
 
 
    
 
                                         

 

      22.1.2019 

      

HAEMME SOPIMUSKALASTAJIA  
JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN LÄHIKALAHANKKEESEEN VUODELLE 2019 
 

John Nurmisen Säätiö hakee Lähikalahankkeeseen sopimuskalastajia. Vuodelle 2019 hankkeeseen voidaan 

valita 10 - 15 kalastajaa. Haku avautuu ti 22.1.2019 ja sulkeutuu pe 22.2.2019. Hakuun voivat osallistua 

kaikki Saaristomeren, Selkämeren ja Suomenlahden alueen rekisteröityneet ammattikalastajat. Saman 

alueen kalastajat voivat tehdä myös ryhmänä yhteisen hakemuksen.  

Hankkeeseen haetaan joko täyttämällä valmis hakemuspohja tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee 

kuitenkin selvästi eritellä hankkeen valintakriteereissä mainitut tiedot. Hakemuksessa tulee lisäksi esittää 

arvio keskimääräisestä saaliista, jonka kalastaja/kalastajaryhmä voisi vuoden 2019 aikana hankkeelle 

kalastaa. Vuoden 2019 kokonaistavoite on 200-250 000kg lahnaa (>500g) ja särkeä (>70g), joita tulisi olla 

vähintään 70% keskimääräisestä hankkeessa pyydetystä saaliista.  

Säätiö voi tarvittaessa pyytää tarkentamaan hakemuksessa annettuja tietoja. Hankkeen valintakriteereissä 

mainittujen tietojen osalta puutteellisia hakemuksia ei voida valinnassa ottaa huomioon. Mikäli 

valintakriteerit täyttäviä hakemuksia ei määräaikaan mennessä saada, Säätiö pidättää oikeuden avata haku 

uudestaan tai olla valitsematta lainkaan kalastajia hankkeeseen vuonna 2019. 

 

Hakemukset toimitetaan kirjallisena John Nurmisen Säätiöön: 

 

Sähköpostitse: miina.maki (at) jnfoundation.fi otsikolla LÄHIKALAHANKE 

 

Postitse: 

 

HAKEMUS - LÄHIKALAHANKE 

Projektipäällikkö Miina Mäki 

John Nurmisen Säätiö 

Pasilankatu 2 

00240 Helsinki 

 

VALINTAKRITEERIT 

Hakemuksessa mainittava seuraavat tiedot, jotka otetaan huomioon kalastajien valinnassa: 

1. Kokemus särkikalan rysäpyynnistä (kalastuksen kesto ja särkikalojen %-osuus saaliista keskimäärin). 

2. Arvio: kauden kokonaissaalis sekä keskimääräinen saalismäärä/pyydys, kalalajit (särki/lahna/muu) 

3. Arvio: elintarvikekäyttöön (esim. massattavaksi) sopivan kalan %-osuus särkikalasaaliista  

4. Pyydysten sijainnit: valmiit rysäpaikat, kalastusoikeudet ja luvat (toimitettava karttaliite, jossa 

rysäpaikat merkattuina, sekä sijaintien gps-koordinaatit) HUOM! Ks. hankkeen säännöt. 

5. Kalastajan mahdollisuudet toimittaa saaliit jatkokäsittelyn kannalta sopivaan satamaan, josta ostaja 

voi noutaa saaliin (kalastaja sopii ostajan kanssa noutopaikoista itse)  

6. Osallistuminen hankkeeseen aikaisempina vuosina 



 
 
    
 
                                         

 

 
JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN LÄHIKALAHANKE  
 

John Nurmisen Säätiön Lähikalahankkeen tavoitteena on kierrättää ravinteita meriekosysteemistä maalle ja 

samalla tukea rannikkovesien tilan parantamiseen tähtääviä päästövähennystoimia. Lisäksi tavoitteena on 

parantaa särkikalojen hyötykäyttöä ihmisravintona ja seurata kalastuksen vaikutusta erityisesti 

Saaristomeren hyvinvointiin. Hankkeessa kalastetaan kohdennetusti vajaasti hyödynnettyä särkikalaa, ja 

kalastukselle on asetettu reunaehdot, joilla varmistetaan, että toiminta on kestävän kehityksen arvojen 

mukaista. Särkikalasaalis hyödynnetään kokonaisuudessaan: suurin osa jatkojalostetaan elintarvikekäyttöön 

ja käyttämätön kala-aines pyritään hyödyntämään joko kalanrehuna tai energiantuotannossa. Hankkeeseen 

osallistuvat sopimuskalastajat valitaan avoimen hakumenettelyn kautta. Mukana olevat kalastajat sitoutuvat 

hankkeen maksamaa fosforinpoistopalkkiota vastaan hankkeessa määriteltyihin reunaehtoihin. 

Fosforinpoistopalkkio koskee ainoastaan särkikalasaalista. 

 

Hankkeeseen osallistuvat sopimuskalastajat valitaan vuodeksi kerrallaan ja särkikalasaaliista vastaan 

maksetaan kalastajille vuonna 2019 fosforinpoistopalkkio seuraavin perustein: 

1. Tavoitteena on poistaa merestä ravinteita särkikalaa pyytämällä ja ohjata mahdollisimman suuri 

määrä kalastetusta särkikalasta elintarvikekäyttöön, minimissään 70% keskimääräisestä saaliista.   

2. Saalis toimitetaan ensisijaisesti hankkeen yhteystyökumppaneille, jotka maksavat elintarvikkeeksi 

menevälle, laatukriteerit täyttävälle saaliinosalle markkinahinnan. Kalastajat tekevät sopimukset 

saaliin myymisestä ja toimittamisesta itse suoraan ostajien kanssa. 

3. Fosforinpoistopalkkion suuruus vuonna 2019 on 0,531€/kg kalastettua särkikalaa. Palkkion 

perusteena on 66,37€ korvaus jokaista merestä poistettua fosforikiloa kohti 

4. Fosforinpoistopalkkio voidaan maksaa kauden 2019 pyyntitavoitteen mukaisesta saalismäärästä. 

Mikäli kaudelle 2019 asetettu pyyntitavoite täyttyy kesken kautta, John Nurmisen Säätiö päättää 

erikseen fosforinpoistopalkkion maksamisesta pyyntitavoitteen ylittävästä saaliista ja tiedottaa 

päätöksestä hankkeessa mukana oleville kalastajille. 

Fosforinpoistopalkkion maksun edellytykset:  

1. Fosforinpoistopalkkio maksetaan kalastajan toimittaman laskun ja tositteiden perusteella 
pääsääntöisesti 1-2 kertaa vuodessa. Laskun liitteenä on lisäksi toimitettava myyntitositteet 
elintarvikekäyttöön toimitetun saaliin osalta, sekä punnitustodistus tai muu luotettava tosite ei-
elintarvikekäyttöön menevän saaliin osuudesta ja jatkokäsittelyyn toimittamisesta.  
 

2. Raportointi ohjeen mukaan hankkeen raportointilomakkeella (mm. kalastuspäivämäärä, saaliin 
määrä, elintarvikekäyttöön sopiva osuus, pyydyksistä vapautetut kalat). Hankkeessa tapahtuva 
raportointi on julkista ja tiedot voidaan julkistaa hankkeen verkkosivuilla. Kalastajien henkilötietoja 
tai tietoja pyydyksistä ei kuitenkaan julkisteta ilman erillistä sopimusta. 

 
3. Fosforinpoistopalkkion piirissä olevaa saalista ei saa läjittää maalle tai varastoida siten, että 

jatkokäyttö tai jalostus elintarvikkeeksi varastoinnin johdosta estyy. 

 

4. Fosforinpoistopalkkio maksetaan kalastajien kanssa erikseen määriteltävien ajanjaksojen (kevät- ja 

syyspyynti) aikana pyydettävästä lahna-/särkikalasaaliista. Samana ajanjaksona samalla pyydyksellä 

ei saa pyytää muuta kuin hankkeen reunaehtojen mukaan määriteltyä saalista. 



 
 
    
 
                                         

 

 

Hankkeessa särkikalasaaliista maksettava fosforinpoistopalkkio on ehdollinen ja takaisinperittävissä. 

Allekirjoittamalla hankesopimuksen John Nurmisen säätiön kanssa hankkeeseen osallistuvat kalastajat 

sitoutuvat seuraaviin hankkeen kalastusta koskeviin reunaehtoihin: 

Hankkeen säännöt: 

1. Pyydykset ja pyydysten sijoittelu 

 

1.1. Kalat pyydetään sellaisilla pyydyksillä, joista on kaloja vahingoittamatta mahdollista vapauttaa 

elävänä kohdassa 2.1 määritelty ei-toivottu sivusaalis.  

1.2. Hankkeessa mukana olevat pyydykset merkitään hankkeen tunnuksin sillä ajanjaksolla, jolloin niillä 

pyydetään hankkeelle. 

1.3. Pyyntipaikat eivät saa olla vaelluskalojen käyttämillä reiteillä tai jokisuissa. Hankkeen tulee hyväksyä 

pyydysten sijoittelu etukäteen.  

1.4. Suojelualueet jätetään kalastuksen ulkopuolelle. 

1.5. Pyydyksille on oltava vesialueen omistajan/osakaskunnan kirjallinen suostumus. 

 

2. Saalis ja saaliin käsittely 

 

2.1. Hankkeessa mukana olevista pyydyksistä vapautetaan kaloja vahingoittamatta (esim. haavin avulla 

pyydystä koettaessa) kaikki uhanalaiseksi tai vaarantuneeksi luokitellut kalalajit, alamittaiset kalat, 

sekä alla nimetyt petokalat:  

- Uhanalaisiksi tai vaarantuneiksi katsotaan WWF:n kalaoppaassa punaisella tai oranssilla 

merkityt lajit: Ankerias, Lohi, Taimen, Meriharjus, Siika  

- Muut vapautettavat lajit: Ahven yli 35cm, Hauki, Kuha, Made, Nahkiainen, Toutain, Turska, 

Kampelat  

 

2.2. Sallittu sivusaalis: 

- Särkikala-kuore –sekasaalis. Perustelu: kuore on myös vajaasti hyödynnetty, viime aikoina 

runsastunut laji. Keväisin rysäpyynnillä saatava saalis voi koostua sekä särkikalasta että 

kuoreesta. 

- Ahven, alle 35cm – sallittu osuus sivusaaliina keskimäärin enintään 25% pyydyksen saaliista. 

- Silakka – silloin, kun silakkaparvi tavataan hankkeen särkikalarysästä, on silakat joko 
vapautettava, tai eroteltava muusta saaliista ja raportoitava silakkasaalis viranomaiselle 
kiintiöidyn kalastuksen normaalien käytäntöjen mukaisesti. Pyydyksen pääasiallinen tarkoitus 
ei kuitenkaan saa olla silakan pyynti. 

- Muut satunnaisesti saaliin joukosta tavatut lajit, joita ei ole mainittu kohdassa 2.1, silloin kun 
niiden osuus ei ylitä 10% pyydyksen saaliista. 

HUOM: Sivusaalis ei kuulu fosforinpoistopalkkion piiriin. 

 

 



 
 
    
 
                                         

 

 

2.3. Kaikki särkikalasaalis otetaan talteen. 

2.4. Mahdollisimman suuri osa särkikalasaaliista pyritään toimittamaan ihmisravinnoksi, ja 

elintarvikekäyttöön toimitettavan saaliin tulee täyttää elintarviketuotannon laatuvaatimukset (esim. 

lahnan verestys, kylmäketju). Saaliin myynnistä on oltava tositteet (esim. ostajan kuitti). 

2.5. Särkikalasaalista tai sen osaa ei saa toimittaa turkistarhauksen rehuksi. 

2.6. Hankkeen fosforinpoistopalkkion piirissä oleva saalis ei voi samanaikaisesti olla minkään muun 

mahdollisen tuetun kalastuksen piirissä. 

2.7. Vastaanottosatamaan saa tuoda samalla kerralla vain hankkeessa mukana olevien pyydysten saaliin 

(ei saalista muista pyydyksistä sekaisin). 

2.8. Kalastaja ottaa pyydettäessä hankkeen tutkimusosioon osallistuville tutkimuslaitoksille 

saalisnäytteet tai tutkijan mukaan pyydysten kokemiseen ja/tai näytteiden ottoon 

(tutkimusnäytteistä maksetaan erillinen korvaus) 

 

3. Valvonta  

 

3.1. Hanke on oikeutettu valvomaan reunaehtojen toteutumista kalasatamassa ja pyydyksillä. Kalastaja 

on velvollinen pyydettäessä ottamaan hankkeen valvojan/edustajan mukaan pyydyksille. 

3.2. Kalastaja pitää hankkeelle saaliskirjanpitoa sekä talteen otetusta saaliista että pyydyksistä 

vapautetuista kaloista. Lisäksi hankkeelle ilmoitetaan mukana olevat pyydykset ja niiden sijainti. 

Saaliskirjanpito on julkista sekä talteen otetun saaliin että vapautettuja kaloja koskevien tietojen 

osalta. Saalistiedot julkistetaan hankkeen internet-sivuilla, lukuun ottamatta kalastajien 

henkilötietoja tai pyydysten sijaintia, joita ei julkaista ilman eri sopimusta. 

3.3. Sääntörikkomukset (esimerkiksi puutteet raportoinnissa) käsitellään aina hankkeen ja kalastajan 

kesken, ja seurauksena tahallisesta rikkomuksesta on fosforinpoistopalkkion maksun välitön 

keskeyttäminen ja tarvittaessa jo maksetun palkkion takaisinperintä. 

 

Reunaehtojen lisäksi hankkeessa noudatetaan seuraavia toimintatapoja:  

- Muun saaliin joukkoon jääneet yksittäiset ja satunnaiset virhesaaliit eivät sellaisenaan aiheuta 

välitöntä perustetta tuen katkaisulle.  

- Myös satunnaiset virhesaaliit raportoidaan muun raportoinnin yhteydessä, ja säätiö pidättää 

oikeuden tarvittaessa arvioida, milloin virheet lasketaan satunnaiseksi ja päättää mahdollisista 

seuraamuksista ja toimintatavoista arvionsa mukaisesti. 

- Pyydyksistä mahdollisesti kuolleena tavatut, reunaehdoissa vapautettaviksi määrätyt lajit on 

palautettava veteen.  

 

 
 
 
   



 
 
    
 
                                         

 

HAKEMUS JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN LÄHIKALAHANKE 2019 

1. Hakijan tiedot Nimi Y-tunnus 

   

Postiosoite Sähköpostiosoite 

  

Puhelinnumero Kalastusalue 

  

2. Tiedot 
kalastuksesta 

Kokemus särkikalan rysäpyynnistä / osallistuminen hankkeeseen aiempina vuosina 
(kalastuksen kesto, särkikalojen %-osuus saaliista keskimäärin) 

  

Arvio kauden kokonaissaaliista, kg Arvio saalismäärästä/pyydys, kg 

  

Pyydettävät kalalajit (lahna/särki/jokin muu) Arvio särkikalasaaliin elintarvikekäyttöön 
sopivan kalan osuudesta (%)  

  

Pyydysten lukumäärä ja sijainti (vesialue, sijaintien gps koordinaatit) 

 

Saaliin toimittaminen jatkokäsittelyyn; toimitussatama ja mahdolliset yhteistyötoimijat 
(kalastaja sopii ostajan kanssa saaliin noutopaikoista itse etukäteen) 

  

Päivämäärä Hakijan allekirjoitus 

  

Pakolliset liitteet:  1) tositteet kalastusoikeudesta ja luvat vesialueen omistajalta  

2) karttaliite, jossa rysäpaikat merkattuina  


