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Terveellistä lähikalaa ruokapöytiin
Kuluvana vuonna on tapahtunut eteenpäin hyppäys sekä kalastuksessa että kotimaisen kalan syönnissä. Sryhmä uutisoi jo keväällä, että kalanmyynti on noussut heidän osaltaan merkittävästi eli yli miljoona kiloa.
”Tällainen muutos yhdessä tuoteryhmässä on täysin ennennäkemätöntä”, sanoo valikoimajohtaja Antti Oksa
S-ryhmän vähittäiskaupasta. S-ruokakaupoissa on erityisesti ponnisteltu kotimaisen kalan puolesta viime
vuodesta lähtien ja tuloksia on nyt nähtävillä. Tuoreen kalan myynti kasvoi viidenneksen ja on pysynyt sillä
tasolla. Myös kilpailevan ketjun eli K-kaupan kalatiskeillä on nykyään monipuolinen valikoima lähikalaa. Kkauppiaat tekevät yhteistyötä paikkakuntiensa paikallisten kalastajien kanssa.
Tämä suuntaus on iloinen ja kauan odotettu uutinen suomalaiselle kalataloudelle. Ero vanhaan hyvään
aikaan, jolloin valtaosa käytetystä kalasta oli kotimaista, on toki edelleen suuri. Nyt ollaan kuitenkin viimeinkin
oikealla
tiellä.
Tuontikalan
ylivallan
kasvua
ollaan
pikkuhiljaa
saamassa
kuriin.

”Suosi mielessäsi suomalaista, mutta osta kuitenkin punalihaista ulkolaista, kun muuta ei tarjota”, ei ole enää mantrana tulevaisuuden
kalatiskeillä, vaan kotimainen kala on saavuttamassa arvoisensa aseman niin kuluttajien ajatuksissa ja sydämissä kuin kaupan
toiminnassakin. Monet särkikalat ovat vajaasti hyödynnettyjä. Niihin pohjautuvat tuotteet ja markkinat ovat pikkuhiljaa syntyneet.
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Kotimaisen kalan edistämisohjelma
Myös valtiovallan taholla on herätty kauppataseen ja hiilijalanjäljen kannalta huolestuttavaan kehityskulkuun.
Valmisteilla on hallitusohjelman mukainen erittäin kunnianhimoinen Kotimaisen kalan edistämisohjelma,
joka on parasta aikaa lausunnolla. Tavoite on, että tulevaisuudessa kuluttajat syövät viikossa 2,5 annosta
kalaa nykyisen 1,7 annoksen sijaan, ja kasvu tulee pääosin kotimaisesta kalasta.
Kalan käytön lisäämisellä on monipuoliset myönteiset vaikutukset yhteiskunnassamme. Se lisäisi työpaikkoja
ja toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja pienentäisi ruokavalion ilmastovaikutuksia. Uuden ohjelman
toimenpiteillä lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävästi. Ohjelma asettaa kalan
käytölle elintarvikkeena ja kalatalouden arvoketjun kehitykselle vision sekä määrittää strategiset valinnat ja
keskeiset toimenpiteet. Vision mukaan suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti vuonna
2027 ja kotimaisen kalan kulutus on kaksinkertaistunut. Tavoitteeseen päästään lisäämällä erityisesti vajaasti
hyödynnettyjen kalojen, silakan ja muikun elintarvikekäyttöä, sisävesien kaupallista kalastusta sekä
vesiviljelyä. Myös kalatuotteiden vientiä on tarkoitus kasvattaa merkittävästi. Ohjelma pdf:nä. Lisätietoja
ohjelman arvioiduista miljardiluokan terveyshyödyistä.

Tampereen Pyhäjärvessä muikkukanta on harva, joten muikut lihovat nopeasti isoiksi. Muikku on suomalaisista suomalaisin kala,
jonka kalastusta ja käyttöä voidaan huomattavasti lisätä. Maamme on keskeistä muikun esiintymisaluetta, ja laji on parhaissa
muikkuvesissämme todellinen valtalaji. Pirkanmaan vesillä muikun kaupallinen kalastus on ollut vähäistä viime vuosina ja sen saalis
Luken tilastojen mukaan vain joitakin tonneja.
Muikun kutu viivästyy tai viivästyi tänä syksynä normaalista aikataulusta monin paikoin. Kutu on tyypillisesti päällä veden lämpötilan
laskettua 5─6 asteeseen. Vedet ovat olleet viime päiviin saakka vielä paikoin yli 7-asteisia poikkeuksellisen lämpimän syksyn takia.
Muikun kasvunopeudessa on huomattavia eroja eri vesistöissä ravintotilanteen ja kannan tiheyden vaikuttaessa asiaan.

2

Kalaleader-esiselvitys Kuha-Suomen kalatalousryhmästä etenee
Kalan käytön lisääminen ja elinkeinokalatalouden kehittäminen ovat nyt siis erittäin ajankohtaisia teemoja.
Siihen liittyen Pirkanmaan Kalatalouskeskus työstää esiselvitystä Kalatalouden toimintaryhmän
mahdollisuudet Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Myös kalastusmatkailu ja vesiviljely
ovat tarkastelussa mukana. Hankkeen tuloksena alueelle valmistuu elinkeinokalatalouden
kehittämisstrategia. Menossa on alan yritysten haastattelut ja alustavaa strategialuonnosta esiteltiin tänään
Leader-ryhmille. Uuden ohjelmakauden mukaiset toimintaryhmät aloittanevat toimintansa vasta vuoden 2022
puolella. Seuraamme mielenkiinnolla, valikoituvatko Pirkanmaan ja sen naapurimaakuntien alue ─ jonka
työnimenä on Kuha-Suomen kalatalousryhmä ─ tulevien rahoitusta saavien kalatalousryhmien joukkoon. Se
on
tavoitteenamme.
Lisätietoja
Kalaleader-hankkeesta:
Päivi
Pyyvaara
0500-760 953
paivi.pyyvaara@kalatalo.fi

Kaupallinen kalastus nojaa Pirkanmaalla ja sen lähialueilla vahvasti kuhaan. Myös monissa muissa lajeissa on paljon
hyödyntämätöntä potentiaalia. Ilmastonmuutos ja heikot jäätalvet asettavat kehittämishaasteita ympärivuotiselle kalastukselle.
Positiivinen puoli on se, että kuha ja muut lämpimän veden kalat ovat hyötyjinä, ja niiden kannat tulevat pysymään vahvoina myös
tulevaisuudessa.

Kuhasaalit huipussaan
Järvien kuhasaaliit jatkavat kasvuaan kaupallisessa kalastuksessa. Luken mukaan kuha ohitti jo muikun
sisävesien merkittävimpänä saalislajina vuonna 2019. Kuhasaaliin arvo oli 5,8 milj. € ja muikkusaaliin arvo
5,7 milj. €. Muikku pitää kuitenkin vielä pintansa mädin ansiosta. Muikun mädin arvo oli 376 000 euroa, joten
muikku oli nippa nappa arvokkaampi kokonaisuutena. Ammattikalastajat pyydystivät vuonna 2019
järvialueeltamme kuhaa yhteensä 879 tonnia, joka on viime vuosikymmenien ennätyssaalis.
Sisävesialueen ammattikalastuksen saaliin arvioitiin olleen viimeksi samaa suuruusluokkaa vuonna 1953;
tuolloin karkea saalisarvio oli noin 820 tonnia. 1950-luvulla alkanut kuhakantojen taantuma romahdutti
sittemmin saaliit murto-osaan.
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Järvialueen kaupallisen kalastuksen kuhasaalis on kasvanut lähes 8-kertaiseksi kymmenessä vuodessa, ja
on nykyään 1,5-kertainen esimerkiksi verrattuna Ruotsin järvien ammattikalastuksen kuhasaaliisiin, jotka
eivät ole juuri kasvaneet samana ajanjaksona.
Myös vapaa-ajankalastuksessa saaliit ovat lisääntyneet 2010-luvulla. Viime vuosina kotitarve- ja
virkistyskalastajien kuhasaalis järvialueella on ollut noin 3 milj. kg vuodessa.

Tukea kunnostuksiin ja vesihallintaan
Kalataloudellisten kunnostushankkeiden avustushaku on käynnistynyt. Tukea voidaan myöntää hankkeisiin,
joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia
kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden
kalakantojen elinvoimaisuutta. Lisätietoja ja ohjeet hakemisesta.
Maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan edistämiseen liittyvien hankkeiden harkinnanvaraisten
avustusten haku on käynnistynyt. Vuosina 2021─2022 toteutettavien hankkeiden avustamiseen on käytössä noin
3 miljoonaa euroa. Avustuksen tavoitteena on mm. tukea valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua ja
toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia
yhteistyöhankkeita että paikallisia kokeiluhankkeita. Lisätietoja ja ohjeet hakemisesta.
Kala- ja vesihankkeiden avustukset ovat haettavissa 30.11.2020 saakka. Hakulomakkeet löytyvät sähköisestä
asiointipalvelusta: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut.

Muun muassa Ikaalisten Jyllissä Jyllinjoen Jyllinkoskella on pato, joka muodostaa nousuesteen vaelluskaloille. Yhteiskuntamme
alkaa olla jo henkisesti valmis aiempaa merkittävämpiin toimiin, kuten käynnistymässä oleva mittava patojenpurkuhanke järvilohen
kutualueilla Etelä-Karjalan Hiitolanjoella osoittaa.
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Lyhyet kalaisat
Kalastusluvat joululahjaksi voi ostaa joulun alla Kalapassin verkkokaupasta. Uuden vuoden luvanmyynti
aloitetaan arviolta joulunalusviikon puolivälissä. Tämän kauden lupamyynti jatkuu siihen saakka. Erityisesti
virtavesikohteisiin lupia ostetaan edelleen kohtalaisen vilkkaasti.
Ankerias ei ehkä kudekaan Sargassomerellä, pohditaan Nature-lehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissa.
Ankeriaiden kutupaikan on jo pitkään oletettu sijaitsevan Sargassomerellä. Vanhalle teorialle on nyt nostettu esiin
vaihtoehto, joka tukeutuu merivirtojen liikkeisiin perustuviin mallinnoksiin. Tutkijat päätyivät hypoteesiin, jonka
mukaan ankeriaiden lisääntyminen tapahtuisi vulkaanisesti aktiivisella suhteellisen matalalla Keski-Atlantin
harjanteen alueella Sargassomereltä itään.
Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen johtokunta pysyy entisenä, ja Hannu Wirola jatkaa kalatalouskeskuksen
puheenjohtajana seuraavan kolmivuotiskauden. Kalatalouskeskuksen vuosikokous Aitolahdella 21.9.2020
hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka näytti plussaa 16 342,49 €.
Pitkän linjan järjestöaktiivi Pauli Sorrille kalatalouskeskuksen 100-v mitali. Pirkkalan kalatalousalue järjesti
huomionosoituksen yleiskokouksessaan Vesilahdella 15.10.2020. Pauli Sorri on toiminut vuosikymmeniä
Pyhäjärven suurimpiin kuuluvan Säijän kalastuskunnan puheenjohtajana sekä Pirkkalan kalastusalueen ja
kalatalousalueen hallituksessa, minkä paikan hän luovutti kokouksessa nuoremmilleen. Pauli on ollut tuttu hahmo
monissa kalatalouskeskuksen kokouksissa ja muissa yhteyksissä hoitaen aktiivisesti kalastusasioita omalla
kulmakunnallaan positiivisessa hengessä. Tänäkin syksynä hän oli jälleen mukana suorittamassa
kalastuksenvalvontaa Pyhäjärvellä. Onnittelut vielä kerran aina nuorekkaalle konkarikalamiehelle!

Yli 2,2 miljoonaa katselukertaa Kuhamaa-YouTubessa. Kalatalouskeskuksen vuonna 2011 käyttöönottama
kanava on erittäin suosittu sekä kotimaassa että ulkomailla kalan ystävien keskuudessa. Kanavalta löytyy sekä
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kalastus- ja rapuvideoita että rapulauluesityksiä. Ylivoimaisesti suosituin videopätkä Finnish fish delicacies on an
open fire näyttää kalaruokien valmistusta luonto-olosuhteissa, ja se on yksistään houkutellut pian jo kaksi
miljoonaa katselijaa ympäri maailman.
Rasvaevällisen taimenen pyydystämisestä 2 440 € menettämisseuraamus. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden
mukaan nurmeslainen mies oli maaliskuussa 2020 pyytänyt rasvaevällisen taimenen verkoilla Pielisestä,
Hevonpersiinsaaren edustalta. Mies ei ollut laskenut villiä taimenta takaisin vaan oli ottanut sen saalikseen.
Käräjäoikeus tuomitsi miehen maksamaan valtiolle kalan arvon eli 2 440 euroa ja päälle sakot kahdesta
kalastusrikkomuksesta (Lähde Yle).
Kalaistutukset ovat loppusuoralla. Kalatalouskeskus on hoitanut vesialueiden omistajien ja kalatalousalueiden
toimeksiannosta syksyn kalaistukkaiden toimituksia isompiin ja pienempiin maakunnan järviin. Istukkaiden
saatavuus on vastannut melko hyvin kysyntää; siianviljelyssä kuluva kasvatussesonki näyttää tosin olleen hieman
haasteellinen. Osa maakunnan vesien siikaistutuksista, mm. Pyhäjärveen kalatalousmaksuilla tehtävät
velvoiteistutukset, ovat vielä hoitamatta.

Siimat kiristyvät myös tulevina kausina. Eilen oli vuorossa osakaskuntien järvitaimenistutuksia Pirkanmaan vesiin. Kolmekesäinen
järvitaimen jäi hetkeksi huilimaan Näsijärven rantaveteen, ennen kuin se suuntasi kohti Koljonselän muikkuapajia. Katso video
istukkaiden pääsystä vapauteen kalatalouskeskuksen Facebook-sivuilta.

Tietosuojasta on syytä huolehtia myös kalapuolella. Esimerkiksi kalastuksenvalvonnassa kalastuslain
perusteella kerättävät henkilötiedot ovat vain asianomaisten käyttöön, ei ulkopuolisille. Erityisesti valvojien ja
kalatalousyhteisöjen vastuuhenkilöiden sekä muiden henkilötietoja käsittelevien tulee huomioida tämä entistäkin
tarkemmin. Suojatut yhteydet sähköposteissa ovat tätä päivää. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne on syytä
hävittää. Suoritimme sekä Kalastuksenvalvoja-palvelussa että verkkokaupassa vanhojen henkilötietojen
anonymisoinnin viime keväänä. Tulemme pitämään tietosuoja-asioita esillä myös tulevissa valvojakoulutuksissa.
ELY-keskuksen uusin Uutisrysä-tiedotuslehti on ilmestynyt ja löytyy täältä.
Nuorisotyö jatkui syksyllä lasten onkiretkien sarjalla, jonka toteutimme yhteistyössä pirkanmaalaisten
kalastusopasyritysten ja 4H-järjestön kanssa. Lasten innostamista kalastusharrastuksen pariin jatketaan myös
tulevalla kaudella. Nuorisohankkeita rahoittavat Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö ja
kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskus.
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Alhoniityn koulun 4-A luokka pääsi tutustumaan syyskuun tummanpilvisessä säässä onginnan riemuihin Nokian Alisenjärven rannalla
Vaparetkien ja JPH-Fishingin opastamana. Välillä tarvittiin kalaoppaan apua ongenkoukun irrotuksessa syvältä ahvenen suusta.

Suomi.fi-valtuudet korvaavat Katso-tunnisteet vuodenvaihteessa
Palvelua käytetään mm. vero- ja palkka-asioiden hoitoon sekä moniin muihin toimintoihin ja palveluihin
sähköisessä asioinnissa. Yrityksen tai yhteisön puolesta voi asioida ilman erikseen annettua valtuutta
henkilö, jolle on merkitty kaupparekisterissä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai
yhdistysrekisterissä jokin yksinedustamiseen oikeuttava rooli ja kyseinen rooli on määritelty palvelussa
asiointiin oikeuttavaksi.
Osakaskuntien ja kalatalousalueiden edustamisoikeudet eivät ole pääsääntöisesti rekistereistä
selvitettävissä. Lisäksi monilla yhdistyksillä nimenkirjoittajia on enemmän kuin yksi, jolloin ko. henkilöt voivat
edustaa yhteisöä vain yhdessä. Myös tällaiset yhteisöt voivat siirtyä Suomi.fi-valtuuksien käyttäjiksi tekemällä
hakemuksen virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Palvelussa virkailija rekisteröi hakijan puolesta
hakemuksessa esitetyt valtuudet valtuusrekisteriin.
Valtuutusoikeutta haetaan henkilölle, joka vasta yhteisön asioiden hoidosta. Saatuaan valtuutusoikeuden
tämä henkilö voi antaa yhteisön asiointivaltuuksia toisille henkilöille, yrityksille ja yhteisöille (esim.
kirjanpitäjälle).
Valtuuden rekisteröinnin saa vireille lähettämällä yhteisön nimenkirjoitusoikeudellisten allekirjoittaman
valtuushakemuksen tarvittavine liitteineen, joita ovat kopio(t) passista tai henkilökortista, yhteisön säännöt
(josta selviää nimenkirjoitusoikeus) ja pöytäkirja(t), josta (joista) selviää nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön
valinta.
Valtuutushakemus tehdään suomi.fi -sivujen kautta. Tarvittavat valtuusasiat (esim. Veroasioiden hoito)
valitaan palvelussa pitkältä listalta teemoittain. Hakemuksen voi tulostaa allekirjoitettavaksi ja tallentaa.
Järjestelmään tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai muilla esitetyillä tavoilla.
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Kun allekirjoitukset ja tarvittavat liitteet ovat hankittu, hakemus lähetetään sähköisesti niiden kanssa.
Hakemuksen voi lähettää vaihtoehtoisesti myös postitse tai toimittaa palvelupisteeseen. Lisätietoja ja ohjeita
Suomi.fi-palvelusta sekä Digi- ja väestötietoviraston ja verottajan sivuilta.

Kalapassi.fi ─ vaivaton luvanmyyntikanava osakaskunnille ja muille

Kalassa on käyty tänä vuonna ahkerasti. Kalastajat toivovat, että luvat on helppo ostaa verkosta silloin kun itse haluaa . Kalapassin
verkkokaupan kautta tämä toive toteutuu. Palvelu säästää lupa-alueen aikaa ja vaivaa ja on paras tapa hoitaa luvanmyynti
nykyaikaisella tavalla. Luvanmyynti voidaan hoitaa joko kokonaan verkkokaupan kautta tai niin, että se on yksi luvanmyyntikanava.

Kuluva kausi on ollut ennätysmäinen kalastuslupien verkkomyynnissä. Kalapassin verkkokaupan
lunastusmäärät ovat nousseet merkittävästi monilla lupa-alueilla. Kasvua edelliseen kauteen on 36 % ja
euromääräisesti peräti 46 %. Lisäys on pääosin seurausta lupamyynnin yleisestä vilkastumisesta. Myös 6
uutta lupa-aluetta käynnisti tälle kaudelle lupiensa tarjonnan, ja sen vaikutus myynnin lisääntymiseen on noin
10 %. Verkkomyynnin edut ovat huomattavat erityisesti tällaisen poikkeusaikana, jolloin luvanosto on
hoidettavissa turvallisesti ja nopeasti.
Ensi vuonna luvanmyynnin osoitteessa kalapassi.fi aloittaa jälleen uusia lupa-alueita; mm. Messukylän
kalastuskunta ja Aitoniemen osakaskunta. Lupien myynti on helppoa ja edullista. Järjestelmän
seurantaosiota voi hyödyntää myös mm. valvonnan tarpeisiin. Verkkokaupan provisio on 10 %. Sen lisäksi
ei tule muita käynnistämis- tms. kuluja. Kuittivihkojen ja verkkomerkkien hankintamenot ja niihin liittyvä
ylimääräinen edestakainen pyörittely jäävät pois. Lupa-alue saa tilityksistä selkeät yhteenvedot ja voi seurata
itsekin tilannetta reaaliaikaisesti verkkokaupan seurantajärjestelmän kautta. Maksettuaan asiakas saa
lupansa ladattavaksi verkkokaupasta, ja ne toimitetaan hänelle lisäksi sähköpostilla pyydysmerkkeineen, jos
kysymyksessä ovat esim. verkko- tai ravustusluvat. Luvanostaja voi myös tilata ostamisen yhteydessä
pyydysmerkit pienestä lisämaksusta säänkestävälle materiaalille tulostettuna, jolloin postitamme ne hänen
ilmoittamaansa osoitteeseen.
Otamme koko ajan uusia osakaskuntia ja muita tahoja verkkokaupan asiakkaiksi. Tavoitteena on, että
lähitulevaisuudessa luvanostajat löytävät kattavasti ja helposti kalastus- ja ravustusluvat Pirkanmaan eri
vesistöihin Kalapassin verkkokaupasta. Maakunnallinen keskitetty kanava palvelee parhaiten sekä kalastajia
että kalatalousyhteisöjä. Kalapassin käteismyyntipisteet täydentävät palvelua. Tämä on todellista
asiakaslähtöisyyttä.
Jos olette kiinnostuneita luvanmyynnin helposta aloittamisesta verkossa, kerron mieluusti lisätietoja.
Yhteydenotot: Ismo Kolari p. 050-5929259, ismo.kolari@kalatalo.fi.
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Avoveden kalastuskausi jatkuu vielä tovin, mutta lähestyy kuitenkin vääjäämättä loppuaan. Nähtäväksi jää,
tapahtuuko tämä vanhan vai uuden vuoden puolella. Toivottavasti kuitenkin saadaan ensi talvena jäitä
muuallekin kuin teiden pintaan ja auton laseihin. Hyvää syksyn jatkoa!

Parhain terveisin

Ismo Kolari
Vs. toiminnanjohtaja
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
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