Kalapassin verkkokaupan lupamyynti on kasvanut
elokuun
puolivälin
tilastojen
mukaan
monilla
Pirkanmaan lupa-alueilla useita kymmeniä prosentteja
viime vuoteen verrattuna. Paljon uusia tai satunnaisia
kalastajia on vihkiytynyt kalastuksen maailmaan.

Kalatalon uutiset 3/2020 (1.9.2020)

Kutsu
kalatalouskeskuksen
vuosikokoukseen 21.9.2020
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous
pidetään Tampereen Aitolahdella Marttilan Pirtissä
Aitoniementie 287 maanantaina 21.09.2020 klo 17.00
alkaen. Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle
kuuluvat asiat. Kokouksen alussa Heikki Holsti
KVVY:stä kertoo toimista Pirkanmaan purovesillä.
Liitteenä asialista ja muuta kokousmateriaalia.

Syysistutukset käynnistyvät
Saatavilla on tällä tietoa vielä siikaa, kuhaa, kirjolohta
ja poikkeuksellisesti myös madetta sillä varauksella,
että viljely on onnistunut. 3-kesäistä järvitaimenta
pienellä varauksella.
Istukastilaukset meilillä, puhelimitse tai kotisivuillamme
(https://kalatalo.fi/kalanpoikasten_tilauslomake.htm)

Metsähallituksen
mukaan
kalastonhoitomaksuja
lunastettiin tammi-heinäkuun aikana yli 245 000
kappaletta. Tuottoa kertyi heinäkuun loppuun
mennessä 9,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden kertymä
oli viime vuonna vajaa 8,9 miljoonaa euroa, eli nyt ollaan
jo selvästi edellä kokonaiskertymissä.
Valtiovarainministeriö
esittää
vuodelle
2021
omistajakorvauksia nostettavaksi 3,9 %. Kalastuslain
82 § 1─3 kohtien mukaisiin tarkoituksiin nosto olisi 1,8
%; tähän kohtaan kuuluvat kalatalousalueet sekä
kalatalousneuvonta. Kalastuslain sanamuotojen takia
kuluvan vuoden aiempaa isompi kertymä tulee
realisoitumaan määrärahojen nousuna vasta vuoden
2022 budjetissa. Odotettavissa onkin, että tuolloin
resursseja saadaan kentälle lisää.

Omistajakorvaukset 2018 ja
2019 kalatalousalueiden tileille
KEHA-keskus
on
tilittänyt
Pirkanmaan
kalatalousalueille omistajakorvaukset vuosilta 2018
ja 2019 (pois lukien päätöksestä valittaneet).
Kalatalousalueet harkitsevat itse, onko heillä
mahdollisuuksia jakaa tämän vuoden puolella esim. osa
korvauksista vai siirtyykö jako myöhemmäksi. Varojen
jaossa käytettävää KALPA-järjestelmää työstetään
edelleen.
Ongelmia
ovat
aiheuttaneet
mm.
maanmittauslaitoksen
kiinteistötietojärjestelmässä
paikka paikoin havaitut virheelliset pinta-alatiedot.

Järvitaimenistukkaita matkalla kohti Näsijärven muikkuapajia.

___________________________________________

Kalastusharrastus vei luontoon
kun Suomea suljettiin
Jos koronavuodessa jotain positiivista halutaan
nähdä, niin yhtenä merkittävänä asiana on se, että
kalastus ja muut luontoharrastukset ovat selvästi
lisääntyneet
poikkeuksellisen
tilanteen
myötä.

Erityisesti vapapyynti on kasvattanut suosiotaan tänä kesänä.
Kalapassin viehelupia on ostettu mm. Kulo-Rautavedelle,
Längelmävedelle, Näsijärvelle, Pyhäjärvelle ja RoineMallasvedelle aiempaa innokkaammin; elokuun puoliväliin
mennessä lupia oli lunastettu jo selvästi enemmän kuin koko
viime vuonna. Uusia pyydyskalastuksen kokeilijoita on myös
ilahduttavasti
ilmaantunut
kalajärviemme
ulapoille.
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Tampereen
kalamarkkinat
peruttiin toistamiseen
Syksyn kalamarkkinoita ei valitettavasti voida
järjestää koronatilanteen takia. Kesän lopulla
tautitapausten määrä on lähtenyt uudelleen nousuun.
Hallitus ja viranomaiset ovat jälleen tiukentaneet
rajoituksia. Vaikka Pirkanmaalla tartuntojen määrä on
ollut melko pieni, katsoimme parhaaksi, että markkinoita
ei ole syytä nyt järjestää. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
suositus on, että kaikissa isoissa tapahtumissa tulisi
käyttää kasvomaskeja. Tampereen Kalamarkkinoille
tullaan yleisesti nimenomaan syömään paikan päällä
herkullisia kala-aterioita.

150 koululaista. Määrä ei kuitenkaan aina korvaa
laatua, ja päivä onnistuikin hyvin. Ohjelmassa oli mm.
ongintaa, tietoa kuhan kalastuksesta ja jokamiehen
oikeuksista sekä maistiaiset paistetusta Näsijärven
muikusta maa- ja kotitalousnaisten pisteellä. Iltapäivällä
paikalla oli myös Pyhäjärven kaupallinen kalastaja
kertomassa kalastuksesta ammattina.
Viikkoa ennen tapahtumaa kalatalouskeskus järjesti
Pirkanmaan kalastusoppaat kouluttamaan 4H-ohjaajia
ongintaan kalatalouden ja merenkulun säätiön
hankkeen puitteissa. Ohjaajat hyödyntävät oppimiaan
taitoja syksyn aikana muissa tilaisuuksissa. Syyskuussa
olemme mukana Nokian koulujen ympäristöviikolla.

Arvioimme, että tämän hetken suositusten mukaisten
1─2 metrin turvavälien pitäminen ei ole käytännössä
mitenkään mahdollista tiiviillä markkina-alueella
Laukontorilla. Pirkanmaan Kalatalouskeskus on
järjestänyt Tampereen kalamarkkinoita vuodesta 1991.
Vastuullisena järjestäjänä haluamme tarjota innostavan
ja värikkään, mutta ennen kaikkea turvallisen
tapahtuman.

Kiinnostuneet koululaiset parveutuivat kalatalouskeskuksen
osastolle Valtakunnallisena kalastuspäivänä. Kalastaja Pekka
Rintamaan näytille tuomat 7 erilaista särkikalaa sorvasta
suutariin ja jutut 17 kiloisesta hauesta ynnä muusta pyöristivät
suita ja herättivät suurta innostusta.

____________________________________

Verokarhu kala-apajilla
Kun valoisampi päivä jälleen koittaa, Tampereen
kalamarkkinat palaa uudelleen ilahduttamaan kaikenikäisiä ja
-kokoisia kalaruokien ystäviä.

____________________________________

Tulevia? ja menneitä tapahtumia
Syksylle
siirretyn
Kuhaseminaarin
kohtalo
päätetään myöhemmin, kun nähdään, miten
virustilanne ja rajoitukset lähiviikkoina kehittyvät.
Seminaari on tarkoitus pitää 21.10. Tampereen
Komediateatterissa ─ jos siis tilanne sen sallii.
Tiedotamme asiasta kotisivuillamme ja seminaariin
keväällä
ilmoittautuneille
sähköpostilla.
Mikäli
seminaaria ei voida järjestää, haemme MMM:stä
jatkoaikaa ja siirrämme tapahtuman tulevaisuuteen.
Valtakunnallista kalastuspäivää vietettiin koronan
takia siirretyn aikataulun mukaisesti 26.8.2020.
Kalatalouskeskus järjesti Tampereen Eteläpuiston
aluetapahtuman
yhdessä
4H-järjestön
kanssa.
Epidemian takia osanottajamäärä supistui lopulta alle
puoleen alun perin ilmoittautuneista. Paikalla oli noin

Verottajan
uudet
ohjeet
yhteisetuuksien
verotuksesta julkaistiin hiljattain vero.fi:ssä. Uusi
ohjeistus koskee osakaskuntia. Ohje löytyy osoitteesta
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/87053/yhteisetuuksien-tuloverotus/.
Vero.fi
etusivulta voi myös valita Syventävät ohjeet ja sivun
keskiosassa Yhteisetuuksien tuloverotus, joka on uusin
ohjeista (28.8.2020)
Osakaskunnilla
ja
muilla
yhteisetuuksilla
tuloveroprosentti on tuloverolain 124 §:n mukaan 26,5
lukuun ottamatta tiekuntia, jotka maksavat tuloveroa
vain kunnille 6,26 %.
Verottaja on nyt aktivoitunut yleishyödyllisten
yhteisöjen arvonlisäveron suhteen. Uutisia aiheesta
on jo kautta rantain kantautunut. Vero.fi sivuilla on
alkuvuodesta (4.2.2020) julkaistu syventävät ohjeet
Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotus. Mm.
kalatalousalueet ja kalatalouskeskukset sekä monet
muut yhdistykset kuuluvat kyseiseen kategoriaan.
Yleishyödyllinen toiminta on vapautettu yhteisöjen
tuloveron
lisäksi
myös
arvonlisäverosta.
Yleishyödyllinen
yhteisö
on
kuitenkin

2

arvonlisäverovelvollinen elinkeinotoiminnan tuloistaan
ellei toiminta ole vähäistä. Yleishyödyllinen yhteisö saa
lähtökohtaisesti
vähentää
arvonlisäverolliseen
toimintaansa kohdistuvien hankintojen arvonlisäveron.
Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverottomaan sekä
arvonlisäverolain
soveltamisalan
ulkopuoliseen
toimintaan kohdistuvat arvonlisäverot eivät ole
vähennyskelpoisia.
Soveltamisalan
ulkopuolisella
toiminnalta tarkoitetaan esimerkiksi vastikkeetonta
toimintaa. Yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat usein
vastikkeetonta toimintaa, jossa luovutetaan hyödykkeitä
ilmaiseksi ja toimintaa rahoitetaan julkisin tuin,
avustuksin tai lahjoituksin.
Verottajalla löytyy lisää syventäviä ohjeita samasta
aiheesta:
Arvonlisäveron
vähennysoikeudesta
(11.3.2016) sekä vuoden alussa julkaistu Verotusohje
yleishyödyllisille yhteisöille (1.1.2020).
Kalatalousalueiden
toiminnanjohtajien
koulutuspäivän 8.10.2020 yhtenä aiheena käsitellään
kalatalousalueiden
verotusta.
Kalatalouden
Keskusliiton järjestämä koulutus pidetään Helsingissä
sekä osittain etänä. Siinä muina aiheina ovat mm.
KALPAn tilanne, kalastuslain toimeenpano, käyttö- ja
hoitosuunnitelmat ja omistajakorvausasiat.

____________________________________

Ympäristön tilaa paremmaksi
innovaatioilla ja kunnostuksin

Lähes ikuisesti luonnossa säilyviä muoveja tulisi
korvata muilla materiaaleilla. Tehtaita sulkevalla
puunjalostusteollisuudellamme
on
olemassa
biotuotesektorilla
valtava
mahdollisuus.
Uusien
keksintöjen, tuotteiden ja tekniikan käyttöönotto voi
edesauttaa osaltaan pitämään kalavetemme ja niissä
uivat kalat vähämuovisina tulevaisuuden kalastajille.
Tampereen seudun Keskuspuhdistamon tunnelien
louhinta etenee. Putkityöt jatkuvat mittaluokassaan
harvinaislaatuisella osahankkeella, jossa syksyn aikana
tullaan upottamaan kaksi vajaan kolmen kilometrin
pituista,
80
cm
halkaisijaltaan
olevaa
paineviemäriputkea Pyhäjärven pohjaan Tampereen
Raholan ja Pirkkalan välille. Ennen upottamista yhteen
hitsattuja putkia varastoidaan kelluttaen Raholan
puhdistamon rannan lähellä. Kalastajien tulee olla
tarkkaavaisia liikkuessaan syksyllä alueella.
Toimistomme läheisyydessä Vihilahden kohdalla
louhitaan tulo- ja purkuviemäreitä varten tunnelit. Työt
paikalla
jatkuvat
kesään
2022.
Vihilahdesta
rakennetaan vajaan 2 km pituinen puhdistamon
purkuputki, jota pitkin puhdistettu vesi johdetaan
Pyhäjärveen. Vihilahdessa siirtoviemärit Viinikanlahden
pumppaamolta liitetään Sulkavuoren tuloviemäriin.
Uusimmalla tekniikalla varustettu Keskuspuhdistamo
otetaan käyttöön vuonna 2024. Sen kapasiteetti on
mitoitettu riittämään ainakin vuoteen 2040 asti, jolloin se
käsittelee jopa noin 420 000 asukkaan jätevedet.

Mikromuoveja on Suomen kaikissa vesistöissä.
Niitä tavattiin Suomen ympäristökeskuksen ja ItäSuomen yliopiston nelivuotisessa tutkimushankkeessa
kaikista eliöryhmistä. Mikromuoveja löytyy kaikkialta eli
veden pintakerroksista, syvemmältä vesipatsaasta,
meren ja järvien pohjalta sekä kaloista, simpukoista ja
pohjaeläimistä. Mitä pienempiä mikromuoveja tutkitaan,
sitä korkeampia pitoisuuksia havaitaan, koska muovit
pilkkoutuvat ympäristössä jatkuvasti pienemmiksi,
havainnollistaa hankkeen vetäjä, tutkimusprofessori
Maiju Lehtiniemi Suomen ympäristökeskuksesta.
Yhdessä Kallaveden muikussa oli keskimäärin 25
muovihiukkasta, ahvenessa 11 hiukkasta. Joissain
kaloissa ei ollut muovia lainkaan, joissain oli paljon.
Lehtiniemen mukaan kalaa syödessään asiaa ei
kannata miettiä. Kala on terveellistä, löydetyt
mikromuovimäärät eivät sitä muuta. Suuri osa suolesta
tai
vatsasta
löytyvistä
mikromuoveista
tulee
todennäköisesti luonnollista tietä ulos (lähde: yle.fi).
Tutkimustulokset
kertovat
joka
tapauksessa
huolestuttavasta
kehityksestä.
Yleisin
muovi,
polyeteeni, kehitettiin 1930-luvun lopulla ja muoveja
alettiin ottaa laajamittaisesti käyttöön 1950-luvulla. Sen
jälkeen muovien tuotanto on ollut jatkuvassa kasvussa.
Parissa sukupolvessa olemme onnistuneet levittämään
mikromuovit jopa ulapan muikkujen sisäkaluihin.

Vihilahden länsipuolella olevan tunnelin suuaukko.
Vesikasvuston peittämä liettynyt Vihilahti (oikealla) tullaan
kunnostamaan tunneli- ja purkuputkiurakoiden yhteydessä
Pyhäjärven kalaston lisääntymisalueeksi. Pohjapadon avulla
kalojen pääsy Vihiojaan mahdollistetaan, ja kasvillisuutta
hillitään ruoppausten avulla.

MMM:n avustuksia maa- ja metsätalouden
vesienhallinnan kokeilu- ja kehittämishankkeille on
tulossa syksyllä. Harkinnanvaraisiin avustuksiin on
käytettävissä noin 2 milj. € vuosina 2021─22.
Avustuksen
kautta
voidaan
tukea
mm.
luonnonmukaisten
vesienhallintamenetelmien
käyttöönottoa pelto- ja metsäalueilla, suometsien ja
turvepeltojen kestävän vesitalouden edistämistä tai
maa- ja metsätaloussektoreiden välisen yhteistyön
kehittämistä. Vesienhallinnan avustukset tulevat
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haettavaksi samanaikaisesti ELYjen myöntämien
harkinnanvaraisten vesistö- ja kalatalousavustusten
kanssa. Lisätietoa hausta ja hakukuulutus myöhemmin
haun
avautuessa
osoitteessa:
https://www.elykeskus.fi/web/ely/maa-ja-metsataloudenvesienhallinnan-edistamisen-avustushaku
Vesistökunnostusverkoston
kahdeksas
vuosiseminaari järjestetään webinaarina 27.-28.10.
Vuosiseminaarin 2020 teemoina ovat kalavesien hoito,
vaelluskalat, valuma-aluelähtöiset kunnostukset sekä
verkostoituminen. Verkostossa toivottaisiin laajempaa
osallistumista tapahtumaan myös kalapuolen toimijoilta.
Linkki
tapahtumaan
ja
ilmoittautumiseen:
https://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesistokunnostusverkosto/Tapahtumat/Vuosisemin
aarit/Vuosiseminaari_2020.
Löytyy
myös
googlettamalla: vesistökunnostusverkosto, seminaari.
Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 -työn
puitteissa vietettävän Vesivisioviikon seminaari ja osa
muista tapahtumista siirtyy ensi vuodelle. Lisätietoja:
vesivisio2050.fi.

Juhlavieraita lähdössä Keurusselälle kuhajahtiin jigireissulle.
Juha Happosen kyydissä naama on harvoin peruslukemilla.

Kalavuosi
2020
tullaan
muistamaan
tulevaisuudessa hyvin erikoisena jo tällä tietoa.
Melkein jäätön ja kalastamaton talvi, poikkeuksellisen
kylmä kuhan kutua siirtänyt kevät, ennätyslämmin
kesäkuu, jota seurasi sitten heinäkuu varsin koleine
päivineen. Nyt herkutellaan taas auringolla, mutta mitä
vielä onkaan tulossa, ennen kuin ollaan joulussa?
Kalantulo on ollut joka tapauksessa hyvää ja säät viime
viikkoina suosiolliset. Kuhaa on noussut sekä
uistelijoiden että heittokalastajien paatteihin, ja myös
muuta kalaa ja rapuja on mennyt pyydyksiin paikoin
oikein mukavasti ─ myös isoja. Nyt näyttää siltä, että
kalakelit jatkuvat suosiollisina vesillä olon suhteen.

Kalastajat ja muut järvien käyttäjät toivovat vesien pysyvän
hyvässä
kunnossa
tulevaisuudessa.
Huolestuttavia
esimerkkejä
ilmastonmuutoksen
mukanaan
tuomien
lämpenevien ja vesisateisten talvien aiheuttamista runsaista
ravinnevalumista on saatu tänä vuonna mm. Saaristomereltä.

Kala- ja rapujuhlien aikaa
Igfa-kapteeni Juha Happonen juhlisti 30-vuotista
taivaltaan kalastusammatin parissa elokuun alussa
Mäntässä. Juha on taitava kuhan kalastaja ja
nykyaikaisen suomalaisen kalastusmatkailun tunnetuin
henkilö
sekä
meillä
että
luultavasti
myös
kansainvälisesti. Juha suoritti 1990-luvun alussa
kalatalouskeskuksen
kalastusmatkailuhankkeen
järjestämän kalastusopaskurssin, jonka jälkeen ura lähti
nopeaan nousuun. Juha oli aktiivisesti mukana mm.
Kuhamaan-hankkeiden ulkomaan markkinointitoimissa.
Kutsuvierastilaisuudessa Vilppulan omaa poikaa
onnittelemassa olivat mm. edellä mainitun kurssin
aikanaan organisoinut kalastusbiologi, nykyinen
kalastusneuvos Eija Kirjavainen MMM:stä ja ERÄlehden entinen päätoimittaja Seppo Suuronen.

Kaikuluotaintekniikassa
on
otettu
pitkiä
harppausaskelia aivan viime aikoina, kun ns. live-näytöt
ovat tulleet markkinoille. Niistä kalastaja voi seurata
tarkasti kalan ja vieheiden liikkeitä, jolloin jigin voi uittaa
juuri sopivalle hollille. Uusi tekniikka lisää kalastuksen
tehoa. Järviltämme on alkanut löytyä isompia kuhia kuin
ennen on arvattukaan. Tämä johtuu toki pitkälti myös
siitä, että kuhakannat ovat nousseet nyt huippuunsa
taannoisten suotuisten lisääntymisvuosien ansiosta.
Enää eivät ne aina över-ylistetyt Ruotsin kalavedet
näyttäydykään mitenkään kovin ihmeellisinä. Meillä
löytyy omasta takaa mitä kalaisampia hotspotteja.
Jigicupin 2020 Pirkanmaan tuloslistat kertovat siitä, mitä
juhlaa kuhavesillämme nyt vietetään: Längelmäveden
kisassa viikko juhannuksesta nousi 7 kpl yli 70 cm
kuhia, joista 2 suurinta 89 cm pitkiä, heinäkuussa
Näsijärven jigikisassa saatiin 11 kpl yli 70 cm kuhia
(isoin 88 cm) ja Keurusselkäjigissä 10 kpl yli 70 cm
messinkikylkiä, joista isoin peräti 90 cm!
Kuha on hyvä ruokaa, kuten muikku, siika, hauki, ahven
ja monet muut kalat. Nyt on silti rapukestien aika!
Terveisiä ja hölkyn kölkyn

Ismo Kolari, p.050-5929259, ismo.kolari@kalatalo.fi
Vs. toiminnanjohtaja
Pirkanmaan Kalatalouskeskus https://kalatalo.fi
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