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Kuva: S.Pyyvaara

TEHOSTETTUA KALASTUKSEN VALVONTAA PIRKANMAALLA
Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa kalastonhoitomaksuvaroilla tehostetun valtakunnallisen
kalastuksenvalvontakampanjan. Valvontahankkeen hallinnosta vastaa Kalatalouden Keskusliitto ja valvonnan
käytännön toteutuksesta keskusliiton alueelliset jäsenjärjestöt. Pirkanmaalla tehostettua valvontaa kohdistetaan
Pyhäjärvelle ja Tammerkoskelle, Näsijärvelle, Kyrösjärvelle, Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden ja Kaivannon
alueelle.
Valvonnan erityiskohteena on uhanalaisiin kalalajeihin kohdistuva kalastus: kalojen pyyntimittamääräysten,
rauhoitusaikojen ja -alueiden, ja pyydyksiä koskevien kieltojen tai pyydysten rakennetta koskevia määräyksien
noudattaminen. Hanke kestää vuoden 2019 loppuun saakka.
Uhanalaisten kalojen suojeluarvot
Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti toukokuussa uhanalaisten kalojen suojeluarvot. Suojeluarvo tulee
maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on
otettu saaliiksi uhanalaista kalaa. Kalastusta koskevat rajoitukset, kuten rauhoitusajat ja pyyntimitat, eivät
ole muuttuneet. Ainoastaan seuraamus, joka määrätään näiden säännösten rikkomisesta,
muuttui. Sivusaaliina saatuja kaloja ei joudu korvaamaan, jos ne laskee heti takaisin veteen. Kalojen
suojeluarvoihin voi tutustua ahvennetissä ja Metsähallituksen uutiskirjeessä.
Kalastussäädökset 2019
Uusi julkaisu Kalastussäädökset 2019 on valmistunut ja on nyt ostettavissa ahvennetin tuotekaupasta. Uuteen

säädöskirjaan on koottu keskeinen kalataloutta koskeva lainsäädäntö. Uutuuksina Kalastussäädökset 2019
sisältää nyt mm. uhanalaisten kalojen suojeluarvot sekä kalastusta koskevat asetukset entistä kattavammin.

VALVOJA! PÄIVITÄ SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI ELY:N
KALASTUKSENVALVOJAREKISTERIIN!
Ely-keskuksen kalatalouspalvelut päivittävät valvojarekisteriään keräämällä valvojien
sähköpostiosoitteita, jotta he voivat olla valvojiin helpommin yhteydessä. Käy päivittämässä
sähköpostiosoitteesi täällä: https://tinyurl.com/y32ovdvy

NYT ON HYVÄ AIKA TILATA LOPPUVUODEN KALAISTUTUKSET
Hinnasto (hinnat sis. alv. 24%):
- Kirjolohi 2-3v, 900-1400 g 11.53 € / kg. Seuraava mahdollinen toimituserä heinäkuun lopussa.
- Järvitaimen 3-kes, n. 300-600 g 20.93 € / kg
- Kuha esim 7-8 cm 0,22-0,32 € kpl.
- Planktonsiika - 12cm, 12-20 g kpl 49.09 € /kg
- Peledsiika >12 cm, 12-20 g / kpl, 51.57 € /kg
Tarvittaessa tarjolla (saatavuus ja hinnat selvitetään erikseen):
-Hauki (esikesäinen)
-Harjus
-Rapu, emo (kotimainen)
-Karppi (50-100 g/kpl), mahdollisesti saatavilla loppukesästä.
Toimitusmaksut:
Kuha, siika, harjus 7% istukkaiden arvosta.
Muut: Matkasta ja erästä riippuen 5-10% istukkaiden arvosta.
Happipakkaus 5€ kpl.
Tilauslomake netissä: https://www.kalatalo.fi/kalanpoikasten_tilauslomake.htm

KALATALOUSKESKUKSEN VÄKI KESÄLAITUMILLA
Kalatalouskeskuksen väki lähtee pian kesälomanviettoon. Johanna on tavoitettavissa miltei läpi
kesän. Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n väki toivottaa rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille!
Loma-ajat:
Johanna 20.06-2.7.
Päivi P. 1.7.-14.7. ja 12.8.-3.9.
Ismo 28.6.-5.8.
Päivi V. 19.6.-21.7.

VÄHENNÄMME PAPERIPOSTIA - LISÄÄ KAVERI POSTITUSLISTALLE!
Säästämme ympäristöä ja karsimme paperipostin määrää: Jäsenkirjeet lähetetään paperisena lähinnä
jäsenmaksulaskujen sekä vuosikokouksen kutsukirjeiden yhteydessä. Jos haluat lisätä itsesi tai pelkän
paperipostin piirissä olevan kaverisi sähköiselle listallemme, voit tehdä sen tämän linkin
takana: http://eepurl.com/gevmc1

KALAMARKKINAT LAUKONTORILLA 27.-29.9.2019

Ahvenposti
3/2019 kesäkuu
Ahvenposti on Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen sähköpostin avulla osakaskunnille ja
kalatalousalueille sekä kaupallisille kalastajille levitettävä uutiskirje. Keskusliitto kokoaa kirjeeseen
ajankohtaisia valtakunnan tason aiheita. Palautetta uutiskirjeeseen liittyen voi lähettää
osoitteeseenkalastus@ahven.net
Rannikon kalatalousaluepäivät - ilmoittautuminen avattu
Ensimmäiset rannikon kalatalousaluepäivät järjestetään syyskuussa. Ilmoittautuminen on avattu
osoitteessa ahven.net.
Rannikolla järjestään kahdet alueelliset kalatalousaluepäivät. Päivät ovat kaksikieliset. Suomen- ja
ruotsinkielisten rinnakkaisohjelmien lisäksi järjestetään kaikille yhteinen kohdevierailu. Ohjelmassa
kalatalousalueiden ajankohtaisia kysymyksiä, kuten käyttö- ja hoitosuunnitelmat.
Etelärannikon tapahtuma järjestetään Helsingissä 16.–17.9. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen
ahvennetistä. Länsirannikon tapahtuma järjestetään Vaasassa 18.–19.9. Tarkempi ohjelma ja
ilmoittautuminen ahvennetistä.
Hallitusohjelmassa kannatettavia kalataloustavoitteita
Uudessa hallitusohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti
kestävä yhteiskunta” on runsaasti kalatalouden kannalta kannatettavia tavoitteita. Hallituksen
tavoitteena on kestävä vapaa-ajankalastus sekä kalastusmatkailu, ja ammattikalastuksen edellytykset
aiotaan turvata. Hallitus aikoo jatkaa edellisen hallituksen käynnistämiä hankkeita vaelluskalojen
suojelemiseksi. Vesilain päivitys ja kansallinen kalatiestrategian toteuttaminen mainitaan
tavoitteissa. Hallitus haluaa myös edistää kotimaisen luonnonkalan käyttöä. Tämä tapahtuu muun
muassa lisäämällä kotimaisen kalan tarjontaa ja painottamalla kotimaisen kalan käyttöä julkisissa
hankinnoissa. Kalakantojen hoito ja sääntely tapahtuu yhteistyössä vesialueiden omistajien, järjestöjen
ja elinkeinonharjoittajien kanssa.
Ravustuskausi alkaa 21.7. Älä levitä rapuruttoa!
Ravustuskausi käynnistyy 21.7. klo 12 ja ravustaa saa aina lokakuun viimeiseen päivään. Rapuruton
ehkäisemiseksi ja uhanalaisen jokiravun suojelemiseksi on kaikkien ravustajien muistettava
desinfioida, kuivattaa tai pakastaa kaikki pyydykset ja välineet. Desinfiointi koskee kaikkia
kalastusvälineitä ja tarvikkeita aina vesistöstä toiseen siirryttäessä. Ravustuksessa käytettävät syötit
tulee pyytää samasta vesistöstä, jossa aiotaan ravustaa. Kalastuslain mukaan rapusaalista saa
sumputtaa vain siinä vesistön osassa, josta ne on pyydetty. Ennen ravustusta on muistettava huolehtia
tarvittavista luvista ja mertojen oikein merkitsemisestä. Pyydyksen yhteydestä tulee löytyä kalastajan
nimi ja yhteystiedot.
Lisätietoja desinfioinnista ja pyydysten merkinnästä sekä tarvittavista luvista saa Kalatalouden
Keskusliiton uudesta rapuesitteestä.
Itämeren vuoden 2020 kalastuskiintiöitä koskevat tieteelliset suositukset annettu
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on julkaissut tieteelliset suosituksensa Itämeren
kalastuskiintiöiksi vuodelle 2020. ICES:n suositukset perustuvat arvioihin silakan, kilohailin, turskan ja
lohen kantojen tilasta ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.
Yhteenveto suosituksesta löytyy alla olevasta taulukosta, tarkemmin aiheesta voit lukea maa- ja
metsätalousministeriön sivuilta.
Kanta
ICES osa-alue TAC 2019
ICES neuvonanto 2020
Silakka Pohjanlahti
30-31
88 703
65 018 tn
Silakka Pääallas-Suomenlahti
25-29, 32
170 360
173 975 tn
Kilohaili
22-32
270 772
225 786
Lohi Pääallas-Pohjanlahti
22-31
91 132
59 800 kpl *
Lohi Suomenlahti
32
9 703
9 700 kpl**
Turska itäinen
25-32
24 112
kalastuskielto
Turska läntinen
22-24
9 515
7 245 tn
*kokonaissaalis 116 000 (sama neuvo kuin 2019), josta 59 800 olisi raportoidun laillisen saaliin osuus
**kokonaissaalis 11 800, josta 9700 olisi raportoidun laillisen saaliin osuus
Lohenkalastuksen ennakkoilmoituksissa vielä parantamisen varaa

Toista vuotta käytössä olevassa lohisaaliiden ennakkoilmoitusmenettelyssä on vielä parannettavaa.
Kalataloushallinto toivoi tälle pyyntikaudelle, että ilmoitukset tehtäisiin ensisijaisesti sähköisen
sovelluksen kautta. Kuitenkin edelleen yli puolet kaupallisista kalastajista on tehnyt ilmoitukset
ruuhkautuneen Rajavartiolaitoksen puhelinnumeron kautta. Ilmoituksissa käytettyä puhelinnumeroa on
kaavailtu jatkossa maksulliseksi.
Jotkut kalastajat ovat myös laiminlyöneet kokonaan tai osittain ilmoitusten tekemisen. Hallinnon
terveiset kalastajille on, että valvojan kohdalle sattuessa ennakkoilmoituksen tekemättä jättämisestä
määrätään jatkossa rikkomusmaksu.
Tarkempaa ohjeistusta vuosi sitten keväällä voimaan tulleista kaupallista kalastusta koskevista
säännöksistä löytyy maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta.
Uudenlaista vesitietoa verkossa
Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus tuottavat yhteispalveluna Suomen tarkinta
ja ajantasaisinta vesitietoa uudessa portaalissa www.vesi.fi. Sivusto on vielä testiversio, ja nyt on
mahdollisuus vaikuttaa sivuston sisältöön testaamalla sivuston palveluita.
Merellä liikkuja löytää uuden karttapalvelunsa osoitteesta Meriopas.fi. Verkkopalvelu vastaa merellä
liikkuvan yleisiin kysymyksiin kuten onko venematkan varrella kiinnostavia vierailukohteita? Missä ovat
lähimmät vierasvenesatamat? Millaisessa säässä tänään purjehditaan? Onkohan mökkirannan lähellä
havaittu sinilevää?
Kalastusta valvotaan tehostetusti
Muistathan kesällä merkitä pyydykset oikein ja maksaa kalastonhoitomaksusi, koska kalastusta
valvotaan nyt tehostetusti. Tehostettu valvonta keskittyy lisäksi erityisesti uhanalaisiin kaloihin
kohdistuvaan kalastukseen. Tehostettu valvonta tapahtuu maa- ja metsätalousministeriön
rahoituksella, ja liittyy uusiin uhanalaisten kalojen suojeluarvoihin. Kalatalouden Keskusliiton
jäsenjärjestöt toteuttavat tehostetun valvontakampanjan vuoden 2019 avovesikauden aikana.
Suomen Kalastuslehden lukijakysely
Muistathan vastata Suomen Kalastuslehden lukijakyselyyn viimeistään 20.6.! Suomen Kalastuslehti
uudistui vuoden 2019 alussa. Lehden ulkoasu muuttui ja lehteen tuli kaupallista kalastusta koskevaa
sisältöä. Keräämme palautetta lehden kehittämiseksi, jotta se parhaiten vastaisi lukijoidemme toiveita.
Toivoisimme sinulta aikaa muutaman minuutin verran kysymyksiin vastaamiseen.
OKRA Maatalousnäyttely 3.-6.7.2019
Kalatalouden Keskusliitto on mukana OKRA Maatalousnäyttelyssä Oripään lentokentällä. Keskusliitolla
on yhteisosasto maa- ja metsätalousministeriön, Luonnonvarakeskuksen, Maamittauslaitoksen ja
Ruokaviraston kanssa. Tervetuloa!
Tilaa uudistunut Suomen Kalastuslehti
Uudistuneessa Suomen Kalastuslehdessä on entistä enemmän sisältöä! Lehti ilmestyy tuttuun tapaan
kahdeksan kertaa vuodessa mutta lehden sivumäärä on kasvanut 40 sivuun. Tuttujen osakaskunta- ja
kalatalousalueuutisten lisäksi lehdestä löytyy nyt myös kaupallista kalastusta koskevia aiheita. Voit
tilata Suomen Kalastuslehden kestotilauksena (48 €), määräaikaisena (49 €) tilauksena vuodelle 2019
tai ostaa sen irtonumerona (9 €).
Suomen Kalastuslehden tilaus onnistuu ahvennetin tuotekaupan kautta. Ilmaisen näytenumeron voi
tilata Heidi Moisiolta heidi.moisio@ahven.net.

