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Alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä –
uusi vaikuttamisen kanava
UUSI KALASTUSLAKI TOI MUKANAAN UUDEN YHTEISTYÖN
MUODON – ALUEELLISET KALATALOUDEN YHTEISTYÖRYHMÄT. NIIDEN KESKEINEN TEHTÄVÄ ON AVUSTAA KALATALOUSVIRANOMAISTA TOIMIALUEEN KALATALOUSASIOIDEN
HOITAMISESSA, NÄKEMYSTEN YHTEENSOVITTAMISESSA
SEKÄ TUTKIMUSTIEDON HYÖDYNTÄMISESSÄ. YHTEISTYÖRYHMÄSSÄ OVAT EDUSTETTUINA KAIKKI KESKEISET KALA-

TEKSTI: KALATALOUSPÄÄLLIKKÖ MATTI SIPPONEN, KUVA: VESA LEHTIMÄKI

TALOUDEN TOIMIJAT.

Lain valmistelun alkuvaiheissa yhteistyöryhmän sijasta
puhuttiin neuvottelukunnasta, mikä olisi ehkä selkeämmin kuvannut uuden toimielimen luonnetta. Yhteistyöryhmän ensisijainen tehtävä ei siis ole päätöksenteko, vaan
neuvon anto. Äkkiseltään tehtävä voi tuntua vähän rajoitetulta, mutta tarkempi tutustuminen voimassa olevaan
kalastuslakiin osoittaa yhteistyöryhmän keskeisen merkityksen. Se arvioi kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia ja niissä esitettyjä toimenpiteitä. Lisäksi se
tekee esityksiä valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien ja paikallisempien kalatalousalueiden käyttö- ja
hoitosuunnitelmien yhteensovittamiseksi. Toisin sanoen
yhteistyöryhmä tekee luonnonvarapolitiikkaa käytännön
tasolla ja siten kehittää laajojen alueiden kalataloutta. Tulevaisuuteen suuntautuneelle avautuu mielenkiintoinen
uusi vaikuttamisen mahdollisuus.
Tietoon perustuvan kestävän kalatalouden harjoittaminen on uuden lain lähtökohtia. Kalataloudellista tutkimustietoa on yhteistyöryhmän käytettävissä runsaasti. Siihen
on Järvi-Suomessa turvauduttu arvioitaessa, voidaanko
asetuksella säädettyä kuhan alamittaa muuttaa. Tutkijat
ovat myös laskeneet, montako kutuparia tarvitaan järvitaimenkannan säilyttämiseksi. Monet yhteistyöryhmän
jäsenistä voinevat täydentää kalatalouden tietovarantoa
omalla kokemusperäisellä tiedollaan kalakannoista ja kalastuksesta.

Yhteistyöryhmät ovat osa kalatalouden yhteistyöverkostoa, joiden toimijat tuntevat ja ymmärtävät toistensa ajattelun lähtökohdat. Parhaimmillaan verkostotyöskentely
antaa uutta pontta toimiin ja auttaa kohtaamaan muutoksen - esimerkiksi käsitys kalakantojen vahvuudesta ja
suhtautuminen eri kalastusmuotojen hyväksyttävyyteen
ovat muuttuneet.
Ensimmäiset kokemukset alueellisten kalatalouden yhteistyöryhmien kokouksista ovat erittäin myönteisiä. Ajattelu on ollut avaraa ja kokouksissa on tehty ehdotuksia,
joilla varaudutaan tulevaisuuden toimintaympäristöön.
Tästä on hyvä jatkaa.
Myönteisiä kalastuskokemuksia kaikille!
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METSÄHALLITUKSEN TIEDOTE 25.5.2016

Tässä iässä ei kalastonhoitomaksusta tarvitse huolta kantaa KUVA: Veli-Matti Paananen

Jo yli 100 000 kalastajaa on maksanut
uuden kalastonhoitomaksun
KALASTAJAT MAKSAVAT NYT KALASTUSMAKSUNSA VIIME
VUOTTA INNOKKAAMMIN. TÄLLÄ HETKELLÄ UUDEN KALASTONHOITOMAKSUN ON SUORITTANUT YLI 117 000 KALASTAJAA, MIKÄ ON YLI 20 000 ENEMMÄN KUIN VIIME VUONNA
VASTAAVAAN AIKAAN, JA INNOSTUS NÄYTTÄÄ YHÄ NOUSEVAN.

Parhaimpina päivinä kalastusmaksun suorittaa nyt 2000
kalastajaa. Vuosimaksu on 39 euroa ja sen voi lunastaa
Eräluvat.fi-verkkokaupasta, palvelunumerosta 020 69
2424, useimmista luontokeskuksista ja R-kioskeista.
Kalastus tuskin on lisääntynyt, mutta kalastajat kokevat uuden kalastuslain tuoman Kalastonhoitomaksun
mielekkäämmäksi kuin aikaisemmat maksut, Metsähallituksen ylitarkastaja Mikko Malin sanoo. Suuntaus osoittaa, että yhä harvempi kalastaa luvatta.
Aikaisemmin kalastajat maksoivat ensin kalastuksenhoitomaksun, jolla ei vielä voinut kalastaa missään, ja
sen lisäksi viehekalastusmaksun jokaisen entisen läänin
alueelle erikseen. Uusi laki yhdisti nämä maksut Kalastonhoitomaksuksi. Kun kalastaja maksaa Kalastonhoitomaksun, hän saa oikeuden viehekalastaa yhdellä vavalla
suurella osalla Suomen vesialueista.
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Erillinen vesialueenomistajan myöntämä viehekalastuslupa tarvitaan vielä vaelluskalavesistöjen koski- ja
virta-alueilla sekä alueille, joilla on ELY:n päätöksen nojalla toimiva erityiskalastuskohde. Alueita, joilla ei saa
viehekalastaa pelkästään Kalastonhoitomaksulla, ollaan
keräämässä uuteen Kalastusrajoitus.fi-palveluun. Palvelu on jo julkinen, muttei sisällä vielä kaikkia rajoitus- tai
kieltoalueita.
Maksu on pakollinen kaikille 18 - 64 vuotiaille kalastajille, jotka kalastavat muuten kuin onkimalla, pilkkimällä
tai silakkalitkalla. Pyydyskalastukseen ja ravustukseen
kalastajat tarvitsevat Kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajalta hankitun luvan.
Viime vuonna koko vuoden kalastusmaksuja maksoi
207 000 kalastajaa. Tänä vuonna kalastusmaksun suorittajien määrä näyttää nousevan selvästi viime vuoden
luvusta. Kalastonhoitomaksun keruusta vastaa Metsähallitus ja varojen käytöstä maa- ja metsätalousministeriö.
Varat ohjataan muun muassa kalavesien hoitoon, vesialueiden omistajille maksettaviin korvauksiin, kalastusta
edistäviin hankkeisiin ja kalastuksenvalvontaan.
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Mikko Malin puh. 040
8377 548; etunimi.sukunimi@metsa.fi

TEKSTI: VESA LEHTIMÄKI, KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

Istutuksia voidaan jatkaa kuluvan
siirtymäkauden aikana kalastusalueiden
käyttö- ja hoitosuunnitelmien pohjalta
lukuunottamatta täplärapuja
Vuoden 2019 alkupuolella muodostettavia kalatalousalueita sekä niiden uusia käyttö- ja hoitosuunnitelmia odotellessa ei hyväksi havaittuja kalavesien hoitotoimia ole syytä keskeyttää, vaan istutukset voidaan toteuttaa nykyisten
suunnitelmien pohjalta. Kumoutuneen kalastuslain nojalla
aiemmin myönnetyt kalatalousviranomaisen istutusluvat
ovat edelleen voimassa. Istuttajan tulee kuitenkin seurata
ja noudattaa EVIRA:n ohjeistuksia kalatautien leviämisen
ehkäisemiseksi.
Tämän vuoden alusta lähtien uusien lajien ja kantojen istutuksiin on tullut hakea lupa uuden kalastuslain
määräämällä tavalla (73 §, 74 §, 76 §) ELY-keskukselta.
Erityisen tärkeää on huomioida täpläravun kirjaaminen
Euroopan Unionin haitallisten vieraslajien luetteloon. Tämä tarkoittaa sitä, ettei täplärapuja saa enää istuttaa!
Kielto koskee niin viljeltyjä kuin luonnonvesistä pyydettyjä täplärapuja. ELY-keskuksen asiaa koskeva tiedote on
toimitettu Järvi-Suomen kalastusalueille sekä kalatalousneuvojille 3.3.2016.

Karppi onkin harvinaisempi istukas
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TEKSTI JA KUVA: HANNU SALO

Kalatalouden yhteistyöryhmät ahkerina
Uusi toimija
kalatalouskenttään
Kalastuslain voimaantulo toi kentällemme uuden toimijan,
kalatalouden yhteistyöryhmän. Uuden lain ensimmäisiä
tehtäviä olikin niiden perustaminen. Järvi-Suomen alueella muodostettiin neljä ryhmää, joiden jäsenet ja varajäsenet nimettiin alkuvuodesta. Ryhmissä on jäseniä
kalastusalueista, kalastus- ja ympäristöjärjestöistä, tutkimuslaitoksista, hallinnosta sekä maakuntaliitoista.
Näillä uusilla toimijoilla on tärkeä tehtävä kalatalousasioiden hoitamisessa, sillä ne tarjoavat tilaisuuden keskustella kiperistäkin asioista, omaksua hyviä käytäntöjä ja
edistää monipuolista osaamista. Ryhmien tehtävänä on
tehdä esityksiä kalastuksen järjestämisestä ja kalakantojen hoidosta. Ne arvioivat myös kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia. Tehtävät ovat haastavia, ja on
hyvä muistaa, ettei työssä kannata juuttua menneeseen.

Kalatalousalueiden
muodostaminen käyntiin
Yhteistyöryhmän ensimmäinen ja ehkä tärkein tehtävä on
laatia esitys kalatalousaluejaosta. Tämä työ on lähtenyt ripeästi liikkeelle. Järvi-Suomen ryhmät ovat kokoontuneet
alkuvuoden aikana kaksi kertaa pohtimaan uusia rajoja.
Kalastuslaki antaa rajaukseen selvät ohjeet: Vesialueet
jaetaan niiden omistussuhteista ja hallinnollista rajoista
riippumatta kalatalousalueisiin. Laissa korostetaan, et-

Kalatalousaluiden muodostaminen on vakava asia ja vaatii harkintaa.
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tä alueita määriteltäessä tulee huomioida vaelluskalojen
elinkierto, kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen, valuma-aluejako ja vesienhoitoalueet.
Kalatalousalueiden muodostamista on mietitty kevään
aikana myös pienemmissä työryhmissä. Niissä on vesistöalueittain pohdittu kalatalousalueiden rajoja. Keskustelu
on ollut vilkasta, mutta yllättävän nopeasti yhteinen sävel
alueiden määrittelyssä on löydetty. Laissa olevat periaatteet on sisäistetty hyvin, mikä on tehnyt työn sujuvaksi.
Karttoja on tutkittu hyvinkin tarkasti ja viivoja niihin on vedetty yleensä valuma-alueen rajoja noudattaen. Näyttää
siltä, että uusia kalatalousalueita tulee olemaan selvästi vähemmän kuin nykyisiä kalastusalueita. On hyvinkin
mahdollista, että alueiden määrä puolittuu nykyisestä.
Yhteistyöryhmät tekivät alustavat ratkaisut kalatalousalueiden määrästä ja rajoista toukokuun loppuun mennessä. Työtä alueiden muodostamisessa kuitenkin riittää
vielä kesäksi ja syksyksi. Yhteistyöryhmissä ja työryhmissä esitettyjä kalatalousalueiden rajoja on edelleen tarkistettava ja tarkennettava. Tähtäimessä on, että alueista tulee hyvin toimivia ja ne pystyvät toteuttamaan hankkeita
ja kehittämään alueensa kalataloutta. Lisäksi karttoja on
tutkittava yhdessä Lapin ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten kanssa sekä niiden alueella sijaitsevien kalastusalueiden kanssa.

Syksyllä rajat valmiiksi
Tavoitteena on saada kalatalousalueiden uudet rajat valmiiksi syksyllä. Yhteistyöryhmillä on vielä senkin jälkeen
aikaa rajojen hienosäätöön, jos siihen on tarvetta, sillä
ELY-keskus laatii vasta alkuvuodesta 2017 esityksestä
päätöksensä kalatalousalueiden muodostamisesta. Alueiden toiminta käynnistyy vuonna 2019, joten aikaa valmistautua toiminnan aloittamiseen jää runsaasti.
Yhteistyöryhmien toiminta jatkuu kalatalousalueiden
muodostamisen jälkeenkin. Kalalastuslain toimenpanon
seuranta, kalatalousalueiden toiminnan käynnistäminen
ja kalastusalueiden toiminnan lopetus sekä monet muut
haasteet ovat niiden asialistoilla seuraavina vuosina.

Kalatalousaktivaattori

Ruokolaisen
ajatuksia

Sisä-Suomen kalatalousryhmä, eli niin sanottu KalaLEADER aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. Sen
tarkoituksena on rahoittaa pieniä elinkeinokalatalouden
ja matkailukalastuksen kehittämis- ja suunnitteluhankkeita. Toinen, ja varmastikin tärkeämpi tehtävä on aktivoida
kalaelinkeinon toimijoita investoimaan ja tekemään kehityshankkeita, joita sitten rahoitetaan erinäisistä muista
lähteistä. Tärkein rahoituslähde on Euroopan Meri- ja kalatalousrahasto EMKR. Lisäksi hyödynnetään myös maaseutu-LEADER: in ja monia muita rahoitusmuotoja. Tämä
tarkoittaa sitä, että varsin monenlaisia kehitys- ja investointihankkeita voidaan ohjata rahoituksen piiriin.

Kalavesiä Pihtiputaalta Kouvolaan

Hakemuksia voi jättää ja apua saa
Onko hakemuksia sitten jätetty pilvin pimein? Ei ole, eikä syynä ole elinkeinonharjoittajien huono valmistelu tai
hankkeiden huono laatu. Suurin ongelma on ollut sähköisen tukihaun toimimattomuus. Lisäksi uuden ohjelmakauden lait, säädökset ohjeet vaativat aktivaattoriltakin paljon
perehtymistä. Nyt hyrrä kuitenkin toimii, ainakin hakemuksia voi jättää. Myös hankkeiden hyväksymisen ja maksa-

Ruokolainen aktiivisena, kala passiivisena

tusten pitäisi onnistua piakkoin. Neuvonkin siis niitä toimijoita, joilla hankeidea alkaa olla valmiina, ottamaan
yhteyttä, että varsinaiset hankkeet saadaan vireille.
Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuskin alkaa keskinäisten neuvottelujen jälkeen kirkastua, joten yllätyksiä
tukitasojen suhteen ei pitäisi enää tulla.
Tukea toiminnalleni olen saanut myös toimintaamme
ohjaavalta Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Toki joudumme välillä myös hiukan ”painimaan” hankkeiden kelpoisuuksista tai tukitasoista, jotta yhteinen näkemys saavutetaan. Itse näenkin hyvin tärkeänä tehtävänä sen,
että toimin eräänlaisena tulkkina ja neuvotteluavustajana
asiakkaan ja viranomaisen välillä. Tällöin asiakkaan ei
tarvitse yksin murehtia byrokratiaa, ja kynnys hankehakemuksen tekemiseen madaltuu huomattavasti. Vaikka
hakemuksia en voi asiakkaan puolesta tehdä, voin ohjata
häntä hankkeen jokaisessa vaiheessa. Selvittelen myös
mahdolliset yhteistyökumppanit ja neuvottelen eri sidosryhmien kanssa yksityiskohdista.

Kotimaisen järvikalan suosio
kasvussa
Alkuhankaluuksista on siis selvitty, ja varsinainen toiminta
alkaa päästä hyvään vauhtiin. Olen saanut paljon hyviä
kontakteja alan toimijoihin toimialueellamme ja sen ulkopuolellakin. Ehkä tärkein on ollut kontakti muihin aktivaat5

TEKSTI JA KUVA: JANNE RUOKOLAINEN, SISÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄ

Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimialue on laaja. Siihen
kuuluvat Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakunnat sekä Pertunmaan, Kouvolan ja Iitin kunnat. Toimialueen
rajat määräytyvät alueen LEADER-ryhmien rajojen mukaan. Vesistöllisesti voidaan karkeasti sanoa, että alue
muodostuu Kymijoen valuma-alueesta.
Minä pääsin aloittamaan omat työni 4.1.2016. Nykyinen ohjelmakausi oli ollut tuossa vaiheessa käynnissä jo
pari vuotta. Tämä luo paineita toiminnan saamiseksi lentoon mahdollisimman ripeästi. Lähes kaikilla muilla alueilla Kala-LEADER on ollut toiminnassa jo pidemmän aikaa,
joten olemme lähteneet liikkeelle hiukan ”takamatkalta”.
Onneksi alueella on paljon aktiivisia kalatalousalan toimijoita. Monet ammattikalastajat ovat tuoneen nähtäväkseni ideoita toiminnan kehittämiseen tähtäävistä investoinneista. Myös osakaskunnat, matkailukalastusyrittäjät,
kalankasvattajat ja kalanjalostajat ovat ilmaisseet kiinnostusta investointeihin ja kehittämiseen. Kovalla työllä lähes
kaikille on löydetty sopiva malli toiminnan kehittämiseen
ja rahoittamiseen.

Asioi verkossa
Uutisrysä 2/2015 aloitti Asioi verkossa – juttusarjan, joka esittelee ELY-keskusten Internet –sivuilta (www.elykeskus.fi) löytyviä palveluja. Edellisessä Uutisrysässä
opastettiin käyttämään Asiantuntijahakua sekä löytämään
sivustolta Kalatalouden lomakkeet ja Kuulutukset. Tässä
osassa kerrotaan miten voit etsiä kalatalousviranomaisen
julkaisuja.

Doria -julkaisuarkisto
Doria on kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jonne myös ELY-keskusten julkaisut (v. 2010 alkaen) on tallennettu. Doriassa voit suorittaa hakuja mm. julkaisusarjoittain ja virastoittain.
Toimi näin:
Doria löytyy www.ely-keskus.fi –sivulta oikean reunan
Oikopoluista kohdasta Julkaisut tai suoraan osoitteesta
www.doria.fi/ely-keskus. Voit selata arkistoa esim. tekijöiden, julkaisuaikojen tai asiasanojen mukaan.

Ylläolevassa esimerkkikuvassa käytetty asiasana on ´kalakantojen
hoito´
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TEKSTI JA KUVA: HELI PEURA

toreihin. Heiltä olen saanut paljon neuvoja omaan
työhöni. Yhteistyö alueiden välillä on vahvaa, mikä tietysti hyödyttää kaikkia. Myös alan yrittäjät
ympäri Suomen ovat huomanneet, että eivät kilpaile keskenään, vaan lähinnä tuontikalan kanssa. Siksi erilaisia yhteistyöhankkeita ja -verkostoja on alkanut muodostua kiihtyvällä tahdilla. Tämä
onkin tarpeen, sillä alamme pienuudesta johtuen
tarvitsemme kaikki voimat sen nostamiseksi sille
tasolle, minkä se ansaitsee. Onneksi kotimaisen
kalan, ja varsinkin järvikalan suosio kuluttajien
keskuudessa kasvaa kaiken aikaa. Myös lähikala-trendi auttaa myönteisen mielikuvan rakentamiselle. Kaikki edellytyksen alueemme kalatalouden kehittämiselle ja lisäarvon saavuttamiselle
ovat siis olemassa, kunhan olemme aktiivisia ja
puhallamme yhteen hiileen.

Ilmoita yhteisen alueen osakaskunnan yhteystiedot
– kätevästi netissä
Varsinkin yhteisten vesialueiden ajantasaiset yhteystiedot ovat vapaa-ajan kalastuksen ja myös monien
viranomaistehtävien vuoksi tarpeellisia. Maanmittauslaitokselle ilmoitettu yhteystieto näkyy yhteisen
alueen tiedoissa kiinteistörekisterissä ja siten myös
kiinteistörekisteriotteessa, ja sitä kautta ovat myös kalatalousviranomaisen käytettävissä. Asiakkaat voivat
kysyä yhteystietoja Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.
Voit ilmoittaa osakaskunnan yhteystiedot Maanmittauslaitokselle osoitteessa http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/ilmoita-yhteisen-alueen-osakaskunnan-yhteystiedot. Tiedot päivittyvät
kiinteistörekisteriin pääsääntöisesti vuorokauden kuluessa.
Kuva Maanmittauslaitoksen nettisivulta

Kalastusrajoitus.fi -palvelu
on käytettävissä
Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet, mutta osassa vesistä kalastusta on rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelu kertoo, mitkä alueet ovat
yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus.
Kieltoalueet näkyvät kartassa punaisina, ja kiellon
tyyppi sekä voimassaoloaika selviävät kiellon yhteydessä
olevasta kuvauksesta. Palvelusta löytyvät myös vaelluskalavesistöt, jotka on merkitty karttaan oranssilla.

Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueiden onginta- ja
pilkintärajoitukset koskevat myös alueen vesien omistajaa.
Tammikuun lopussa avattu palvelu on suunnattu kaikille Suomessa kalastaville. Verkkopalvelusta kalastuskieltoalueita voi hakea yksinkertaisesti karttaa liikuttamalla
tai tekstihaulla. Kalastusrajoituspalvelu toimii sekä tietokoneella että mobiililaitteilla.
Palvelua tullaan täydentämään myöhemmin muun
muassa kalastusasetuksen mukaisilla ja monilla muilla
kalastuslain nojalla annetuilla kalastusrajoituksilla. Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa. Tietoja päivittävät ELY-keskukset. Palvelu löytyy osoitteesta www.
kalastusrajoitus.fi.
Kuvassa esimerkki Orivedeltä, lohikalojen
nousuväylän kalastusrajoituksista.
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Kaupallisen kalastajan tietonurkka
Sisävesien kaupalliset kalastajat
rekisteröidään Turussa

Kaupalliset kalastajamäärät
Järvi-Suomessa (tilanne 10.5.2016)

Vuodenvaihteessa voimaan astunut uusi kalastuslaki
edellyttää kaikkien kaupallisten kalastajien hakeutumista ELY-keskuksen ylläpitämään rekisteriin. Sisävesien
kalastajien rekisteriä ylläpitää Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kalatalousyksikkö Turussa. Merialueen suomenkieliset kalastajat rekisteröityvät Helsingissä ja ruotsinkieliset Vaasassa.
Sisävesikalastajien hakemukset lähetetään osoitteeseen Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut,
PL 236, 20101 Turku. Hakemuksen voi toimittaa myös
sähköpostilla kirjaamoon: kirjaamo.varsinais-suomi@
ely-keskus.fi Lisätietoja antaa tarvittaessa Aki Koskinen
aki.koskinen@ely-keskus.fi tai puh.
0295 023 025.
Hakemuslomake löytyy linkistä: http://www.yrityssuomi.fi/
lomake?docid=18479&kieli=fi

Yhteensä

TEKSTI: JARI PELKONEN JA VESA LEHTIMÄKI, KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

Kalastuslaki velvoittaa myös
sisävesien kaupalliset kalastajat
lähettämään saalisilmoitukset
Luonnonvarakeskukseen
Luonnonvarakeskus on postittanut saalisilmoituslomakkeet maaliskuun lopulla siihen mennessä kalastajaksi
rekisteröityneille, mutta ei myöhemmin ilmoittautuneille.
Saalisilmoitus täytetään kuukausikohtaisesti, mutta palautetaan kerran vuodessa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Samalla kalastajilta
kysytään hinta- ja työllisyystietoja, jotta vältytään erilliseltä tilastokyselyltä.
Vielä tänä vuonna uusi ilmoitusvelvollisuus ei poista
esim. kalastusalueelle tai Metsähallitukselle tehtäviä kirjanpitovelvoitteita, mutta tavoitteeksi on otettu yhden sähköisen järjestelmän luominen, josta saatava tieto tulee
parantamaan ammattikalastajienkin asemaa mm. säätelyä järkevöittämällä. Sähköinen ilmoitusmahdollisuus pyritään saamaan käyttöön vuoden 2017 alusta. Ilmoitukset
ovat luottamuksellisia, eikä yksittäisten kalastajien tietoja
julkisteta ilman lupaa. Lisätietoja asiasta antaa tapio.keskinen@luke.fi puh. 0295 327 664.
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112

Ryhmä 2

464

Ryhmä 1

Maakunnittain
Ryhmä 1

Ryhmä 2

200

150

100
102
95

150

50
4
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KantaHäme

52

6
36
11
Pirkanmaa

19
PäijätHäme

35

23

EteläSavo

PohjoisSavo

15
PohjoisKarjala

Padasjoen kalasatama on Päijät-Hämeen kaupallisten kalastajien keskeisin tukikohta.
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KeskiSuomi

VUODENVAIHTEESSA VOIMAAN ASTUNUT KALASTUSLAIN
KOKONAISUUDISTUS LISÄSI KALASTUKSENVALVOJIEN
KOULUTUSTARVETTA SEKÄ KOETILAISUUKSIEN MÄÄRÄÄ.
TÄMÄ OLI ODOTETTAVISSA, SILLÄ LAKIIN PERUSTUVA SÄÄTELYN MÄÄRÄ KALAVESILLÄ KASVOI REILUSTI. SÄÄTELYN
TAVOITTEENA ON PARANTAA KALAKANTOJA LUONNOLLISELLA TAVALLA ISTUTUSTEN SIJAAN. ERITYISESTI UUDEN
KALASTUSASETUKSEN ALAMITTA- JA RAUHOITUSMÄÄRÄYKSET VAATIVAT VALVOJALTA ASIOIDEN HYVÄÄ HALLINTAA.

Käytännössä valvojaksi tullaan osallistumalla kalatalousneuvonnan järjestämään koulutukseen, jonka jälkeen on
ELY-keskus järjestää kirjallisen tentin. Myös itseopiskelu
on mahdollista, jolloin voi käydä erikseen sopien ELY-keskuksessa kokeessa. Asiantuntijoiden antama koulutus on
kuitenkin suositeltavampi tapa. Kursseilla on hyvä päivittää tietonsa, vaikka todistus 10 vuotta voimassa olevasta
valvojakokeesta olisi jo takataskussa. Koulutuksen aikatauluista voi kysellä paikallisista kalatalouskeskuksista.
Valvojakokeen läpäiseminen ei yksin oikeuta tarkastamaan kalastajien lupia, kaloja tai pyydyksiä, vaan valvontaan on aina saatava valtuutus vesialueen omistajalta,

mikä usein tarkoittaa osakaskuntaa. Myös kalastusalue,
joka parin vuoden kuluttua muuttuu kalatalousalueeksi,
voi valtuuttaa valvojan toimimaan vesillään. Tämä on hyvä toimintamalli, koska valvoja voi silloin toimia omistusrajoista välittämättä osakaskuntaa laajemmilla vesialueilla.
Jos arvostat parempaan kalastoon tähtäävien pelisääntöjen noudattamista vesillä ja tulet ihmisten kanssa
toimeen vaativissakin tilanteissa, niin miksi et harkitsisi
valvojaksi hakeutumista? Runsaiden palkkioiden toivossa työhön ei kannata ryhtyä, vaikka valtuutuksen antava
taho usein korvaakin suorat kulut. ELY-keskus veloittaa
valvojakokeen koesuorituksen tarkastuksesta, hyväksymispäätöksestä sekä valvojakortista ja -tunnuksesta yhteensä 55 €.
Valvojakortti ja -tunnus tulee pitää valvontatehtävissä
mukana. Lisäksi tarvitaan vesialueen omistajan tai kalastusalueen valtuutus.
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TEKSTI JA KUVA: VESA LEHTIMÄKI

Kevätpiikki kalastuksenvalvojakokeissa

TEKSTI: VESA LEHTIMÄKI KUVA: PASI PERÄMÄKI

Onhan se tämäkin saalis komea, mutta pyytäjän pyyntitapa on tavanomaisempi.

Kymppihauki villapaidalla!
TOIMITTAJA RIIKKA MÄNTYNEVAN EI TARVINNUT KEVÄÄN
KALAJUTTUAAN (HÄMEEN SANOMAT 14.5.2016) KAUKAA
HAKEA, SILLÄ PARI KILOMETRIÄ VANAJAVEDEN RANNALLA
SIJAITSEVASTA TOIMITUKSESTA ALAVIRTAAN SATTUI JA TAPAHTUI: SAIRIONRANNASSA ONKIREISSULLA OLLEET KOLME TYTTÖÄ, SISARUKSEN JILLIAN, 14 JA STELLA KINGSBURY, 11 SEKÄ HEIDÄN TOVERINSA SUSANNA LAAKSONEN,
13 NAPPASIVAT 116 CM PITKÄN JA NOIN KYMMENKILOISEN
HAUEN VILLAPAIDALLA!

Pari ahventa ongittuaan tytöt huomasivat suuren hauen
rantakaislikossa ja yrittivät pyydystää sitä kahlaten ja paljain käsin. Satimeen vonkale kuitenkin joutui vasta kun
sen päälle heitettiin neuvokkaasti villapaita. Vesi kuohui,
mutta lopulta kala talttui pelottomien vastustajien edessä.
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Onneksi puremilta vältyttiin, sillä kaikki kaloja tuntevat tietävät, ettei hauen hampaiden kanssa leikitä. Ohikulkijan
avulla hauki tainnutettiin ja äiti Katri Kingsbury hälytettiin
autolla saalista noutamaan. Äidin mukaan luvassa on paljon kalapullia.
Villapaitaa suurkalarekisterin ylläpitäjien pyyntivälineluettelossa tuskin mainitaan, mutta Uutisrysän arvion mukaan kyse on ennemmin saartopyydyksestä kuin heittoverkosta. Rysäksikin sen saattaisi kirjata, jos pusero oli
napitettu. Onnittelut kolmikolle ja lisää naisia kalavesille!

TEKSTI: VESA LEHTIMÄKI

Mitä JärviSuomessa
ajatellaan uudesta
kalastuslaista ja
-asetuksesta?
UUDEN KALASTUSLAIN JA VARSINKIN -ASETUKSEN TIIMOILTA EI KOMMENTOIJIA OLE PUUTTUNUT, MUTTA MITÄ LAISTA
AJATTELEVAT NE, JOTKA JOUTUVAT POHTIMAAN KALASTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ LAAJA-ALAISESTI JA VASTUULLISESTI KENTÄLLÄ? VASTAAJIKSI UUTISRYSÄN MAAKUNTAKYSELYYN VALITTIIN KALASTUSALUEEN ISÄNNÖITSIJÄ
TAI PUHEENJOHTAJA JOKAISESTA ALUEEN SEITSEMÄSTÄ
MAAKUNNASTA.

KYSYMYKSET:
Ovatko kalojen
uudet alamitat
kohdallaan?

Harmittaako verkkomäärän rajoittaminen vapaa-ajankalastuksessa 240
metriin?

Oliko luonnontaimenen täysrauhoitus
Etelä-Suomessa liian
järeä toimi?

Kerro vielä vapaavalintainen terveinen lainlaatijoille ja
anna kouluarvosana uudesta laista.
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PIRKANMAA, LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN ISÄNNÖITSIJÄ, ERÄMIES JOKA LÄHTÖÖN OTTO HÖLLI:

1. Uudet alamitat ovat huomattava parannus entiseen, mutta kuhan osalta alamitta on monin
paikoin edelleen liian matala, varsinkin nopea
varsinkin nopeakasvuisissa kannoissa. Asian voi
kyllä korjata kalatalousalueiden tulevissa käyttö- ja
hoitosuunnitelmissa, mutta menetelmä on turhan
byrokraattinen.
2. Ei ollut. Jos joku ehdottaisi tänä päivänä saimaannorpalle metsästysaikaa, niin ehdottaja vedettäisiin
itse taanalle.

3. Verkkorajoituspykälässä käsite pyyntikunta meni
metsään ja pitkälle. Toivottavasti ilmaisu muutetaan
muotoon: kalastajakohtainen. Voisiko pyyntikunta
olla esim. korvausvelvollinen yhteisvastuullisesti?
Juridinen soppa siitä tulee. Käytännössä tätä lainkohtaa ei voi valvoa.
4. Pyyntikunta pois sieltä laista. Yleisesti rajoituksia on
vaikea perustella, koska kalastajamäärät vähenevät
koko ajan. Ehkä tämä oli jo liian pitkälle taimenen
ehdoilla rakennettu laki. Kouluarvosana 8.

KESKI-SUOMI, SAARIJÄRVEN KALASTUSALUEEN ISÄNNÖITSIJÄ, ELÄMÄNTAPAKALASTAJA HEIKKI TARVAINEN:

1. Alamitat ovat kohdallaan. Saarijärven kalastusalueella kuhan alamitta on jo vuodesta 2003 ollut 45
cm.
2. Taimenen täysrauhoitus oli asiallinen toimi. Kalastajan ja valvojan osalta tilanne saattaa joskus olla
ongelmallinen, sillä näissä vesissä uistimeen voi
tarttua joko järvilohi (60 cm) tai eväleikattu taimen
(50 cm). Mutta kumpi se on? Siinä pulma.

3. Tämän lainkohdan ongelma on epämääräinen
käsite pyyntikunta. Esimerkiksi naapurusten tulisi
voida kalastaa samasta veneestä tai jäältä yhdessä käyttäen kumpikin omaa kahdeksan verkon
kiintiötään.
4. Lainmuutos ei tuota minulle ongelmia, sillä olen
kalastanut ammattimaisesti 30 vuotta ja jatkan työtä kaupallisena kalastajana. Kenttää pitäisi kuulla
näissä asioissa enemmän, sillä kaikki viisaus ei
asu kehä-kolmosen sisällä. Kouluarvosana 7-.

POHJOIS-KARJALA, HÖYTIÄISEN KALASTUSALUEEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JOKA KALASTAA TYÖKSEEN JA VIELÄ HUVIKSEENKIN! JUKKA PUSA:

1. Yleisesti alamitat ovat oikeansuuntaiset, mutta
ELY-keskuksen olisi pitänyt automaattisesti tehdä
päätös kuhan alamitan pysyttämisestä niillä kalastusalueilla, joilla on jo ollut uutta asetusta korkeampi alamitta.

3. Varmaan harmittaa joitakin. Minusta 240 m verkkoa on paljon, jos pyydetään perheelle ruokakalat.
myös rajoituksen kieltäminen on tehty helpoksi,
sillä kakkosryhmän kaupalliseksi kalastajaksi
ilmoittautuminen maksaa vain 30€.

2. Ei minusta, sillä kannat ovat huonossa kunnossa.
Ministeriöllä olisi pitänyt olla kanttia tehdä päätös
Saimaalla saimaanlohen muutaman vuoden täysrauhoituksesta. Silloin olisi nähty, minkä verran tätä
pitkään laitosviljelyn varassa ollutta lajia Pielisjokeen oikein nousee.

4. Kyselkääs lainlaatijat joskus täältä Itä-Suomesta
miten edetään ja lukekaa ajatuksella lausuntomme.
Täällä nimittäin hommat hoituvat: Osakaskuntia
yhdistetään, tehtäviä siirretään kalastusalueille ja
kalastajat ovat nauttineet jo pitkään laajoista lupaalueista myös pyydyskalastuksesta puhuttaessa.
Laista annan 8 ja asetuksesta korkeintaan 6.
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PÄIJÄT-HÄME, VESIJÄRVEN KALASTUSALUEEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, VEDET JA KALAT HALLITSEVA VESISTÖALAN AMMATTILAINEN ISMO MALIN:

1. Kuhan alamitta 42 cm, on asetettu hitaasti kasvavien kuhakantojen mukaisena. Oikeampi yleisalamitta olisi ollut 45 cm. Esimerkiksi Lahden Vesijärvessä ja Vanajavedellä oikea alamitta olisi RKTL:n
tutkimusten perusteella 50 cm, jolloin myös kalojen
biomanipulaatiovaikutus olisi tehokkaampi. Lain
alamitta ei ole kohdallaan ja poikkeuslupien hakeminen on työlästä, joten ELY-keskusten tulisi pikaisesti ja oma-aloitteisesti turvata kestävä kalastus
nostamalla useilla vesillä kuhan sallittua pyyntikokoa.Myös taimenen alamitan laskeminen 60:stä 50
cm:iin oli huono ratkaisu, koska laji ei vielä tuossa
koossa lisäänny. Tämä heikentää myös istutusten
tuottoa. Verkot eivät valikoi saalista rasvaevän perusteella, joten arvokkaita kaloja säästyisi, etenkin
jos alamitat ohjaisivat solmuvälirajoituksia. Järvilohen alamitta on kohdallaan.

2. Äärimmäisten uhanalaisten lajien tappaminen on
syytä kieltää. Oliko saimaannorpan rauhoittaminen
liian järeä toimi?
3. Ei harmita. Kotitarvekalastukseen tuo määrä riittää
hyvin ja kaupalliseksi kalastajaksi rekisteröitymällä
pyydysmäärää voi kasvattaa. Järjestäytymättömien
vesialueiden osalta määräys on ainoa keino rajoittaa verkkomäärää.
4. Seuraavaksi on avattava yhteisaluelaki, koska
osakaskuntia koskevat asiat eivät sisältyneet
kalastuslain uudistukseen. Vesien omistuksen
pirstaleisuus haittaa sekä kalaston että vesien
hoitoa. Arvosanaksi uudelle laille annan 7,5 vaikka
pitkästä väännöstä huolimatta juuri mikään ei
muuttunutkaan.

ETELÄ-SAVO, JOROISTEN JA HAUKIVEDEN ISÄNNÖITSIJÄ, PERHEEN RUOKAKALAT TALVELLA VERKOILLA JA
KESÄLLÄ KATISKALLA SEKÄ VIEHEELLÄ PYYDYSTÄVÄ JÄRKIKALASTAJA RISTO SALKO:

1. Hyvin meille uudet alamitat passaavat. Suosituksena täällä on kuhalle ollutkin jo 45 cm. Myös
taimenen ja harjuksen alamitat ovat mallillaan.
2. Taimenen täysrauhoitus oli hyvä päätös. Se ei
kuitenkaan yksin riitä, vaan lajin säilymisen tueksi
tarvitaan lisää kalateitä ja kunnostuksia virtavesillä.

3. Ei rajoitus meitä haittaa, eikä sitä valvomaan pystykään. Pykälä on aivan turha, sillä verkkopyynti on
muutenkin hiipumassa. Asia olisi kannattanut jättää
vesienomistajien harkittavaksi, jolloin pyyntiteho
olisi voitu sovittaa kunkin vesistön tuottoa vastaamaan.
4. Kalastuslaki on aina suuri kompromissi, mutta
enemmän selkeyttä olisin siltä toivonut. Lukuisia nippelitasolle meneviä määräyksiä on vaikea
hallita. Kouluarvosanana 7 on laista ehkä hieman
liikaakin.
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KANTA-HÄME, TAMMELAN KALASTUSALUEEN ISÄNNÖITSIJÄ, IKÄNSÄ VERKKOJA VIRITELLYT KALAN, ERITYISESTI AHVENEN YSTÄVÄ, JOKA NYKYISIN NAPPAA SAALIINSA YHÄ USEAMMIN UISTIMELLA TAI ONGELLA,
HANNU NUMMINEN:

1. Uuden lain alamitta 42 cm sopii hyvin kuhalle, joka
näissä vesissä on pääsaalis. Jopa hieman korkeampi alamitta olisi meille kelvannut.
2. Lohikalojen osalta rauhoitusasiaa Tammelassa ei
tarvitse pohtia, sillä järviin vaeltavaa kookkaaksi
kasvavaa kantaa ei meillä esiinny. Muutamassa
purossa laji sentään vielä viihtyy.

3. Verkkomäärän rajoittaminen ei harmita, eikä aiheuta ongelmia. Kalaa meillä on niin hyvin, että jo
muutamalla verkolla saa tarpeeksi. Jos joku yrittää
kalastaa tehokkaammin, saa hän siitä välittömästi
palautetta Forssan torilla.
4. Uudistusta laki jo kaipasikin ja ihan mukavasti se
onnistui. On siitä 8 annettava.

POHJOIS-SAVO, NILSIÄN REITIN KALASTUSALUEEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, MONIPUOLISESTI KALASTAVA ANSIOITUNUT VESISTÖKUNNOSTAJA, JONKA TALOUDESSA NAUTITAAN KALAA KULLOISENKIN SESONGIN
JA KALASTUSPAIKAN TARJOAMILLA EHDOILLA, JUKKA KOSKI-VÄHÄLÄ:

1. Yleisellä tasolla ovat. Siirtymävaiheessa muutokset
aiheuttavat kalastuksen säätelyn osalta ristiriitatilanteita. Toivottavasti nämä ovat ratkaistavissa
alueellisilla päätöksillä, siten että suojelun lisäksi
huomioidaan vesistön nykyinen kalan tuotto.
2. Täysrauhoitus oli tiukka päätös, mutta se on
perusteltavissa lainsäädännön linjauksella luonnonkantojen vahvistamisesta. Poikasistutusten
rasvaeväleikkauksilla mahdollistetaan kalastettavien kantojen ylläpito. Sen sijaan puroissa elävien
taimenten kalastus osittain estyy, mikä saattaa
vähentää virtavesien hoitotoimenpiteitä. Toisaalta
rauhoitus mahdollistaa kunnostustoimenpiteiden
vaikuttavuuden.
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3. Ei harmita, koska kalastusta voi harrastaa monipuolisesti sekä eri pyydyksiä että vapavälineitä
käyttäen. Ihmettelen rajoituksen soveltamista
kalastusta harrastaviin pyyntikuntiin, mikä aiheuttaa tarpeetonta porsaanreikien etsimistä. Samoin
maantieteelliset erot rajoituksessa eivät ole tasapuolisia. Kaupallinen kalastus mahdollistaa tarvittaessa suuremman verkkomäärän käyttämisen.
4. Huolimatta edellisistä yksittäisistä hyväksyvistä
kommenteista, lainsäädännön käytäntöön saattamisessa on epäonnistuttu säätämällä ennen kokonaisuudistusta yksittäisesti mm. pyydysten merkitsemisestä sekä taimenen alamitan yhtäkkisestä
nostamisesta. Tämä on aiheuttanut arvostelua,
kritiikkiä ja vastustusta tarpeellisia ja perusteltuja
uudistuksiakin kohtaan. Lainsäädännön toimeenpanossa on huomioitava alueelliset olosuhteet
ja vesien tuottoa on pystyttävä hyödyntämään
suojeltujen luonnonkantojen vahvistamisen aikana.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmien sisällöllä ja laatimistavalla on suuri merkitys nykyisten ja uusien
toimintatapojen yhteen sovittamisessa. Arvosana
on siten 7.

TEKSTI: TUULA KOPONEN

Mitä siitä seuraa kun järki ja särki
kohtaavat?
No, ainakin mahtava sijoitus Vuoden Suomalainen
Elintarvike -kilpailussa.
VIIDEN PARHAAN SUOMALAISEN ELINTARVIKKEEN JOUKKOON PÄÄSEMINEN JÄRKI-SÄRKI SÄILYKKEELLÄ OLI HIENO
SAAVUTUS KORPILAHTELAISELTA KOMPPA-SEPPÄLÄN
LUOMUTILALTA.

TEKSTI: VESA LEHTIMÄKI KUVA: VELI-MATTI PAANANEN

Tässä menestystarinassa, jossa hopeakylkinen särki nousi arvokalojen joukkoon, on rooli myös Euroopan
kalatalousrahastolla (EKTR), sillä sen tuen myötä vanha navetta muuntautui kalanjalostustilaksi Korpilahdella
vuonna 2015. Nyt Komppa-Seppälän tuotteita löytää mm.
suurempien kauppaketjujen hyllyiltä.

Pääraaka-aineena kalasäilykkeessä käytetään Päijänteestä pyydettyä särkeä, erilaisilla mausteilla höystettynä.
Hyvä maku varmistetaan pyytämällä särjet kylmän veden
aikaan katiskoilla ja rysillä. Tuotteen pitkä kypsennysaika
varmistaa, ettei ruodoista ole harmia, vaan ne pehmenevät terveelliseksi kalsiumin lähteeksi. Kaupan päälle mainion maun lisäksi saa hyvän mielen ekologisesta tuotteen
käytöstä. Ei ihme, että Komppa-Seppälän tilalla ollaan ylpeitä aiheetta syrjityn kalan nostamisesta salonkikelpoiseksi. Uutisrysä Onnittelee Järkisärjen tuottajia!

Järvi-Suomen
kummajaisia
JOUTSAN ETELÄISELLÄ SUONTEELLA SAAREN RANNASSA SIJAITSEVAT MALJAKIVET SAAVAT MIELIKUVITUKSEN LIIKKEELLE.

Haltijoiden ikivanhan pitopöydän sijaan selitys huomattavasti karumpi, sillä nähtävyys on luonnon ja ihmisen yhteistyön ”saavutus”. Hieno muodostelma on
hioutunut vuosisatojen aikana jäiden ja aaltojen kuluttavasta vaikutuksesta. Koko komeus paljastui vasta 1800-luvulla toteutetun järvenlaskun seurauksena.
Näitä raukeiksi kutsuttuja muodostelmia on seudulla
muitakin.
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TEKSTI: TEEMU HENTINEN

Neljän pointtia, jotka kalastajan tulee
vähintään tietää kalastuslaista
KALASTUSLAIN TOIMEENPANOON LIITTYVÄÄ VIESTINTÄÄ HOIDETAAN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KOORDINOIMANA
YHTEISTYÖSSÄ SIDOSRYHMIEN KANSSA. VIESTINTÄRYHMÄÄN
KUULUVAT MM. METSÄHALLITUS, ELY-KESKUKSET, LUONNONVARAKESKUS, KALATALOUDEN KESKUSLIITTO JA SUOMEN VAPAAAJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ.

Kalastonhoitomaksulla
kalastat lähes koko
Suomessa
Kalastonhoitomaksun voi ostaa verkkokaupassa www-eraluvat.fi tai erälupien
palvelunumerosta 020 69 2424 tai R-kioskeilta. Kalastonhoitomaksun maksavat 18–64-vuotiaat kalastajat. Maksu
ei kosketa pilkkijöitä, onkijoita tai silakkalitkalla kalastavia.
Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai ELY-keskusten määräämillä kieltoalueilla.

Vaelluskalavesistöjen
virta- ja koskipaikoissa
kalastaminen
Vaelluskalavesistön koski- ja virtaalueella saa viehekalastaa vesialueen
omistajan luvalla ja 18-64- vuotiaat lunastavat lisäksi kalastonhoitomaksun. Vaelluskalavesistön koski- ja virtaalueella ei saa pilkkiä, onkia tai kalastaa harrilaudalla.
Koski- ja virta-alueella vesi virtaa silmin havaittavasti
alavirtaan ja vesialueessa on korkeuseroa. Virtavesiin
liittyy usein mm. patoja ja kalateitä. Kalatiessä sekä 200
metrin matkalla sen ylä- ja alapuolella on kalastaminen
kielletty. Padon alapuolella kalastuskieltoalue on 100
metriä. Kalastusta ei saa harjoittaa voima- tai muuhun
laitokseen vettä johtavassa kanavassa.
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Kalastusalueet toimivat
vuoteen 2018, uusia
kalatalousalueita
suunnitellaan
Suomeen on perustettu kymmenen kalatalouden yhteistyöryhmää, jotka miettivät parhaillaan
kalatalousalueiden rajoja ja määrää Suomessa. Nykyiset kalastusalueet jatkavat toimintaansa vuoteen 2018 ja
uudet laajemmat kalatalousalueet aloittavat toimintansa
vuonna 2019.

Vain kaupallinen kalastaja
voi myydä rapuja tai kalaa
vähittäismyyntiin ja
ravintoloihin

Vapaa-ajankalastaja ei saa myydä saalista vähittäismyyntiin ja ravintoloihin.
Poikkeuksena sisävesillä on satunnaisesti vähäinen erä
suoraan kuluttajalle. Vähäisellä määrällä tarkoitetaan 100
kg perkaamatonta kalaa ja 300 rapua vuodessa. Kaupallista kalastusta harjoittava voi rekisteröityä kaupalliseksi
kalastajaksi. Kalastuslain mukaan kaupalliseksi kalastajaksi voivat hakea sekä luonnolliset henkilöt (henkilöt ja
toiminimet) että yhteisöt (oikeushenkilöt esim. avoimet
yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja osakeyhtiöt), jotka aikovat
harjoittaa kaupallista kalastusta.

TEKSTI: JORMA KIRJAVAINEN KUVA: VESA LEHTIMÄKI

Tarvitseeko yritystoimintasi tukea?
Apu voi löytyä Euroopan meri- ja
kalatalousrahastosta.
YRITYKSET, JÄRJESTÖT JA MUUT TAHOT VOIVAT HAKEA TUKEA EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTON SUOMEN
TOIMINTAOHJELMAN 2014 - 2020 TAVOITTEIDEN MUKAISIIN

Kalatalouden rahoitusmahdollisuuksista saat lisätietoa
paikallisen ELY-keskuksen ohella alueemme kalatalousryhmien aktivaattoreilta:

KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEISIIN.

Elinkeinokalatalouden investointitukien haku on pääsääntöisesti jatkuvaa. Tukea toivotaan haettavan sähköisesti verkkopalvelussa (https://hyrra.mavi.fi). Tukihakemus
voidaan tehdä myös kirjallisesti EMKR-toimintaohjelman
hakulomakkeella.
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) on yksi viidestä toisiaan täydentävästä Euroopan rakenne- ja
investointirahastosta (ERI), joilla pyritään edistämään talouskasvua ja työllisyyttä EU:ssa.
ELY-keskusten myöntämällä EMKR-rahoituksella tuetaan lähinnä elinkeinokalataloutta, mm. kalastuksen,
vesiviljelyn ja kalanjalostuksen yritystoimintaan liittyviä
investointi- ja kehittämishankkeita. Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY-keskuksen muista rahoituslähteistä,
esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen.

Janne Ruokolaiselta, Sisä-Suomen kalatalousryhmä,
044-7124209, janne.ruokolainen@paijanne-leader.fi
ja Pekka Sahamalta, Itä-Suomen kalatalousryhmä, 050
550 2100, pekka.sahama@rajupusuleader.fi
Lisätietoja EMKR-rahoituksesta löytyy osoitteessa: http://
mmm.fi/emkr
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TEKSTI JA KUVA: JORMA KIRJAVAINEN

Mitä seurauksia voi olla täpläravun
hyväksymisestä vieraslajiluetteloon?
JOULUKUUSSA 2015 MMM TIEDOTTI TÄPLÄRAVUN JOUTUMISESTA EU:N HAITALLISTEN VIERASLAJIEN LUETTELOON. ASIAN KÄSITTELY ON KUITENKIN VIELÄ KESKEN, SILLÄ KOMISSIO JA PARLAMENTTI NEUVOTTELEVAT EDELLEEN HAITALLISTEN VIERASLAJIEN LISTASTA, EIKÄ ASIA OLE
VIELÄ LAINVOIMAINEN.

Tämänhetkinen viranomaisnäkemys siis se, että jos täplärapu pysyy ko. listalla, niin:

• täplärapua ei saa istuttaa uusiin paikkoihin
• täplärapua ei saa viljellä, mutta sitä saa varastoida
sumpuissa tai suljetuissa altaissa
• täplärapua saa pyydystää, ja ”alamittaiset” vapauttaa takaisin pyyntivesistöön
• täplärapua saa pyytää kaupallisesti ja myydä
elävänä
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Seuraamme tilannetta ja tiedotamme
asiasta myöhemmin. Toivottavasti asiaan
saadaan ratkaisu ennen tulevaa ravustuskautta.

KALASTONHOITOMAKSU
Kalastonhoitomaksussa yhdistyvät aiemmat kalastuksenhoito maksu ja läänikohtainen viehelupa.
Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla kaikkialla Suomessa
lukuun ottamatta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, kalastuskieltoalueita, erityiskohteita ja Ahvenanmaata. Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki
18–64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää ja silakan litkausta. Maksun suuruus on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja
5 euroa/vuorokausi.
Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa Eräluvat.fi-sivujen kautta, soittamalla Metsähallituksen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424, tai Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeissa. Palvelunumero vastaa arkisin kello
8-16. Maksun yhteydessä kalastaja rekisteröityy kalastonhoitomaksurekisteriin.
Rekisteröitymisessä kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika.
Pyydyskalastukseen kuten verkko- ja katiskapyyntiin, kalastukseen usealla
vavalla sekä ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen
omistajan lupa. Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joihin ei tarvita lupaa.
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet, kalastuskieltoalueet, kohdekohtaisen
luvan vaativat erityiskohteet sekä Ahvenanmaan maakunta jäävät kalastonhoitomaksulla kalastettavan alueen ulkopuolelle. Rajoituksista löytyy lisätietoja
Kalastusrajoitus.fi-palvelusta sekä kalatalousasioita hoitavista
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista.

FISKEVÅRDSAVGIFTEN
Från och med år 2016 ska fiskare i åldern 18–64 år betala en fiskevårdsavgift. Avgiften
gäller inte pilkfiske, maskmete eller fiske med strömmingshäckla.
Efter att ha betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö i hela landet, förutom
Åland. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske i fors- och strömområden i vattendrag
för vandringsfisk och inte heller i områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna.
För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenområdets ägare.
Detta gäller bland annat fiske med stående redskap och fiske med flera spön.
Fiskevårdsaviften är 39 euro för 1 år, 12 euro för 7 dygn och 5 euro för 1 dygn.

SÅ HÄR BETALAR DU FISKEVÅRDSAVGIFTEN
Det är numera Forststyrelsen som sköter om försäjlningen av fiskevårdsavgiften.
Det finns tre sätt på vilken du kan betala din fiskevårdsavgift.
Webbutiken Eräluvat www.eraluvat.fi
Logga in i Eräluvat-webbutiken, registrera dig och lös ut din fiskevårdsavgift.
I samband med registreringen efterfrågas fiskarens namn, kontaktuppgifter
och födelsetid (inte personbeteckning). Du kan printa ut kvittot eller spara det
till exempel på din mobila enhet.
Servicenumret 020 69 2424 (vardagar 8–16)
Ring servicenumret och uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och din födelsetid. Du får per post ett betalningsverifikat med vilket du kan betala fiskevårdsavgiften. Spara kvittot över betalningen.
Servicedisk
Du kan registrera dig och betala fiskevårdsavgiften på
Forststyrelsens naturum eller i R-kioskerna. Då kan du
sköta registreringen och betalningen och få med dig
kvittot över fiskevårdsavgiften med en gång.
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THE FISHERIES MANAGEMENT FEE

The fisheries management fee combines the earlier
fishery fee and the provincial lure fishing fee
When you pay the fisheries management fee, you are entitled to fish
with one rod everywhere in Finland except for rapids and currents in
waters with migratory fish, prohibited areas, some special fishing sites,
and the Åland Islands. The fisheries management fee must be paid by
all 18–64-year-old fishers who engage in fishing other than angling, ice
fishing or Baltic herring fishing (with a rod and vertically moved hooks
attached to a line). The fee is 39 euros per year, 12 euros per week and
5 euros per day.
You can pay the fisheries management fee online at Eräluvat.fi or by
calling the toll-free number +358 20 69 2424 of Metsähallitus (National
Board of Forestry), or at Metsähallitus visitor centres and R-kioski convenience stores.
The Metsähallitus phone number can be used on weekdays from 8 a.m.
to 4 p.m. When you pay the fee, you are simultaneously entered in the
fisheries management fee register. Upon registering, you need to give
your name, contact details and date of birth.
In addition to the fisheries management fee, you always need permission
from the owner of the water area when you fish using fishing gear such
as nets and fish traps, or if you fish using several rods, or if you catch
crayfish. Angling, ice fishing and herring fishing are free, common fishing
rights, for which no licence is needed.
The fisheries management fee does not apply to rapids and currents in
waters with migratory fish, prohibited areas, special sites that require a
specific permit, and the Åland Islands.
You can find more information on exceptions to the common fishing rights
at Kalastusrajoitus.fi and at ELY centres (Centres for Economic Development, Transport and the Environment) in charge of fishery issues.

Государственная пошлина (kalastuksenhoitomaksu) и губернская
лицензия (läänikohtainen viehelupa) теперь объединены в одно
разрешение на рыбную ловлю (kalastonhoitomaksu).
Новая единая лицензия на рыбную ловлю (kalastonhoitomaksu; полный перевод на
русский язык: пошлина на содержание и развитие рыбных ресурсов) дает право на
рыбную ловлю с использованием одного спиннинга (удилища, катушки и искусственной
приманки) на всей территории Финляндии за исключением порогов и проточных участков
(стремнин) миграционных путей рыб, акваторий, где рыбная ловля полностью запрещена,
мест лова, требующих специальных разрешений, а также Аландских островов. Лицензия
обязательна к приобретению всеми лицами от 18 до 65 лет во всех случаях, кроме ловли
на обычную поплавочную удочку (без катушки, блесны, мушки и прочих приспособлений)
в летнее время, ловли салаки отвесным блеснением и имней (на льду) рыбалки на
мормышку. Стоимость лицензии: 39 евро на год, 12 евро на неделю и 5 евро на одни сутки.
Произвести оплату лицензии можно через интернет на сайте Eräluvat.fi, по телефону,
позвонив на бесплатный номер Главного лесного управления Финляндии 020 69 2424,
а также в туристических центрах Главного лесного управления или в сети киосков R-kioski.
Телефонная служба работает по будням с 8.00 до 16.00. В процессе проведения платежа
все лица обязательно регистрируются в лицензионном реестре. При регистрации
запрашиваются имя и фамилия, контактные данные и дата рождения.
Для рыбной ловли с использованием сети или мережи (катиски), ловли с использованием
нескольких спиннингов одновременно, а также для ловли раков помимо единой лицензии
всегда необходимо приобрести местное разрешение, т.е. разрешение владельца местного
водоема (vesialueenomistajan lupa).
Ловля на обычную поплавочную удочку (без катушки, блесны и прочих приспособлений),
зимняя (на льду) рыбалка на мормышку и ловля салаки отвесным блеснением являются
бесплатным правом каждого человека, и на них не требуется разрешение.
Ловля рыбы на порогах и проточных участках (стремнинах) миграционных путей рыб,
акватории, где рыбная ловля полностью запрещена, места лова, для которых необходимо
специальное разрешение, а также Аландские острова остаются за рамками действия единой
лицензии (kalastonhoitomaksu).
С дополнительной информацией, касающейся ограничений, можно ознакомиться на сайте
Kalastusrajoitus.fi, а также в Центрах экономического развития, транспорта и окружающей
среды (ELY: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset).

STAATLICHE FI SCHEREIABGABE
Ab dem 01.01.2016 haben alle 18-64-jährigen Angler die staatliche Fischereiabgabe
zu entrichten; von der Bestimmung ausgenommen sind Stippangler, Angler auf Ostseehering mit einem Paternoster und Eisangler.
Die Entrichtung der Fischereiabgabe berechtigt den Angler zum Angeln mit einer Rute
in ganz Finnland. Von der Bestimmung ausgenommen sind Stromschnellen und Fließgewässer der Wanderfischgewässer bzw. von Ely-keskus angeordnete Sperrgebiete.
Zum Angeln mit sonstigen Fangmethoden und in Sondergewässern muss der Angler
zusätzlich zur staatlichen Fischereiabgabe eine Genehmigungsgebühr des Eigentümers
des jeweiligen Angelgewässers entrichten. Dies gilt u. a. für das Angeln mit anderen
Fanggeräten und mehreren Ruten.
Staatliche Fischereiabgabe 2016: 39 €/Jahr 12 €/7 Tage 5 €/Tag.

So bezahlen Sie Ihre staatliche Fischereiabgabe
Die staatliche Fischereiabgabe können Sie online im Internet, telefonisch oder persönlich
in den Naturzentren von Metsähallitus bzw. in den R-Kiosks im Voraus bezahlen. Das
finnische Fischereigesetz sieht ab dem 01.01.2016 die Erfassung aller zur Entrichtung der
staatlichen Fischereiabgabe verpflichteten Personen in einem Fischereiabgabenregister
vor. Bei der Registrierung sind Name, Kontaktdaten sowie das Geburtsdatum anzugeben.
Ihre Angaben können für die Hege von Fischgewässern und Fischbeständen verwendet
werden (Umfragen, Bewertungen usw.).
1. Eräluvat-Onlinehandel – www.eraluvat.fi
Loggen Sie sich in den Onlinehandel ein, nehmen Sie die Registrierung vor und bezahlen
Sie die staatliche Fischereiabgabe. Den Zahlungsbeleg können Sie ausdrucken bzw. auf
Ihrem Mobilgerät speichern.
2. Servicenummer +358 (0)20 69 2424 (werktags 8-16 Uhr)
Sie können Ihre Registrierung auch telefonisch unter der angegebenen Servicenummer
vornehmen. Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie per Post ein Überweis
ungsformular zur Zahlung der Abgabe. Heben Sie den Zahlungsbeleg auf.
3. Naturzentren bzw. R-Kiosks
Sie können die Registrierung und die Zahlung der staatlichen Fischereiabgabe auch in den Naturzentren von Metsähallitus sowie in den
R-Kiosks persönlich vornehmen. Heben Sie den ausgehändigten
Zahlungsbeleg
auf.
20

SELVENNYKSIÄ MM. KALOJEN RAUHOITUSAIKOIHIN
JA PYYNTIMITTOIHIN
(Kalastuslaki 3 § ja 49 §,VN:n asetus kalastuksesta 1 § ja 2 §)
LEVEYSPIIRIN 67° POHJOISPUOLELLA
• Harjuksen pyyntimitta on 30 cm.
• Rasvaevällisen ja rasvaeväleikatun
taimenen pyyntimitta on 50 cm.
• Tenojoen kalastuspiiri:
- kts. Tenon kalastussääntö
• Tornionjoki:
- harjuksen pyyntimitta 35 cm ja lohen 50 cm
- taimen on vapautettava
- kts. kalastussäännöstä rauhoitusajat ja
tarkista vuosittain sovittavat muutokset

PELKOSENNIEMI

67°

67°
PELLO

LEVEYSPIIREILLÄ 64°- 67°

SALLA

ROVANIEMI

• Harjuksen pyyntimitta on 35 cm ja
se on rauhoitettu sisävesissä 1.4. - 31.5.
• Harjus on rauhoitettu meressä.
• Rasvaevällisen taimenen pyyntimitta on 60 cm
ja rasvaeväleikatun 50 cm.

KEMI

• Tornionjoki:
- harjuksen pyyntimitta 35 cm ja lohen 50 cm
- taimen on vapautettava
- kts. kalastussäännöstä rauhoitusajat ja
tarkista vuosittain sovittavat muutokset

OULU

KAJAANI

Lohen alamitta
64°
on 60 cm, mut
ta 63°30' pohj
puolella Peräm
oiseressä 50 cm

YLIVIESKA

KOKKOLA

63°30'
LEVEYSPIIRIN 64° ETELÄPUOLELLA

VAASA

NIVALA

64°

NURMES

63°30'

• Harjuksen pyyntimitta on
35 cm ja se on rauhoitettu
sisävesissä 1.4. - 31.5.

KUOPIO
JOENSUU

• Harjus on rauhoitettu meressä.

JYVÄSKYLÄ

• Rasvaevällinen taimen on
rauhoitettu kokonaan sisävesissä
ja Suomenlahdella (pituuspiirin 23°
itäpuolella) sekä vuodesta 2019
alkaen kaikilla merialueilla.
Suomenlahden ulkopuolisilla
merialueilla vuosina 2016 - 18
pyyntimitta on 60 cm.
• Rasvaeväleikatun taimenen
pyyntimitta on 50 cm.

KUHMO

MIKKELI
TAMPERE

TURKU

23°

HELSINKI

0

25 50

100 km

Hallinnolliset rajat: Lähde Maanmittauslaitos
Rantaviiva-aineisto: © Manmittauslaitos, SYKE
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ELY-kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi
Pohjois-Savon ELY-keskus

ELY-keskus on kalatalousasioista vastaava
alueviranomainen.
Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa,
Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa,Pirkanmaalla,
Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
Kallanranta 11
PL 2000, 70101 KUOPIO
www.ely-keskus.fi

Hämeenlinnan toimipaikka

Jyväskylän toimipaikka

JORMA KIRJAVAINEN
johtava kalatalousasiantuntija
puh. 0295 025 059

TUULA KOPONEN
kalataloustarkastaja
puh. 0295 024 562

VESA LEHTIMÄKI
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 025 070
osa-aikaeläkkeellä

MARI NYKÄNEN
kalastusbiologi
puh. 0295 024 581

JARI PELKONEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 025 085

VELI-MATTI PAANANEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 024 582

MATTI SIPPONEN
yksikön päällikkö
puh. 0295 024 600
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Joensuun toimipaikka

Kuopion toimipaikka

VELI-MATTI KAIJOMAA
johtava kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 059
osa-aikaeläkkeellä

MAIJA KILPELÄINEN
kalataloustarkastaja
puh. 0295 026 578

HELI PEURA
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 088

KARI KOSUNEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 585

TIMO TURUNEN
kalastusbiologi
puh. 0295 026 112

TIMO TAKKUNEN
johtava kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 626

Mikkelin toimipaikka

Tampereen toimipiste

SEPPO REPONEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 024 078

HANNU SALO
kalastusbiologi
puh. 0295 025 095

TEEMU HENTINEN
vs. kalastusbiologi
puh. 0295 024 037

JORMA TIITINEN
johtava kalatalousasiantuntija
puh. 0295 024 095
eläkkeellä 1.10.2016 alkaen.
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Uutisrysän toimitus toivottaa
lukijoille hyvää kesää!
Mikäli haluat Uutisrysän sähköpostiisi
tai sähköpostiosoitteesi on muuttunut,
JÄRVI -SUOMEN KALATALOUSPALVELUT
POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

ilmoita siitä kalataloustarkastaja Maija Kilpeläiselle
maija.kilpelainen@ely-keskus.fi

UUTISRYSÄN TOIMITUS
Päätoimittaja Vesa Lehtimäki
ELY-Kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi
Puh. 0295 025 070
vesa.lehtimaki@ely-keskus.fi
Birger Jaarlin katu 15,
13100 Hämeenlinna
www.ely-keskus.fi

