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Längelmäveden kalatalousalueen vuositiedote
Tervehdys Längelmäveden kalatalousalueelta.
Kalastusharrastus koki viime vuonna melkoisen renessanssin ja esimerkiksi kalastonhoitomaksuja lunastettiin
lähes viidennes enemmän, kuin vuonna 2019. Harrastuksen pariin palasi ja sen aloitti tyystin uutena
harrastuksena huomattava määrä ihmisiä, mikä näkyi kalatalousalueen näkökulmasta etenkin osakaskuntien
luvanmyyjien yhteystietojen tiedusteluina. Uskaltaisin ennustaa vastaavaa suosiota myös tulevalle kesälle,
mikäli kesä on säiden puolesta likimain siedettävä. Osakaskuntien kannattaa huomioida tilanne etenkin
kalastuslupien saatavuuden ja tiedottamisen näkökulmasta. Suosittelen myös lämpimästi harkitsemaan
osakaskunnan lupamyynnin viemistä verkkoon Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:n kalapassi.fi-palveluun.
Käyttö- ja hoitosuunnitelma
Tätä kirjoitettaessa uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta on edennyt jo kohtalaisen pitkälle ja luonnos
ehdotuksesta uudeksi suunnitelmaksi on nähtävillä kalatalousalueen uusilla internetsivuilla osoitteessa
https://langelmavesi.fi/. Luonnos löytyy menemälle etusivulle ja siitä artikkeliin ”Käyttö- ja
hoitosuunnitelma”. Kyseiselle sivulle on koottu kaikki se materiaali mitä suunnitelmaa tehdessä on kertynyt.
Kalatalousalueiden on laadittava ehdotukset uudeksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi tämän vuoden loppuun
mennessä. Marraskuussa pidettävä yleiskokous käsittelee suunnitelman ja mahdollisesti hyväksyy
ehdotuksen ELY-keskuksen vahvistettavaksi.
Osakaskunnilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa suunnitelmasta 31.6.2021 mennessä. Tämän lisäksi
kalatalousalueen hallitus järjestää luonnoksen esittelytilaisuuden Teams-etäyhteydellä 19.5.2021 klo 18.00
alkaen. Osallistuminen tilaisuuteen edellyttää ennakkoilmoittautumista sähköpostitse 12.5. mennessä,
jotta voimme toimittaa osallistujille liittymislinkin tilaisuuteen sähköpostilla. Lähitilaisuuksia emme
koronatilanteen vuoksi voi järjestää.
Vuosi-ilmoitukset
Kirjeen mukana tulee osakaskunnan vuosi-ilmoituslomake. Irrottakaa se nipusta ja palauttakaa täytettynä
joko kirjeitse tai sähköpostin liitteenä. Lomake on saatavilla myös sähköisesti kalatalousalueen nettisivuilta
osiosta osakaskunnat. Tärkeimpiä tietoja ovat yhteystiedot ja luvanmyyntipaikat, sillä niitä kysytään
jatkuvasti. Nämä tiedot olisi hyvä laittaa esille myös verkkosivuille, jolloin luvanmyyjien etsiminen helpottuu.
Mikäli osakaskunta ei halua yhteystietojaan internetiin, lomakkeen lopussa on mahdollisuus kieltää se
jättämällä lupa julkaisuun ruksimatta. Toivon kuitenkin mahdollisimman monen sallivan yhteystietojensa
laittamisen haettavaksi, sillä se vähentää puhelimitse tulevia kyselyitä.
Mikäli osakunnan yhteyshenkilöllä on käytössään sähköpostiosoite, muistathan ilmoittaa osoitteen myös
kalatalousalueelle vuosi-ilmoituslomakkeella. Tämä kyseinen tiedote on lähetetty sähköpostitse niille
osakaskunnille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet ja jatkossa pyrimme kasvattamaan
sähköpostin osuutta entisestään.

Kalastuksenvalvonta yhtenäisluvan alueella
Kalatalousalue valvoo kalastusta ja ravustusta yhteislupa-alueella Längelmävedellä. Mikäli osakaskuntanne
haluaa, että kalastusmääräyksiänne valvotaan, siitä tarvitsee vain ilmoittaa meille. Kalatalousalueen

valtuuttamilla kalastuksenvalvojilla on oikeus valvoa pyydysten asetuksen mukaista merkintää ilman
osakaskunnan valtuutustakin. Vesijärvellä valvontaa tekee Vesijärven kalastushoitoyhdistys.
Omistajakorvaukset
Vuodelta 2019 kertyneet omistajakorvaukset on maksettu helmikuun alkupuolella niille osakaskunnille,
joiden maksuyhteydet ovat tiedossamme ja joille maksettava summa on ylittänyt lakisääteisen 50 euron
rajan. Mikäli saamanne summa on jotain muuta kuin odotitte, ottakaa yhteyttä tarpeen mukaan. Jaettava
korvausmäärä väheni vuoteen 2018 nähden, joten jokaisen osakaskunnan saama korvaus on tämän myötä
aikaisempaa pienempi. Vuodelta 2020 jaettavista korvauksista ei ole tarkkaa tietoa tätä kirjoitettaessa.
Kalaistutukset
Kalatalousalueen istutusten mukana voitte hankkia osakaskunnan alueelle kuha- siika- ja taimenistukkaita.
Ennakkotiedon mukaan järvitaimenen saatavuus olisi tulevana syksynä tavanomaista selvästi parempi. Kuhat
ja siiat ovat kesänvanhoja, taimenet 2- tai 3-kesäisiä ja noin 200 – 400 g painoisia. Kalalajin istuttaminen, jota
ei vesistössä entuudestaan esiinny, vaatii Pohjois-Savon ELY-keskuksen kotiuttamisluvan. Huomaa, että
täplärapuistutukset ja -siirrot ovat nykyään tyystin kiellettyjä jopa saman järven alueella, missä täplärapua
esiintyy jo entuudestaan.
Istutuksia suunniteltaessa kannattaa huomioida käyttö- ja hoitosuunnitelman suosittelemat istutustiheydet,
siialle ja kuhalle 10–20 kpl/ha sekä taimenelle 0,5-1 kpl/ha. Tarkemmin Längelmäveden alueen
istutussuosituksista löytyy käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. Samaan järveen tai vesistön osaan istuttavien
osakaskuntien on järkevää sopia yhteisestä istutuspaikasta keskenään varsinkin, kun istukkaat toimitetaan
paikan päälle. Tämä nopeuttaa toimintaa ja kuljetuskustannukset laskevat.
Istutuspäätöksen yhteydessä kannattaa antaa osakaskunnan esimiehelle valtuudet muuttaa tilausta, mikäli
syksyllä haluttua lajia ei ole saatavilla. Kalanpoikasten hinnat riippuvat niiden koosta, mikä taas vaihtelee
kesän säiden mukaan. Arvioidessa istutusmääriä voi käyttää 110 mm:n planktonsiialle poikasen hintaa 0,26
€/kpl, 75 mm kuha maksaa n. 0,30 €/kpl ja 3-vuotias n. puolikiloinen taimen n. 15 €/kg eli noin 7,5 €/kpl. Em.
hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Kalat istutetaan syys-lokakuussa. Kuormat tulevat parin päivän varoitusajalla ja jokaisesta kuormasta jaetaan
kaloja useaan paikkaan. Pienemmät erät pussitetaan happipakkausiin purkupaikoilla, joista kalat ovat
noudettavissa. Hommaan tarvitaan suuria saaveja, kooltaan 60–80 l, tai vastaavia astioita, joissa jätesäkeistä
tehdyt happipakkaukset pysyvät paikallaan ja ehjinä.
Istukkaat maksetaan kalatalousalueen kalavedenhoitorahastoon, jonne kannattaa siirtää varoja jo
ennakkoon. Tämä vähentää tilisiirtojen kirjoittelun tarvetta. Muistakaa vain merkitä maksajan
(osakaskunnan) nimi selvästi ja maksun viestiksi "kalavesien hoitoon". Rahaston tili on Kangasalan Op:ssa,
FI62 5104 0020 0170 46.
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