyyden ja koon mukaan. Silakan 
osuus merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaaliista on 90 %. Muita tärkeitä lajeja on kilohaili, siika, kuha, ahven 
ja lohi. 



3. Kalojen lisääntyminen
1. kutemalla
2. kutusyvyys
3. maidilla
4. kutuaika
5. mädin
6. vaeltavat

Täydennä puuttuvat sanat tekstiin

Kalat lisääntyvät         KUTEMALLA           . Kudussa naaraskala laskee munasolut eli      MÄDIN 
soveltuvalle pohjalle ja koiras hedelmöittää sen MAIDILLA      . Mädin kehittyminen kestää 
muutamasta päivästä joihinkin kuukausiin. Tavallisin  KUTUSYVYYS  on 1-3 metriä. 
Monet kalat     VAELTAVAT   kutuaikana erialueille kuin missä ne tavallisemmin oleskelevat. 
Kullakin kalalajilla on oma lajille tyypillinen KUTUAIKA            .

Apusanoja tehtävään

LISÄTIETOA
Kalat kutevat, kun naaraskala laskee munasolut eli mädin veteen ja koiras hedelmöittää ne siittiösoluillaan eli maidilla. 
Joillakin kalalajeilla, kuten ahvenella, mätimunien hedelmöittämiseen osallistuu useampi koiras.
Mädin kehittyminen kestää muutamasta päivästä useaan kuukauteen. Lyhin kehittymisaika on kesäkutuisilla ja pisin 
syyskutuisilla kaloilla. 

Suomessa suurin osa kaloista lisääntyy matalilla rannoilla tai jokien ja purojen matalissa kohdissa. Tavallisesti kutusy-
vyys on muutama metri.

Osa kalalajeista, esimerkiksi lohet, vaeltavat kutuaikana eri alueille kuin missä ne yleensä oleskelevat.

Kutuaika on kullekin lajille tyypillinen ja kalat jaetaankin kutuajan mukaan kolmeen ryhmään: 1. kevätkutuiset, 2. kesäku-
tuiset ja 3. syys- ja talvikutuiset.

Kutuaikana monien kalojen ulkonäkö saattaa muuttua, esimerkiksi särkikaloille muodostuu kutukyhmyjä päähän ja sel-
kään. Joidenkin kalojen väri muuttuu tummemmaksi ja täplikkäämmäksi, esimerkiksi taimenen. Koiraslohille muodostuu 
useita kuukausia ennen kutuaikaa koukkuleuka.

Naaraskalassa voi olla satoja tuhansia mätimunia, mutta vain osa kehittyy aikuisiksi kaloiksi. Suurin osa mädistä ja 
kalanpoikasista kuitenkin päätyy muiden kalojen ja vesieliöiden ruuaksi. 



4. Kalan rakenne

a) Lohikalojen helppo tuntomerkki on rasvaevä, ympyröi kuvasta rasvaevä ja yhdistä viivoilla muut evät kuvan loheen

Selkäevä PyrstöRintaevä VatsaeväPeräevä

LISÄTIETOA
Evien avulla kala säilyttää tasapainon ja ohjaa uintia. Rinta- ja vatsaevät ovat parillisia ja vastaavat selkärankaisten 
raajoja. Selkä-, pyrstö-, perä- ja rasvaevä ovat parittomia, ja niiden avulla kala säilyttää tasapainon, ohjailee uintiaan 
ja pysäyttää liikkeen. Joillakin kaloilla (esimerkiksi ahven ja kuha) on piikkiset evät, jotka suojaavat niitä petokaloilta.

Lohensukuisilla kaloilla, esimerkiksi lohella, taimenella, siialla ja muikulla, on rasvaevä. 

O



LISÄTIETOA
UIMARAKKO: Useilla kaloilla on ruumiinontelon yläosassa uimarakko. Uimarakon avulla kalat pystyvät säätelemään 
uintisyvyyttä. Kala siirtää uimarakkoon kaasuja elimistöstään, kala muuttuu kevyemmäksi ja nousee lähemmäs ve-
den pintaa. Kun kaasua poistuu rakosta, kala muuttuu painavammaksi ja vajoaa. Uimarakon vuoksi kalat eivät pysty 
tekemään nopeita pystysuuntaisia syöksyliikkeitä, koska uimarakko halkeaa. 
Joillakin kaloilla ei ole uimarakkoa. Nämä kalat yleensä elävät koko elämänsä lähellä pohjaa. Tälläisiä kaloja ovat 
muun muassa simput.

KIDUKSET:
Kiduksien avulla kala hengittää veteen liuennutta happea. Kala liikuttaa hengittäessään kiduskansia edestakaisin. 
Tämä liike saa veden virtaamaan suusta sisään ja kiduksien raoista ulos. 

b) Nimeä kalan sisäelimet

Sydän   Sappirakko
Uimarakko  Maksa
Munuaiset  Kidukset
Mätipussi  Maha
Virtsarakko  Perna
Suoli

Kalan sisäelimet

KIDUKSET

SYDÄN

UIMARAKKO

MUNUAISET

MÄTIPUSSI
SUOLI

SAPPIRAKKO

MAKSA

MAHA

PERNA

VIRTSARAKKO



5. Kalastus

a) Yhdistä kalastusvälineet 

Pilkki

Onki

Heittokalastusvapa

Verkko

Rapumerta

Katiska

A

B
C

D
E

F

b) Kalastusta koskevat väittämät, ympyröi oikea vaihtoehto

1. Suomessa kaikki saavat pilkkiä ja onkia ilmaiseksi  Kyllä   Ei
2. Alle 18 -vuotias tarvitsee heittokalastukseen luvan   Kyllä  Ei
3. Osalle kaloista on määritelty rauhoitusaika ja pyyntimitta Kyllä  Ei
4. Suomessa kalastusta valvoo kalastuksenvalvoja  Kyllä  Ei
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LISÄTIETOA
Pilkkimiseen ja onkimiseen ei tarvita kalastuslupaa, joten niillä kalastaminen on ilmaista. 
Muihin kalastusmuotoihin 18-64 -vuotias tarvitsee kalastonhoitomaksun ja tarvittaessa vesialueenomistajan luvan.
Alle 18 vuotias (ja yli 64 -vuotias) saa käyttää yhtä heittokalastusvapaa ilmaiseksi, mutta mikäli käyttää kalastaessa 
useampaa vapaa, tulee siihen pyytää lupa vesialueenomistajalta. Vesialueenomistajan lupa on yleensä maksullinen.
Kalastaessa usealla heittokalastusvavalla, verkkolla, katiskalla tai rapumerralla kaikki tarvitsevat vesialueen omis-
tajalta luvan.
Lisää luvista ja lupajärjestelmästä voi lukea https://ahven.net/kalastus/luvat-ja-maksut

PYYNTIMITTA JA RAUHOITUSAIKA: Suomessa osalle kaloista ja ravuista on määritelty pyyntimitta ja/tai rauhoitusaika.
Pyyntimitalla ja rauhoitusajailla varmistetaan kalakantojen kestävä käyttö ja edesautetaan kalakantojen elpymistä.
Pyyntimitalla tarkoitetaan pyydettyjen kalojen alinta sallittua pituutta. Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suorak-
si ojennetun ja yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.
Pyyntimitta ja rauhoitusaika on säädetty Suomen kalastusasetuksessa.
Pyyntimitat tai rauhoitusajat on muun muassa säädetty lohelle, taimenelle, kuhalle ja siialle.
Pyyntimitoista ja rauhoitusajoista tarkemmin https://ahven.net/kalastus/pyyntimitat-ja-rauhoitusajat/

KALASTUKSENVALVONTA: Kalastuksenvalvonnalla varmistetaan, että kalastajilla on tarvittava kalastuslupa, kalastuk-
sessa noudatetaan kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Kalastuksenvalvontaa suorittavat kalastuksenval-
vojien lisäksi poliisi, Rajavartiolaitos, Metsähallitus, ELY-keskus ja Tulli.

KALASTUKSENVALVOJA: Klastuksenvalvojan tunnistaa tummansinisistä kangasmerkeistä, joissa on valkoisella teksti 
”Kalastuksenvalvoja Fiskeövervakare”. Kalastuksenvalvojalla on kuvallinen kalastuksenvalvontakortti ja valtakirja. 
Kalastaja on kalastuslain mukaan velvollinen esittämään kalastonhoitomaksunsa, muut kalastuslupansa ja henkilölli-
syystodistuksensa kalastuksenvalvojalle. Jos kalastusta harjoitetaan liikkeessä olevasta veneestä, on vene pysäy-
tettävä kalastuksenvalvojan antamasta merkistä.
Muista siis pitää kalastonhoitomaksun kuitti ja muut mahdolliset luvat aina mukana kalastaessasi. Jos kalastusoikeus 
perustuu ikään, on ikä voitava todistaa esimerkiksi henkilöllisyystodistuksella.
Kalastuksenvalvoja voi antaa vähäisestä rikkomuksesta huomautuksen tai suuremman rikkomuksen kyseessä ollessa 
viedä asian poliisin jatkokäsittelyyn sakkojen määräämistä varten.



6. Vesistö

 Vesikasvit nimetään kasvutapojen mukaan, nimeä vesikasviryhmät

Ilmaversoiset

Uposlehtiset

Kelluslehtiset

Pohjaversoiset

Vesisammalet

Irtokellujat 
ja -keijujat

Kasviplankton

Eläinplankton

Rantakasvit

Vesisammalet   Rantakasvit

Kelluslehtiset   Kelluslehtiset

Ilmaversoiset    Pohjaversoiset

Irtokellujat ja -keijujat



LISÄTIETOJA
Vesistöjen yhteydessä kasvaa runsaasti erilaisia kasveja. Kasvit muodostavat vesiimme omanlaisen kas-
villisuuden. Osa kasveista kasvaa rannalla vesijan tuntumasta ja osa vedessä. Vedessä kasvavien kasvien 
lehdet voivat olla pinnan yläpuolella, pinnalla tai pinnan alla. Kasvit muodostavat vyöhykkeitä rannalta 
veteen. Matalilla rannoilla vyöhykkeet ovat leveämpiä kuin jyrkkärinteisillä rannoilla. Kasvillisuus saattaa 
myös vaihdella eikä kaikkia vyöhykkeitä välttämättä esiinny kaikilla rannoilla. Vesistön pohjan laatu ja 
muoto määrittää myös kasvilajien esiintymisen.
Vesikasvit tuottavat energiaa yhteyttämällä, samalla tavalla kuin maalla elävät kasvit. Yhteyttämiseen tar-
vitaan auringon valoa ja siksi kasvit pyrkivät levittämään ja kasvattamaan lehtiään kohti aurongonvaloa. 
Auringonvalo ei riitä syvälle veden pinnan alle ja siksi syvimmillä alueilla ei välttämättä kasva lainkaan 
vesikasveja.
Vesikasvit tarjoavat vesieliöille suojaa ja ravintoa. Vesikasvien vähentyäessä syvemmälle mentäessä myös 
eläimistö vähenee. 

RANTAKASVIT: Rantakasvit ovat maakasveja, jotka viihtyvät kosteissa olosuhteissa. Rantakasvien vyöhyke 
saataa ulottua pitkälle vesirajasta. Rantakasvit sietävät tulvien tai aallokon aiheuttamaa veden pinnan 
nousua. Vesirajassa esiintyy myös sammalia. Esimerkkikasveja tervaleppa ja rantakukka.

ILMAVERSOISET: Ilmaversoisien kasvien juuret ovat vesirajan alapuolella, mutta loput kasvista on veden 
pinnan yläpuollella. Nämä kasvit sietävät ajoittaista kuivilla oloa. Ilmaversoiset viihtyvät myös tummissa 
ja sameissa vesissä, koska lehdet yltävät pinnan yläpuolle ja ne saavat sitä kautta valoa. Matalat lammet 
tai lahdelmat voivat kasvaa umpeen kasvien runsaan esiintymisen vuoksi. Ilmaversoiset eivät selviydy 
kovin syvässä vedessä, koska aallokko vaikeuttaa niiden pystyssä pysymistä. Esimerkkikasveja järvikaisla 
ja -korte.

UPOSLEHTISET: Uposlehtiset kasvaa kokonaan vedenpinnan alapuolella. Kukkiminen veden pinnan alapuolel-
la on mahdotonta ja sen vuoksi uposlehtiset kasvattavat pitkän kukkavarren ja kukinto tapahtuu vedenpin-
nan yläpuolella. Uposlehtiset kasvavat niin syvälle kuin auringon valoa riittää vedessä. Uposkasvit ovat 
niin syvällä vedessä ettei talvella jää tai jään liikkeet vahingoita kasvia. Esimerkkikasveja ahvenvita ja 
ärviät.

KELLUSLEHTISET: Kelluslehtisien juuret ovat syvällä pohjassa ja niillä on maavarsi, mutta kaikki lehdet 
kelluvat pinnalla. Kelluslehtisillä on pitkä taipuisa varsi, joka mahdollistaa kasvien liikehdinnän aallokossa 
ilman vahingoittumista. Esimerkkikasveja lumme ja ulpukka.

POHJAVERSOISET: Pohjaversoisten lehdet kasvavat ruusukkeina vedenpinnan alapuollela. Pohjaversoiset 
kasvattavat kukintonsa samalla tavalla kuin uposlehtiset. Esimerkkikasveja lahna- ja nuottaruoho.

VESISAMMALET: Vesisammalet ovat vedessä kelluvia ja juurettomia kasveja. Ne muistuttavat ulkonäöltään 
maalla kasvavia sammaleita. Vesisammalet tulevat toimeen vähällä valolla ja voivat siksi kasvaa hyvinkin 
syvällä. Esimerkkikasveja sirppisammalet ja näkinsammalet.

IRTOKELLUJAT JA -KEIJUJAT: Irtokeijujat ovat juurettomia ja kasvavat upoksissa veden pinnan alapuolella. 
Esimerkkikasveja karvalehti. Irtokellujat ovat myös juurettomia ja kelluvat veden pinnalla.  Esimerkkikas-
veja vesiherneet ja limaskat.
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