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Yleistä 
 
Vuosi 2019 on Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen 69. toimintavuosi. Sen toiminta-alue on vuoden 
alusta laajentunut kattamaan myös Satakunnan, sillä ProAgria Länsi-Suomi siirsi Satakunnan 
kalatalouskeskuksen toiminnat Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen hoidettavaksi vuoden 2019 
alusta. Samassa yhteydessä yhdistyksen säännöt päivitettiin vastaamaan uutta tilannetta ja mm. 
nimi muutettiin muotoon Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry. 
 
Alkuvuonna 2019 vanhan kalastuslain mukaiset kalastusalueet lakkautetaan ja tilalle perustetaan 
kahdeksan kalatalousaluetta.  Niiden järjestäytyminen ja käynnistymisen tukeminen on 
kalatalouskeskuksen toiminnan tärkeimpiä tehtäviä. 
  
Kalatalouskeskus keskittyy toiminnassaan kalaveden omistajien ja kalatalousalueiden toiminnan ja 
tehtävien ohjaamiseen sekä ammattikalastajien toimintaedellytysten parantamiseen, 
ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi Kalatalouskeskus pyrkii edistämään 
kotimaisen kalan käyttö, kalastusmatkailua sekä kalastusharrastusta toimialueellaan, erityisesti 
nuorten osalta. Näitä tavotteita Kalatalouskeskus toteuttaa kalastonhoitomaksuvaroista haettavan 
tulosohjatun perusrahoituksen, oman varainhankinnan ja eri lähteistä haettavien rahoitusten 
avulla. Toiminta jakaantuu rahoituslähteen perusteella kolmeen kokonaisuuteen: Maa- ja 
metsätalousministeriön tulosohjaama toiminta, erillisrahoitteinen toiminta ja yhdistyksen oma 
toiminta. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön tulosohjaama toiminta 
 
Kalatalouden Keskusliiton kautta ohjatulla valtionavulla tapahtuva toiminta on organisoitu viidelle 
strategiselle painopistealueelle:  

• Kalatalousalueiden toiminnan aloitus 
• Lainsäädännön muutoksista tiedottaminen 
• Toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi  
• Kaupallisen kalastuksen neuvonta (hankemuotoinen) 
• Osakaskuntien neuvonta ja niiden toiminnan tehostaminen (hankemuotoinen) 

 
Kalatalousalueiden toiminnan aloitus 
 
Tavoitteena on neuvonnan keinoin avustaa kalatalousaluetoiminnan käynnistämistä. Tämän 
ohella tavoitteena on avustaa vanhojen kalastusalueiden toiminnan päättämiseen liittyvissä 
viimeisissä tehtävissä. Länsi-Suomen Kalatalouskeskus tarjoaa kalastusalueille perusneuvontaa 
puhelimella ja sähköpostilla ja auttavat kokousten valmistelussa sekä kokouspäätöksiensä 
tiedottamisessa.  
 



Kalatalousalueiden toiminnan aloitus 

Tehtävä Toimenpiteet Toteutusajankohta Mittarit 
Kalatalousalueiden 
toiminnan aloitus 

Antaa aloitukseen liittyvää 
yleisneuvontaa. 
 
Neuvoa kalatalousalueita 
lainsäädännöstä aiheutuvien 
velvoitteiden hoitamisessa. 
 

Koko vuosi. -Yhteydenottojen 
määrä. 
-Asiantuntijan 
läsnäolo 
kalatalousalueiden 
hallitusten 
kokouksissa. 

Kalastusalueiden 
toiminnan lopetus 

Neuvoa kalastusalueiden 
lopettamiseen liittyvissä 
kokous- ja 
tilinpäätösasioissa. 

Alkuvuosi. -Neuvontatoimien 
määrä. 

Kalataloushallinnon ja 
strategisten tavoitteiden 
huomiointi ja 
toimeenpano, mm. 
kalatie, lohi- ja  
meritaimen- sekä 
rapustrategiat 

Avustetaan kalatalousalueita 
avustetaan ja kannustetaan 
edistämään em. strategioita. 

Koko vuosi. -Kalatalousalueiden 
ohjaus, kontaktien 
määrä. 

 
 
Lainsäädäntöön ja strategioihin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta sekä kalatalouselinkeinojen 
toimintaedellytysten parantaminen 
 
Tavoitteena on lisätä kalastavien kansalaisten tietoutta kalastuslainsäädäntöön ja 
kalastuslupa-asioihin sekä kalataloushallinnon strategioihin liittyvissä kysymyksissä 
tiedotuksen ja neuvonnan avulla. Kalastajille tarjotaan perusneuvontaa pyydysten 
merkitsemisestä ja kalastajan tunnistetietojen ilmoittamisesta sekä alamittaisten kalojen 
poisheittopakosta. Neuvojat informoivat asiasta osakaskuntien ja kalastusalueiden kokouksissa, 
kalastuksen valvonnan yhteydessä ja muissa tilaisuuksissa. Asiasta tiedotetaan myös 
sähköpostitiedotteilla (ahvenposti), tiedotteilla medialle sekä verkkosivuilla.  
 
LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA STRATEGIOIHIN LIITTYVÄ TIEDOTTAMINEN JA NEUVONTA SEKÄ 

KALATALOUSELINKEINOJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN 
Tiedottamisen / 
neuvonnan kohde 

Toimenpiteet Toteutusajankohta Mittarit 

 
Lainsäädäntöön ja 
strategioihin liittyvä 
tiedottaminen ja 
neuvonta 

Kalastuslainsäädännössä 
tapahtuvista muutoksista 
tiedottaminen sekä niihin 
liittyvä neuvonta. 
 
Kalatalouden 
kehittämisstrategioiden 
tavoitteita tukeva 
tiedottaminen  

Tiedotteet ympäri 
vuoden. 

Uutiskirjeet, 
blogitekstit ja uutiset 
verkkosivuilla 4 kpl. 
 



Kalatalouselinkeinojen 
toimintaedellytysten 
parantaminen 

Tiedotetaan, neuvotaan ja 
opastetaan kaupallisia 
kalastajia sekä 
kalastusmatkailuyrittäjiä 
heidän elinkeinoonsa 
vaikuttavista asioista.  

Ympäri vuoden. -Uutiskirjeet, 
someviestintä, 
asiakaskontaktit. 
 
 

 
 
 
   Toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi 
 
Yleisenä tavoitteena on valtion kalastusmaksukertymän kasvattaminen. Kalatalouskeskus 
antaa perusneuvontaa kalastusluvista verkkosivuillaan sekä puhelimitse, sähköpostilla ja median 
välityksellä. Lisäksi päivitetään verkkosivu ja Facebook-tiedot.  
Ohjaamme ja avustamme osakaskuntia kesämökkiläisten ja liikkuvien kalastajien kalastuslupa-
asioiden järjestämisessä ja niistä tiedottamisessa. Jäsenjärjestöjen nettisivuille pyritään saaman 
tietoja paikallisista ja alueellisista kalastusluvista ja niiden maksamisvaihtoehdoista. 
 
 

 
VALTION KALASTUSMAKSUKERTYMÄN KASVATTAMINEN 

 
Tehtävä Toimenpiteet Toteutusajankohta Mittarit 

Valtion 
kalastusmaksukertymän 
kasvattaminen 

Lisätään kalastonhoitomaksuun 
liittyvää tietämystä sekä toteutetaan 
toimia kalastusmaksusuoritusten 
kasvattamiseksi 
 
Tiedotetaan kalastusluvista. 
kalamarkkinoiden yhteydessä 
 
Järjestetään kalastuksenvalvojien 
kursseja .  
Sähköposti/verkkosivu/instagram-
tiedotteet  

Kalastussesonkeja 
mukaillen ympäri 
vuoden. 

Tavoitettu 
yleisömäärä. 
 
Sähköiset 
tiedotteet 3kpl. 
 
Toteutuneet 
tapahtumat 2 
kpl. 

 
 
Kaupallisen kalastuksen neuvonta 
Kalatalouskeskus tarjoaa ammattikalastajille perusneuvontaa. Lisäksi järjestö avustaa ja edistää 
pinta-alaltaan mahdollisimman laajojen ammattikalastuksen ja kalastusmatkailun lupa-alueiden 
muodostamista osakaskunnissa ja kalastusalueissa. Ammattikalastajia avustetaan ja neuvotaan 
toimijakohtaisten kalastuskiintiöitten käytössä. Kaupallisen kalastuksen kehittämisessä toimitaan 
yhteistyössä alueellisten kalatalousryhmien kanssa. Kalatalouskeskus edistää sähköisten 
saalisilmoitusjärjestelmien käyttöönottoa mm. lohenkalastuksessa. Kalatalouskeskus seuraa 
kaupalliseen kalastukseen vaikuttavia asioita ja tiedottaa niistä kaupallisille kalastajille.  
 
 



Osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen 
Toiminnan päätavoitteena on lisätä osakaskuntien tietämystä kalastuslain ja -asetuksen 
sisällöistä sekä osaamista kalavesien käyttö- ja hoitokysymyksissä, jotta kalavaroja pyydetään 
kestävästi ja niitä ylläpidetään monimuotoisina ja tuottavina suunnitelmallisella ja ekologisesti 
kestävällä hoitotoiminnalla.  
 
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus tarjoaa osakaskunnille perusneuvontaa puhelimella ja 
sähköpostilla ja avustaa kokousten valmistelussa sekä kokouspäätösten tiedottamisessa. Lisäksi 
osakaskuntia koulutetaan ja ohjataan kalavesien hoidossa ja kalastuksen järjestämistehtävissä. 
Osakaskuntia kannustetaan ottamaan kalastuksen järjestämisessä ja muussa päätöksenteossaan 
huomioon kalatiestrategia, vesienhoitosuunnitelmat ja heikentyneiden kalakantojen elvyttämisen. 
Valtakunnallista sähköistä Ahvenposti -informaatiolehteä välitetään osakaskuntien ja 
kalastusalueiden toimijoille. 
 
Kalastuksen valvonnan tehostaminen 
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus osallistuu valtakunnalliseen neuvontajärjestöjen 
yhteishankkeeseen, jonka tarkoitus on tehostaa kalastuksen valvontaa erikseen valituissa 
kohteissa. Hankkeen rahoitus tulee kalastuskorttivaroista. 
 
 
2. OMA HANKETOIMINTA 
 
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus pyrkii edistämään alueensa kalataloutta hankerahoituksella 
käynnistettävillä kalavesien hoitoon ja kalatalouden kehittämiseen liittyvillä hankkeilla. Niitä 
valmistellaan yhteistyössä kalatalousalueiden, kalatalouskeskusten, kalatalousryhmien, 
kansainvälisten kontaktien, sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kalatalouskeskus 
osallistuu yhteistyökumppanina sen toimintaa tukeviin hankkeisiin. Kalatalousalueita tuetaan 
hanketoiminnassa ja rahoituksen hakemisessa. Vuosina 2019-2020 on käynnissä seuraavat hankkeet: 
 
Satakunnan Jokitalkkari 
Satakunnan Jokitalkkari –hanke yhdistää virtavesien kunnostuksen ja kalastusmatkailun 
kehittämisen. Hanke keskittyy Harjunpään- ja Kissanojan alueelle, jonne on jo tehty 
kalataloudellisia kunnostuksia.  Lisäksi alueelle on suunnitteilla lisää koskikunnostuksia ja kalateitä. 
Alueella on sähkökoekalastuksin selvitetty taimenen ja lohen luontaista lisääntymistä, joka on 
paikoin onnistunut erittäin hyvin. Hankkeeseen valitut kohteet kunnostetaan kun 
vuollejokisimpukkakartoitukset on tehty, todennäköisesti loppukesällä 2019. Hankkeelle on 
myönnetty 26 050 euron rahoitus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen varoista. 
 
Kalastusalueiden saattohoito 
Uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa. Vanhat 
kalastusalueet lopettavat toimintansa alkuvuonna 2019. Hankerahoituksella avustetaan 
kalastusalueita niiden hallitussa alasajossa ja tuetaan uusien kalatalousalueiden perustamista. 
Varsinais-Suomen ELY-keskus on rahoittanut hanketta 10 000 eurolla. 
 
Saaristomeren kuorehanke  
Hankkeessa pyritään edistämään kuoreen käyttöä elintarvikkeena kotitalouksissa ja 
vähittäiskaupassa, sekä lisäämään kuoreen kalastusta. Toimenpiteinä on kuoreen maistatukset 
Saaristolaismarkkinolla yhteistyössä keittiömestareiden kanssa sekä kuoremenuun 
lanseeraaminen Turun seudun ravintoloissa. Hanke on saanut rahoitusta Saaristomeren 
kalatalouden toimintaryhmän kiintiöstä Euroopan Meri- ja kalatalousrahastosta 17 376 € 



 
Saaristomeren hylkeenmetsästyksen edellytysten parantaminen 
Pilottihankkeessa on luotu tähän mennessä kuusi kaikille avointa hylkeenmetsästysaluetta eri 
puolille Saaristomerta. Tavoitteena on myös saada rekrytoitua nopealla aikataululla toimivia 
hylkeenmetsästäjiä kalastajien ja kalanviljelijöitten avuksi. Hankkeen puitteissa kaadetusta 
hylkeistä maksetaan korvaus. Kevätkaudella 2019 hankkeessa keskitytään vedenomistajille, 
ammattikalastajille sekä metsästäjille suunnattuun tiedotukseen. Myös metsästystä pyritään 
tehostamaan sillä toistaiseksi hankkeella ei ole pystytty lisäämään kaatomääriä. Hanke on saanut 
rahoitusta Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän kiintiöstä Euroopan Meri- ja 
kalatalousrahastosta ja sen kustannusarvio on 27 000 € 
 
Ammattikalastus tutuksi 
Hanke käynnistyy vuonna 2019 ja sen aikana järjestetään kahdenlaisia Ammattikalastus tutuksi -
retkiä. Alakouluikäisille pikkukalastajille suunnatuilla retkillä lapset yhdessä vanhemman kanssa 
pääsevät tutustumaan kalastajaan ja kalastuskalustoon. Nuorille (5.–9. -luokkalaisille) tarjotaan 
erillinen mahdollisuus päästä kalastajan mukaan tutustumaan kalastajan ammattiin. Toisena 
toimenpidekokonaisuutena hankkeen aikana järjestetään kursseja, joissa käsitellään kotimaista 
kalaa ja valmistetaan kalaruokia. Kursseille voi tulla lapsi tai nuori yksin tai vanhemman kanssa. 
Yhteistyötahoiksi näille kursseille on pyydetty tai tullaan pyytämään muun muassa Liviaa, 
Mannerheimin lastensuojeluliittoa (MLL) ja Maa- ja Kotitalousnaisia. Kurssit järjestetään 
oppilaitosten keittiöissä. Hanke on saanut 80% rahoitusta Saaristomeren kalatalouden toiminta-
ryhmän kiintiöstä Euroopan Meri- ja kalatalousrahastosta ja sen kustannusarvio on 29 828 € 
 
Hankeyhteistyö 
 
Kalaherkut haltuun (ProAgria Länsi-Suomi) 
Vuodesta 2017 eteenpäin eri muodoissaan pyöritetty hanke yhdistää kouluille vietävään 
”kalaoppiin” mm. kalabiologiaa, lähivesien ja kalojen tutkimusta, lähikalan käyttöä ja tekee 
kalatalouden elinkeinoja konkreettisella tavalla tutuksi. Pääteema vuoden 2019 hankkeessa on 
erityisesti kalan käyttö elintarvikkeena. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimivat Maa- ja 
kotitalousnaiset. Hankkeen rahoittaa Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmä ja sen 
kustannusarvio on 37 165 euroa 
 
Harjavallan hautomo 
Varsinais-Suomen ELY-keskus on rahoittanut Harjavallan vaellussiian poikashautomon toimintaa ja 
sitä jatketaan edelleen vuonna 2019. Hautomon hoitosopimus siirtyy ProAgria Länsi-Suomelta 
kevään 2019 kasvatuskauden jälkeen ja neuvotellaan ELY-keskuksen kanssa erikseen. 
 
 
3. Omarahoitteinen toiminta 
 
Kalatalouskeskus tarjoaa asiantuntijapalveluita kalatalousalueiden, osakaskuntien ja 
elinkeinokalatalouden kehittämiseksi. Kalatalousalueiden toiminnanjohtajan tehtävät/isännöinti ja 
kalavesien hoitoon liittyvät toiminnot muodostavat vakaan ja kannattavan pohjan toiminnalle. 
 
Kalavesien hoito 
Kalatalouskeskus välittää yhteistyössä Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito oy:n kanssa mm. hauen, 
kuhan, meritaimenen ja vaellussiian poikasia, sekä pienissä määrin myös muita lajeja. 
Kasvatussopimuksilla pyritään turvaamaan riittävä istutusvolyymi Satakunnan ja Varsinais-Suomen 
merialueen ja jokien kalaistutuksiin.   



 
Kalatalouskeskus opastaa, neuvoo ja toteuttaa hoitokalastus- ja kunnostushankkeita yhdessä 
vesialueiden omistajien, kalatalousalueiden, kuntien ja viranomaisten kanssa. Yhteistyössä 
vesialueen omistajien kanssa pyritään myös tehostamaan suoritettujen kalanpoikasistutusten 
tuloksellisuuden seurantaa, sekä tiedottamaan vesialueen omistajia suoritettujen 
kalanpoikasistutusten tuloksellisuudesta. Kalataloudelliset selvitykset liittyvät olennaisesti 
vesialueiden käytön ja hoidon suunnitteluun. Tällaisia selvityksiä ovat esimerkiksi 
koeverkkokalastukset, virtavesien sähkökoekalastukset, koeravustukset, kalojen iän- ja kasvun 
analyysit ja kalastustiedustelut.  
 
Kalatalousalueiden toiminnan ohjaus 
Vuonna 2019 kalatalouskeskuksen toimialueelle Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan muodostuu 
yhteensä kahdeksan kalatalousaluetta. Niiden käynnistymisen ja toiminnan tukeminen vaativat 
alkuvaiheessa ohjausta. Kalatalouskeskus tarjoaa alueille myös toiminnanjohtajan tehtävien hoitoa 
palveluna. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden keskinäistä yhteistyötä sekä koulutusta 
lisätään. 
 
Osakaskuntien toiminnan ohjaus 
Kalatalouskeskus tarjoaa osakaskunnille lainsäädäntöön, hallintoon, kirjanpitoon ja kalavesien 
hoitoon liittyviä palveluita. Niille viestitään ajankohtaisista aiheista ja järjestetään koulutusta esim. 
kalastuksenvalvonnasta. Osakaskuntien toimihenkilöitä opastetaan ja osakaskuntien kokouksiin 
osallistutaan aina kun se kokousasioiden tärkeyden ja työvoimaresurssien kannalta vain on 
mahdollista. Osakaskuntatoimintaa aktivoidaan ja sen tueksi pyritään kehittämään hankkeita. 
 
Vapaa-ajankalastuksen kehittäminen 
Kalatalouskeskus kehittää alueensa vapaa-ajankalastusta Kalatalouden Keskusliiton ja Maa- ja 
metsätalousministeriön laatimien vapaa-ajankalastuksen kehittämissuunnitelmien mukaan. 
Kehittämistyön painopiste on nuoriin suuntautuvassa valistuksessa. Nuorisotyötä toteutetaan 
kouluissa ja mahdollisuuksien mukaan leirikouluissa ja kalastus- ja luontokerhoissa sekä 
hanketoiminnan yhteydessä. Koululaisille suunnattujen kalapäivien toteutusta jatketaan 
yhteistyössä kalatalousalueiden ja muitten asiasta kiinnostuneitten tahojen kanssa.  
 
Ammattikalastajien toimintaedellytysten turvaaminen 
L-S Kalatalouskeskus pyrkii edistämään kalavesien käyttöä ammattikalastukseen tiedotuksen ja 
kehittämishankkeiden kautta. Lisäksi etsitään ratkaisuja merimetsojen, hylkeiden ja muiden 
tulokaslajien kalataloudelle aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Ammattikalastajien 
kalastusoikeuksien saantia pyritään helpottamaan. 
 
Kalan käytön edistäminen 
Kalatalouskeskus on Turun Kalamarkkinayhdistys ry:n yhtenä jäsenenä järjestämässä huhtikuussa 
Turun Saaristolaismarkkinat, ja lokakuussa Turun Silakkamarkkinat. Molemmat tapahtumat ovat 
muodostuneet jo odotetuksi perinteeksi ja tärkeäksi kalan ja kalatuotteiden 
suoramyyntitapahtumaksi.  
 
Tiedotus 
Yhdistyksen tiedottaa aktiivisesti niin hankkeista kuin ajankohtaisista kalatalouden asioista. 
Tiedotuksen tueksi laaditaan tiedotussuunnitelma. Myös kalatalouskeskuksen graafinen ilme ja 
kotisivut uusitaan. Viestinnässä pyritään korostamaan kalavesien kestävää käyttöä, kalakantojen 
oikeita hoitotoimenpiteitä, hyviä kalastustapoja, sekä muita kulloinkin ajankohtaisia kalatalouden 
aiheita. Vuonna 2019 kalatalousalueiden perustaminen, kalastusalueiden lakkauttaminen ja siitä 



seuraavat toimenpiteet tulee olemaan paljon resursseja vaativa ja tiedottamista edellyttävä 
tehtävä. Uusia kalatalousalueita tuetaan niiden omassa tiedottamisessa. 
 
Jäsenhankinta 
Kalatalouskeskuksen jäsenhankintaa tehostetaan ja tavoitteena on että kaikki toimialueen 
kalatalousalueet ovat yhdistyksen jäseniä. Lisäksi alueella toimivista osakaskunnista valtaosa 
pyritään saamaan jäseniksi. 
 


