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Keskusliiton uutisia 

Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät 11.–13.2.2020 

Järjestyksessään toiset Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät järjestetään Helsinki-Tukholma-Helsinki 

risteilyllä 11.–13.2.2020 Viking Line Mariellalla. Ohjelma ja ilmoittautumiskaavake löytyy osoitteesta 

https://ahven.net/valtakunnalliset-kalatalousaluepaivat/ Paikkoja on rajoitetusti ja mukaan voi osallistua 

vain Kalatalouden Keskusliiton kautta varatulla paketilla. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.1.2020. 

Lisätietoja: Niina Koivunen, niina.koivunen@ahven.net, puh. (09) 6844 5926.  

 

Osakaskuntien taloudesta tehdään laaja selvitys 

Kalatalouden Keskusliitto tekee valtakunnallisen tiedustelun osakaskuntien taloudesta. Omistajakorvausten 

käsittely on kyselyssä tarkimman tarkastelun kohteena. Tiedustelu toteutetaan webropol-tiedusteluna. 

Osakaskuntien toimijoille lähetään sähköpostikysely, jossa on kysymyksiä osakaskunnan tuloista, menoista 

ja taseesta. Tietoa tarvitaan neuvonnan kehittämiseen. Kysely toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. 

 

Kalatalousalueille palautuksia 

Kalatalousalueet ovat saamassa valtion lisätalousarviosta 1 658 000 euroa. Mistään lahjasta tai yllätyksestä 

ei ole kysymys, vaan varat koostuvat jo kumotun kalastuslain mukaisista puutteellisten yhteystietojen takia 

jakamatta jääneistä ja vanhentuneista korvauksista vesialueiden omistajille, jotka voimassa olevan 

kalastuslain mukaan on palautettava alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta 

kalatalousalueille. Varoja saavat ne kalastusalueet, joiden alueelta varat alunperinkin ovat kotoisin. 

 

Personoidut pyydysmerkit myyntiin 

Personoitujen pyydysmerkkien myynti vuodelle 2020 on alkanut. Pyydysmerkkien materiaali vedenkestävä, 

synteettinen ja luja TYVEK. Vuoden 2020 väri on punainen. Minimitilausmäärä on 70 kpl ja toimitusaika on 

2-6 viikkoa. Personoidut pyydysmerkit voi tilata tästä linkistä https://ahven.net/personoidut-pyydysmerkit/ 

 

Merimetsostrategia lausunnolla  

Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtinut työryhmä on luovuttanut 

ympäristöministeriölle kansallisen merimetsostrategian ja siihen liittyvän toimenpidesuunnitelman. 

Ympäristöministeriö on avannut kansallisen merimetsostrategian ja toimenpidesuunnitelman lausunnolle. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.12.2019.  

Koko kala-alan mielestä merimetsostrategian toimenpiteet ovat riittämättömiä ja ala on jättänyt aiheesta 

täydentävän mielipiteen ja seitsemän toimenpide-esitystä. 

 

Samalla saaliilla 

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitolta on valmistunut upea Samalla saaliilla -dokumentti hylkeiden ja 

kalastajien yhteiselosta Perämerellä. Videon lisäksi sivulta löytyy runsaasti tietoa kalastajista, kalan saaliista 

ja hylkeistä. 

 

Erikoistarjous Suomen Kalastuslehden uusille tilaajille 
Joko sinulle, osakaskunnallesi tai kalatalousalueellesi tulee Suomen Kalastuslehti? Tiesitkö, että Suomen 

Kalastuslehti on lähes ainoa tutkittua tietoa kalastuksesta ja kalataloudesta Suomessa tarjoava julkaisu?  

Suomen Kalastuslehti uudistui vuoden 2019 alussa. Uudistunut lehti sai kevään lukijakyselyssä erittäin 

hyvää palautetta. Lehti sisältää paljon tarpeellista, jopa välttämätöntä, tietoa kalatalousalueissa ja 

osakaskunnissa aktiivisesti toimiville sekä muille aiheesta kiinnostuneille. 

Suomen Kalastuslehden (8 numeroa, 40 sivua) kestotilauksen hinta vuodelle 2020 on 48 € ja 

määräaikaistilauksen 49 €. Ennen marraskuun loppua (30.11.) tilauksen tehneille lähetämme marraskuussa 

ilmestyneen käyttö- ja hoitosuunnitelman erikoisnumeron (SKL 7/2019) tilauslahjana. 



Uudet tilaukset voi tehdä joko sähköpostilla osoitteeseen kalastus@ahven.net, soittamalla numeroon (09) 

6844 590 tai Ahvennetistä löytyvällä tilauslomakkeella. 

 

Seuraa joulukalenteriamme Facebookissa 

Kalatalouden Keskusliiton Facebookin joulukalenterissa on luvassa tietoa kalasta ja kilpailuja. Seuraa ja 

osallistu. 

 

Muualta poimittua 

Kalastonhoitomaksu 2020 myyntiin 

Metsähallitus on aloittanut vuoden 2020 kalastonhoitomaksujen myynnin. Kalastonhoitomaksu on suosittu 

aineeton joululahja. Se oikeuttaa kalastamaan tuhansissa kalapaikoissa ympäri Suomen. 

Kalastonhoitomaksua lunastetaan vuosittain lähes yhdeksän miljoonan euron edestä. 

 

Luonnonvarakeskukselta tietopaketti käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmisteluun 
Vuonna 2016 voimaan tulleen kalastuslain myötä perustettujen kalatalousalueiden tulee laatia alueitaan 

koskevat käyttö- ja hoitosuunnitelmat vuoden 2020 loppuun mennessä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmien tulee 

perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Suunnitelmien voimassaoloaika on enimmillään 

kymmenen vuotta. Kalatalousalueita on yhteensä 118, ja ne kattavat sekä rannikko- että sisävedet. 

Luken KHS tietopaketti sisältää mm. KHS-mallirungon, Porvoon-Sipoon ja Päijänteen kalatalousalueiden 

pilotit sekä Kalavesien käyttöoppaan. 

 

Kalatalousalueille kohdistuva viehekalastusrasitus selvitetty 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) uudesta raportista selviää omistajakorvausten perusteena olevan 

viehekalastuksen määrä kalatalousalueilla. Viehekalastuksen määrää selvitettiin kyselyllä reilulle 20 000 

kalastonhoitomaksun maksaneelle suomalaiselle. Omistajakorvausten perusteena olevia 

viehekalastuspäiviä yhdellä vavalla ja vieheellä oli yhteensä 6,3 miljoonaa. 

 

Uusi vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia julkaistu  

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut uuden vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian. Strategia 

kuvaa, millaista kalastus-Suomea lähivuosina tavoitellaan. Laajassa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa 

valmisteltu strategia tavoittelee vapaa-ajankalastuksesta suosittua ja yhteiskunnallisesti arvostettua 

luontoharrastusta, joka hyödyntää kestävästi Suomen monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia. 

Strategiasta on saatavana sekä tiivistetympi esite että koko julkaisu. 

 

Vapaa-ajan kalastuksen saalistilastot vuonna 2018 

Suomessa oli vapaa-ajankalastajia vuonna 2018 noin 1,5 miljoonaa. Suomalaisista yli neljännes, eli 27 

prosenttia, harrasti kalastusta. Suomalaismiehistä kalasti 37 prosenttia ja naisista 18 prosenttia. 

Harrastuskalastajien nostama kalasaalis pieneni vuoteen 2016 verrattuna lähes 30 miljoonasta kilosta 

hieman yli 22 miljoonaan kiloon. Saaliit pienenivät lähes kaikkien lajien osalta. Kuhan osuus saaliista oli 15 

prosenttia. Ahvenen ja hauen osuus yhteensä oli yli puolet kokonaissaaliista. 

Verkoilla pyydettiin saaliista enää hieman yli 30 prosenttia, kun vielä vuonna 2000 osuus oli puolet. 

Heittovavan ja vetouistelun osuus saaliista oli yhteensä 38 prosenttia. 

 

Itämeren kalastuskiintiöt vuodelle 2020 

EU:n maatalous- ja kalastusministerit päättivät Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2020 Luxemburgissa 

14. lokakuuta järjestetyssä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa. Kymmenestä kalakannasta 

kahdeksan kiintiö laskee, yksi säilyy ennallaan ja yksi nousee. Suomelle merkittävistä kiintiöistä 

Pohjanlahden silakkakiintiö laski 27 % ja Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö laski 5 %. 

Suomenlahden lohikiintiö pysyi ennallaan. Itämeren itäisen turskan kalastus lopetettiin. 

 



Itämeren hyljekannat jatkavat kasvua 

Vuonna 2019 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa runsaat 38 000 harmaahyljettä eli hallia. Näistä Suomen 

merialueella oli noin 14 200. Perämeren jäillä laskenta-aikaan olleiden norppien määräksi arvioitiin runsaat 

12 800 yksilöä. 

 

Saimaannorppakannan hidas kasvu jatkuu 

Metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppien talvikanta vuonna 2019 on kooltaan noin 410 norppaa. 

Saimaalle syntyi tänä vuonna 88 kuuttia. Saimaannorpan suojelustrategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa 

vuodelle 2025 asetettu 400 yksilön välitavoite on nyt ylittynyt. 

Saimaannorppakannan kasvun ovat mahdollistaneet kalastusrajoitukset, apukinosten kolaaminen 

vähälumisina talvina sekä häiriöttömän pesinnän turvaaminen. Kannan seurannan tulokset viittaavat siihen, 

että kannan elpyminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Pitkäjänteinen suojelu ja paikallisväestön sille antama 

tuki ovat tuottaneet tulosta. 

 

Koululaiset valitsivat lohikeiton 

Lohikeitto voitti uunilohen, riistakäristyksen ja broilerinfileen, kun Keravan koulujen oppilaat saivat 

äänestää itsenäisyyspäivän juhlalounaan menusta. 

Oppilaat ovat äänestäneet itsenäisyyspäivän juhlalounaasta jo useana vuonna ja äänestys on ollut aina 

suosittu. Tänä vuonna ääniä tuli melkein 1 600, ja äänestyksen voittanut lohikeitto sai yli 40 prosenttia 

annetuista äänistä. 

 

<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< 

Kalatalouden Keskusliiton Ahvenposti-uutiskirje lähetetään Keskusliiton tai sen jäsenjärjestöjen 

sähköpostilistoille liittyneille henkilöille. Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa Ahvenpostia, ota yhteyttä 

uutiskirjeen sinulle lähettäneeseen tahoon. 
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Tapio Gustafsson 

Tiedottaja - Informatör 

 

 

Kalatalouden Keskusliitto - Centralförbundet för Fiskerihushållning 

Malmin kauppatie 26 - Malms handelsväg 26 

00700 Helsinki - Helsingfors 

 

 

Puh. (09) 6844 5914 - Tel. (09) 6844 5914 

tapio.gustafsson@ahven.net 

http://www.ahven.net 

 

”Kalatalouden Keskusliitto – Hyvinvoivat kalavedet ja kestävä kalastus”.  

 


