
Keskitytään 

valvontaan 

– ei raportointiin 

Valvontatapahtumat 

havainnollisesti kartalle.

Olemme vesialueen omistajien järjestö. Toimintaperiaatteena 
on kalatalouden yleisten edellytysten kehittäminen sekä mm. 
kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalavesien hoidon edistäminen.

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
Viinikankatu 55, 33800 TAMPERE Puhelin: 050 592 9259
pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi www.kalatalo.fi

VALVONTA-
TYÖKALU

Valvontatyökalu -ohjelma vähentää val-
vojan työmäärää. Tehtävät kirjataan val-
vontatyön aikana. Talteenotosta voidaan 
ilmoittaa heti poliisille sähköpostitse.  

Ohjelma maksaa 340 € - kolme ohjelmaa 868 € (sis. ALV 24 %) 
+ vuosimaksu 15 € + ALV (2017). Tilaaja vastaa itse tarvittavat 
laite- ja liittymähankinnat. Ohjelma ollut käytössä vuodesta 
2015 –  jo yli 100 käyttäjää.

Tarina elävästä elämästä: Tilanne Kyrösjärvellä 
7.6.2015:  Valvojapari tapasi järvellä miehen 
uistelemassa. Hänellä ei ollut kalastuslupia. Valvoja 
kirjasi tapahtuman ja lähetti sen sähköpostilla poliisille. 
Poliisi soitti samana päivänä luvattomalle kalastajalle. 
Hän kertoi poliisille ettei hänellä ollut kalastuslupaa. 
Poliisi lähetti sakkolapun joka oli perillä seuraavana 
päivänä. Tehokasta toimintaa. Terveisin Kyrösjärven 
kalastusalueen isännöitsjä Jarmo Kalli p. 0400 237 305.

Työmäärä vähenee
ja rahaa säästyy

Luvat myydään verkkokaupassa sekä myyntipisteessä. 
Maksun jälkeen asiakas saa tositteen ja pyydysmerkit. 
Pyydysmerkkiin kirjautuu lupa-alueen nimi ja mistä luvasta on kyse 
sekä kalastajan nimi ja yhteystieto. Raportoimme luvanmyynnistä.
Lupa-alue ja kalastuksen valvojat voivat seurata ajantasaisesti koko 
myyntiä omilla tunnuksilla. Ei liittymismaksua.

Luvanmyyjä on lupa-alue (osakaskunta, kalastusalue, kalatalousalue 
tms.) Luvat myydään ”Kalapassi” tuotenimen alla. Kalatalouskeskus 
ylläpitää ohjelmaa. Mukana osakaskuntia, kalastualueita, -seuroja, 
kuntia (Tampere, Oulu, Lahti, Vantaa).

KALAPASSI +
LUPA KALASTAA

Lupa-alue vapautuu pyydysmerkkien  
ja kuittilomakkeiden tilauksista 

– kaikki hoituu kauttamme.

UUSI

Kokemuksia Oulusta:
Kalapassin järjestelmä on toiminut Oulun kaupungilla 
hyvin. Olemme saaneet kaikki kalastuslupien ostajat 
samaan rekisteriin. Saamme heti halutessamme 
tietoon paljonko mitäkin lupia on myyty ja paljollako 
lupia on ostettu. Kalastuksenvalvojille voi antaa 
esim. verkkopyynnin tarkastusta varten luettelon 
luvan ostaneista henkilöistä.  Suosittelen kaikille 
Oulun seudun jakokunnille myös Kalapassin 
luvanmyyntijärjestelmää.
Juho Kuukasjärvi, metsätalousinsinööri,  
Oulun kaupunki
 
Kokemuksia Tampereelta:
Lupien ostaminen Kalapassin verkkokaupasta toimii 
niin hyvin ettei uuden lupa-automaatin hankkimiseen 
ole tarvetta (kaupunkilehti tamperelainen 18.7.2018).
Anne Tuominen, metsätalouspäällikkö,  
Tampereen kaupunki

Tutustu netissä


