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1 Toimintaympäristö 
L-S Kalatalouskeskus ja ProAgria Länsi-Suomen alainen Satakunnan kalatalouskeskus yhdistivät toimintansa 

vuoden 2019 alusta. Koko alueen kalatalousneuvonta keskitettiin L-S kalatalouskeskus ry:lle ja samassa 

yhteydessä yhdistyksen nimi muutettiin muotoon Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry. Sen toimialue on 

suomenkielinen Varsinais-Suomi ja Satakunta. Alueen suurimmat kaupungit ovat Turku, Pori, Salo ja Rauma. 

Saaristomeren ja Selkämeren lisäksi toimialueen päävesistöjä ovat Säkylän Pyhäjärvi sekä suurimpina 

jokivesistöinä Kokemäen-, Merikarvian- ja Kiskonjoet.  

Kalatalousalueita tälle alueelle muodostettiin vuonna 2019 kahdeksan jatkamaan aiempien 24 kalastusalueen 

toimintaa. Uudet Karvianjoen, Porin, Eurajoen-Lapinjoen sekä Kokemäen kalatalousalueet sijaitsevat 

Satakunnassa ja Lounais-Suomen, Airisto-Velkuan, Kustavi-Uudenkaupungin sekä Sirppujoen kalatalousalueet 

Varsinais-Suomessa.  

Vesialueiden omistus on erityisesti Varsinais-Suomen alueella hyvin pirstoutunutta sillä kylänvedet ovat 

aikanaan jaettu tilakohtaisiksi. Osa vesilohkoista muodostaa kuitenkin osakaskuntia. Satakunnan merialueella 

on muusta alueesta poiketen edelleen pääosin jakamattomia vesialueita. 

Toimialue on merkittävin ammattikalastusalue Suomessa. Kaupallisten kalastajien rekisterissä oli 

toimintavuoden lokakuussa yhteensä 484 kpl, joista 1. ryhmän kaupallisia kalastajia 131 kpl ja 2. ryhmäläisiä 

353 kpl. Merialueella on useita tärkeitä silakan troolialusten purkusatamia sekä pienempiä 

rannikkokalastajien käytössä olevia satamia. Silakan lisäksi merialueen ammattikalastukselle tärkeitä lajeja 

ovat siika, lohi, ahven, kuha sekä viime vuosina myös kuore, särki ja lahna. Sisävesillä ammattikalastusta on 

merkittävästi ainoastaan Säkylän Pyhäjärvellä, missä pyynnin kohteena ovat etupäässä muikku, ahven, siika, 

särki sekä täplärapu. Merialueen rannikkokalastajat kärsivät vakavasti hylkeiden ja merimetsojen 

aiheuttamista työmäärän lisääntymisestä, taloudellisista tappioista ja kalakantojen heikentymisestä. 

Kalataloudellista toimeliaisuutta alueella valvoo ja ohjaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousyksikkö. 

Lisäksi alueella vaikuttavat Ammattioppilaitos Livian kalakoulu, useat kalastajaseurat, 

vesiensuojeluyhdistykset, konsultti- ja ympäristönhoitoyritykset, keskiasteen oppilaitokset, Turun Yliopisto, 

Pyhäjärvi-instituutti sekä julkishallinnon eri toimijat.  
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Kuva 1. Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen toimialue ja alueella toimivat kalatalousalueet. 
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2 Hallitus, kokoukset ja toimihenkilöt 
Kalatalouskeskuksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.5.2019 Raumalla. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi Matti Jaakkola ja läsnä oli 26 äänivaltaista edustajaa. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat. Kokousesitelmän piti kalatalousjohtaja Kari Ranta-aho aiheenaan kalatalousalueet ja 

kalatalouden palvelut. Tilintarkastajaksi valittiin (HT) Samuli Hakala ja varatilintarkastajaksi (HT) Pekka 

Haavisto BDO OY Turusta. 

 

Kuva 2. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.5.2019 Raumalla. 
 

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi aiemmin kolmivuotiskaudelle valittuna ProAgria Länsi-Suomen 

toimitusjohtaja Timo Junnila. Hallituksen erovuoroiset valittiin jatkamaan uudelle kaudelle ja hallituksen 

kokoonpano on seuraava: 

jäsen   Kalatalousalue 

Markku Mäntyranta  Eurajoki-Lapinjoen 

Markku Suominen  Karvianjoen 

Timo Erkkilä   Porin 

Tauno Kykylä   Kokemäen 

Martti Aro   Sirppujoen 

Vesa Liukkonen  Kustavi-Uusikaupungin 

Juha Kääriä   Airisto-Velkuan 

Markku Ketonen  Lounais-Suomen 

varalla Marjo Aikko  Eurajoki-Lapinjoen 

varalla Juha Johtela  Kustavi-Uusikaupungin 
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Kalatalouskeskuksen hallitus kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa. 

Kalatalouskeskuksen vt. toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti FT Olli Ylönen tammi-helmikuun ajan. Maaliskuun 

alusta toiminnanjohtajana tehtäviä hoiti Petri Rannikko ja Olli Ylönen palasi hoitamaan kalastusbiologin 

tehtäviä. Kalatalouden asiantuntijoina toimivat Anu Niinikorpi, Outi Kaski-Laakso ja Tero Ylikylä. 

Kalastusmestarin tehtävissä toimi Lauri Rantanen sekä osa-aikaisena Kimmo Puosi. Paikkatietoja käsitteli 

tuntityönä Ohto Nygren. 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksella on kaksi toimipaikkaa:  

Turussa osoitteessa Puutarhakatu 19 A, sekä Porissa Itsenäisyydenkatu 35 A. 

 

 

Kuva 3. Satakunnan Kalatalouskeskus ja L-S Kalatalouskeskus yhdistivät toimintansa 2019 vuoden 
alussa ja organisaation nimeksi tuli Länsi-Suomen kalatalouskeskus. Kuvassa Länsi-Suomen 
Kalatalouskeskuksen puheenjohtaja Timo Junnila ojentaa viirit kiitokseksi yhdistymisen eteen tehdystä 
työstä edellisille puheenjohtajille Matti Jaakkolalle (Satakunnan kalatalouskeskus) ja Urban Silénille  
(L-S kalatalouskeskus). Luovutus tapahtui uudistuneen organisaation ensimmäisessä vuosikokouksessa 
Raumalla. 
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3 Jäsenyhteisöt ja jäsenyydet 
Kalatalouskeskuksen varsinaisina jäseninä oli vuoden lopussa 144 osakaskuntaa, 8 kalatalousaluetta, 23 

kalastajaseuraa tai muuta yhdistystä eli yhteensä 175 jäsenyhteisöä. Kannattajajäseniä oli yksi säätiö ja kuusi 

kuntaa. Lisäksi kalatalouskeskuksella oli kaksi kunniajäsentä: kalatalousneuvos Johannes Pelkonen ja Ilkka 

Aho.  

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry kuuluu jäsenenä Kalatalouden Keskusliittoon, Lounais-Suomen 

vesiensuojeluyhdistykseen, LTK Palvelutyönantajat yhdistykseen ja Turun kalamarkkinayhdistykseen. 

Kalatalouskeskus omistaa pääasiassa kalanpoikasvälitykseen erikoistuneen L-S Kalavesien Hoito Oy:n. 

4 Talous ja työajan jakautuminen 
Kalatalouskeskuksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat toimintavuonna 196 155 € ja tuloslaskelma osoittaa 

35 395 € ylijäämää. Ylijäämä koostuu pääosin ProAgria Länsi-Suomen antamasta kertaluonteisesta 

yhdistymisavustuksesta (30 000 €). Taseen loppusumma on 247 666,63 € ja sen suurin erä on Turun 

toimiston osakkeet. 

Kaikkiaan toimintaan käytettiin 74 henkilötyökuukautta, jotka jakaantuivat eri toimintamuotojen välillä alla 

olevan taulukon mukaisesti: 

 
 

A -tulosohjattu toiminta
23 htkk

31 %

B -hanketoiminta
40 htkk

54 %

C -järjestön oma toiminta
11 htkk

15 %

Työajan jakautuminen eri toimintamuotojen välillä 
henkilötyökuukausina ja prosentteina 
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4.1 Omarahoitteinen toiminta 

4.1.1 Kalatalousalueiden toiminnanjohtajan tehtävien hoito 

Toimintavuonna Länsi-Suomen kalatalouskeskus sopi seitsemän kalatalousalueen kanssa toiminnanjohtajan 

tehtävien hoitamisesta. Tehtävät on jaettu henkilöstön kesken ja ensimmäisiä toimia olivat kalatalousalueen 

hallinnon järjestäminen, tilien avaaminen ja eri rekistereihin ilmoittautuminen. 

4.1.2 Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat 

Kalatalouskeskus on sopinut kuuden kalastusalueen kanssa käyttö- ja hoitosuunnitelmien toteuttamisesta. 

Suunnitelmat edellyttävät kalatalouden asiantuntemusta ja perusteellisia tietoja alueiden kalataloudesta, ja ne 

tulevat työllistämään lähes kaikkia toimihenkilöitä. Pääpaino niiden toteuttamisesta jää vuodelle 2020. 

4.1.3 Osakaskuntien palvelut, edunvalvonta 

Asiantuntijapalveluita on tarjottu osakaskunnille liittyen niiden kokousten pitoon, kalavesien hoitoon sekä 

kirjanpitoon. Myös vesialueiden arvon määrittämisessä on avustettu. 

Kalatalouden Keskusliitolle, ELY-keskukselle, Ympäristölupavirastolle ym. viranomaisille, jäsenyhteisöille ja 

muille lausuntoa pyytäneille annettiin lausuntoja lainsäädännön muutoksiin/tulkintoihin, ammattikalastukseen, 

kalaveden arvoon ym. kalatalouteen liittyvissä asioissa. Kalatalouskeskus avusti kalatalousalueita 

muistutusten ja lausuntojen teossa. Yhdistyksen toimihenkilöt osallistuivat toimialueen osakaskuntien, 

kalastusalueiden ja kalastajaseurojen ym. kokouksiin sillä ne ovat tärkeä kanava välittää tietoa.  

Jäsenistölle postitettiin ryhmäkirjeet keväällä ja syksyllä ja kalamarkkinoilla ylläpidettiin tiedotuspistettä.  

Kalatalouskeskuksen kotisivut uusittiin ja domain vaihdettiin uuteen (www.kalatalouskeskus.fi). Kotisivuilla ja 

Facebook-sivuilla jaettiin yleistietoja sekä ajankohtaisia tiedotteita kalataloudesta. Instagram-tilillä tuotiin 

esiin lähinnä ajankohtaisia tapahtumia ja hankkeita. 
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4.1.4 Kalakantojen hoito 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry toteutti kalavedenhoidollisia hankkeita ja kalataloudellisia selvityksiä 

usealle eri taholle.  Kalanpoikasia istutuksiin toimitettiin L-S Kalavesien Hoito Oy:n toimesta 

vesienomistajien, kalastusalueiden ja kalatalousalueiden tarpeisiin. Vuonna 2019 Haarikkaan 

luonnonravintolammikosta saatiin 9 756 kpl kesänvanhoja siian poikasia. Hauenpoikasia toimitettiin kesällä 

pieni erä (taulukko 1). 

Taulukko 1. L-S Kalavesien hoito oy:n toimittamat kalanpoikaset. 

  IKÄ KANTA YHTEENSÄ (KPL) 

Kuha 1k Tampereen Pyhäjärvi 686 251 

Planktonsiika  1k Koitajoki 52 050  

Vaellussiika 1k Kokemäenjoki/Uki 124 717  

Saaristosiika 1k Bengtsår 36 695  

Hauki 1k järvi 1 000  

Meritaimen  2v Rautalampi 1 138 

Meritaimen  2v Isojoki 4 299 

 Kirjolohi pyyntikoko laitos 250 kg 

 

4.1.5 Kotimaisen kalan kulutuksen edistäminen 

Yhteistyössä Lions Club Turku-Aninkaisten ja Åbolands Fiskarförbund r.f:n kanssa järjestettiin 

Saaristolaismarkkinat Turussa huhtikuussa, jossa kävijöitä oli noin 60 000 ja lokakuun lopulla perinteiset  

40. Turun Silakkamarkkinat, jossa kävijöitä oli jopa yli 100 000.  

Kalan käytön edistämiseksi käynnistettiin myös erillishankkeita. Nuorisotyöhön osallistuttiin muun muassa 

kalastusalueilla järjestetyillä koululaisten kalapäivillä sekä valtakunnallinen kalastuspäivä – tapahtuman 

yhteydessä. 
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4.2 Maa- ja metsätalousministeriön tulosohjaamat toimenpiteet (A) 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön tulosohjaamia toimenpiteitä. 

Vuoden 2019 tulostavoitteet olivat kalatalousalueiden toiminnan aloitus, lainsäädäntöön ja strategioihin 

liittyvä tiedottaminen ja neuvonta sekä kalatalouselinkeinojen toimintaedellytysten parantaminen sekä 

toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi. Lisäksi kalataloushallinnon strategialinjausten 

tukemiseksi oli asetettu kaksi hankemuotoista tulostavoitetta: kaupallisen kalastuksen neuvonta ja 

osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen. 

4.2.1 Kalatalousalueiden toiminnan aloitus 

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tulostavoitteet seuraavasti: 

 

Lisäksi kalatalousalueita avustetaan ja kannustetaan edistämään kalataloushallinnon strategisia tavoitteita ja 

kalatiestrategian, lohi- ja meritaimenstrategian, rapustrategian, vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian, 

alueellisten vesienhoitosuunnitelmien, merenhoitosuunnitelman sekä heikentyneiden kantojen elvyttämiseksi 

laadittujen kalakantakohtaisten suunnitelmien toimeenpanoa. 

Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen edustaja osallistui kaikkien alueensa kahdeksan kalatalousalueiden 

perustamiskokouksiin sekä vuosikokouksiin. Toimialueen kaikki kalatalousalueet ovat liittyneet Länsi-

Suomen kalatalouskeskuksen jäseniksi ja kaikilta alueilta on myös edustus yhdistyksen hallituksessa. 

Kalatalouskeskuksen työntekijät hoitavat myös yhtä lukuun ottamatta näiden alueiden toiminnanjohtajan 

tehtävät. Neuvonta ja tiedotus on ollut jouhevaa muun toiminnan yhteydessä. Valtaosalla alueista 

järjestettiin toimintavuonna kaksi yleiskokousta toiminnan käynnistämiseksi. Vuoden lopussa kaikki alueet 

olivat saaneet hallinnon järjestettyä ja toiminnan käynnistettyä. 

  

Tulostavoite Toimenpide 

Kalatalousalueiden toiminnan aloitus Antaa aloitukseen liittyvää vleisneuvontaa 

Neuvoa kalatalousalueita lainsäädännöstä aiheutuvien velvoitteiden 

hoitamisessa 

Kalastusalueiden toiminnan lopetus Neuvoa kalastusalueiden lopettamiseen liittyvissä kokous- ja 

tilinpäätösasioissa. 
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Toimintavuoden loppuun mennessä valtaosa vanhoista kalastusalueista (24 kpl) on lakkautettu säädösten 

mukaan ja niiden toiminta ja varat siirretty perustetuille kalatalousalueille. Virallisesti lakkauttamatta oli vain 

kolme aluetta ja niidenkin osalta lopettamiskokoukset on pidetty. Kalatalouskeskuksen henkilöstö avusti 

neljää aluetta lukuun ottamatta kaikkia kalastusalueita lakkauttamisessa selvitysmiehen roolissa. Myös muita 

alueita neuvottiin lakkauttamiseen liittyvissä toimissa. Tämä edellytti useita yhteydenottoja hallituksen 

kokouksia ja yleiskokouksia vuoden mittaan.   

Kalataloushallinnon suunnitelmista ja strategioista viestittiin alueiden toimijoille. Erityisesti strategiat tulevat 

esille kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Kaikki toimialueen 

kalatalousalueet käynnistivät suunnittelun. Kalatalouskeskuksen henkilöstö on näissä ryhmissä mukana 

vaikuttamassa kalataloushallinnon strategisten suunnitelmien toimeenpanoon ja on laatijan roolissa kuuden 

käyttö- ja hoitosuunnitelman osalta. 

4.2.2 Lainsäädäntöön ja strategioihin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta sekä 
kalatalouselinkeinojen toimintaedellytysten parantaminen 

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tulostavoitteet seuraavasti: 

Tulostavoite Toimenpide 

Lainsäädäntöön ja strategioihin liittyvä 

tiedottaminen ja neuvonta 

Kalastuslainsäädännössä tapahtuvista muutoksista 

tiedottaminen sekä niihin liittyvä neuvonta 

Kalatiestrategian, lohi- ja meritaimenstrategian, 

rapustrategian ja vapaa-ajan kalatalouden 

kehittämisstrategian tavoitteita tukeva 

tiedottaminen 

Kalatalouselinkeinojen 

toimintaedellytysten parantaminen 

Tiedottaa, neuvoa ja opastaa kalastusmatkailuyrittäjiä 

heidän elinkeinoonsa vaikuttavista asioista 

 

Kalatalouskeskus jakoi tietoa ajankohtaisista lakimuutoksista ja voimassa olevista strategioista 

jäsenjärjestöilleen kokouksissa, ja kaikille kalastajille ja kalastuksesta kiinnostuneille puhelinneuvontana, 

kasvotusten toimistolla ja kalamarkkinoilla sekä muissa yleisötapahtumissa. Lainmuutoksista tiedotettiin 

välittämällä ahvenpostia sekä muita viranomaisilta tulleita sähköpostitiedotteita, nettisivujen ja Facebookin 

kautta sekä kalastusmatkailuyrittäjille, kaupallisille kalastajille että muille. Ahvenpostin jakelulevikki oli noin 

200 kpl.  

Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen toimesta ajettiin alueen kalatalouden yleistä etua ja kiinnitettiin 

huomiota kalatalouden ajankohtaisiin ongelmiin. Asiantuntija-apua annettiin kalatalousalan kysymyksissä 
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vapaa-ajankalastajille, ammattikalastajille, kalastusoppaille ja vesialueiden omistajille. Toimiston kautta 

välitettiin kalatalousalan lehtitilauksia, opaskirjallisuutta ja kotimaisen kalan mainosesitteitä. Lisäksi annettiin 

tv-, radio- ja lehtihaastatteluja sekä laadittiin lehtikirjoituksia. Mediatiedotteita lähetettiin 

kalastuslakiuudistuksen, kalamarkkinoiden ja eri hankkeiden osalta.  

Kalatalouskeskuksen kotisivuilla www.kalatalouskeskus.fi ja Facebook-sivuilla tarjottiin yleistietoja sekä 

ajankohtaisia tiedotteita kalataloudesta. Kalamarkkinoilla ylläpidettiin tiedotuspistettä. Kalatalouskeskus 

avusti kalastusalueita muistutusten ja lausuntojen teossa. 

4.2.3 Toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi 

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tulostavoitteet seuraavasti: 

Tulostavoite Toimenpide 

Valtion kalastusmaksukertymän 

kasvattaminen 

Lisätään kalastonhoitomaksuun liittyvää tietämystä sekä 

toteutetaan toimia kalastusmaksusuoritusten kasvattamiseksi 

 

Länsi-Suomen kalatalouskeskus neuvoi vuoden 2018 aikana lukuisia yksityishenkilöitä kalastuslupien 

saannissa. Neuvonta tapahtui pääosin puhelimitse ja sähköpostitse. Osakaskunnille tiedotettiin kokouksissa 

kalastuslupien myynnin tarpeista ja erilaisista myyntikanavista.  

Kalatalouskeskuksen Internet-sivuille päivitettiin kalastuslupien maksuohjeet. Länsi-Suomen 

Kalatalouskeskuksenkotisivut uudistettiin vuonna 2019. Facebook-sivujen ja Instagram ylläpitoon on 

panostettu, ja seuraajien määrä on saatu vuonna 2019 yli tuplattua noin 250:stä 385:een. Päivityksiä, 

valokuvia, tietoa tapahtumista ja alan uutisia on julkaistu sosiaalisen median kanavissa keskimäärin 14 kertaa 

kuukaudessa.  

Saaristolais- ja silakkamarkkinoiden infopisteellä kerrottiin lukuisille markkinakävijöille kalastusluvista, 

maksujen suuruudesta sekä eri ostomahdollisuuksista. Kalamarkkinoilla on myös omat suositut Facebook-

sivut. 

Kalastuksenvalvonnasta tiedotettiin kalatalousalueitten ja osakaskuntien kokouksien yhteydessä sekä 

lehdistötiedotteella. Kalastuksenvalvojille järjestettiin yksi koulutustilaisuus. Kalatalouskeskus osallistui myös 

erilliseen valtakunnalliseen kalastuksenvalvonnan tehostamishankkeeseen. 

  

http://www.kalatalouskeskus.fi/
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4.2.4 Tulosohjattu hanke: Kaupallisen kalastuksen neuvonta 

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tulostavoitteet seuraavasti: Päätavoitteena on vuonna 2019 jatkaa 

neuvontaa kaupallisen kalastuksen toimijakohtaisia kiintiöitä koskien sekä muissa kaupalliseen kalastukseen 

vaikuttavissa asioissa. Kalatalouden Keskusliitto seuraa kaupalliseen kalastukseen vaikuttavia asioita ja hankkeen 

puitteissa tiedottaa niistä kaupallisille kalastajille. Keskusliiton rannikon jäsenjärjestöt vastaavat hankkeen 

alueellisesta tiedottamisesta ja neuvonnasta 

Kalatalouskeskus neuvoi paikallisia kalastajia uusien vesialueiden vuokrausprosessissa sekä kalastuslain 

muutoksista koskien kaupallista kalastusta. Kaupallisia kalastajia neuvottiin myös yritystoiminnan 

kehittämisessä ja monipuolistamisessa. Neuvonta tapahtui henkilökohtaisilla tapaamisilla, puhelimitse ja 

esitelminä kalastajaseurojen, osakaskuntien ja kalastusalueitten kokouksissa. Myös kalastusoikeuksien 

saamisessa avustettiin useita kaupallisia kalastajia. Kaupallisen kalastuksen kehittämiseksi ja tueksi haettiin ja 

käynnistettiin erillisrahoitteisia hankkeita. 

Länsi-Suomen kalatalouskeskus oli edustettuna Saaristomeren sekä Selkämeren- ja Pyhäjärven kalatalouden 

toimintaryhmien hallituksissa sekä kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeilyn ohjausryhmissä.  

Huhti- ja lokakuussa järjestettiin osana Turun kalamarkkinayhdistystä Turun Saaristolais- ja Turun 

Silakkamarkkinat, jotka toimivat tärkeinä myyntitapahtumina paikallisille ja lähialueen kaupallisille kalastajille 

sekä tärkeänä kalatuotteiden 

mainoskanavana. Markkinoilla oli 

yhteensä noin 140 000 kävijää.  

Toiminta-alueen kalamarkkinoita 

ja kalanmyyntiä koskevia 

lehtikirjoituksia laadittiin 8 kpl. 

Kaksi henkilöä osallistui Varsinais-

Suomen ja Satakunnan 

kaupallisten kalastajien tiedotus- ja 

inforisteilyyn helmikuussa. 

Ahvenposti ja muut 

viranomaistiedotteet välitettiin 

sähköpostilla noin 200 

kaupalliselle kalastajalle. 

  

Kuva 4. Ammattikalastajamessuilla Paraisilla käytiin läpi 
ammattikalastukseen soveltuvia alueita yhdessä 
ammattikalastajien kanssa. Kuva Kalatalouden keskusliitto 
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4.2.5 Tulosohjattu hanke: Osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen 

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tulostavoitteet seuraavasti: Päätavoitteena on vuonna 2019 lisätä 

osakaskuntien tietämystä uuden 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 avusti osakaskuntia yhteisaluelain soveltamisessa perinteisessä 

osakaskuntatoiminnassa. Osakaskuntien yhdistämiseen liittyvää neuvontaa annettiin kolmen järven 

osakaskunnille, minkä lisäksi kalastusalueiden ja osakaskuntien kokouksissa esiteltiin yhdistymiseen liittyviä 

käytäntöjä. Sääntöjen muuttamisprosessit, lain tulkinnat koskien kalastusoikeuksia sekä viimeaikaiset 

kalastuslaissa tapahtuneet muutokset vaativat neuvontaa. Osakaskuntien kokouksiin osallistuttiin aktiivisesti 

ja pyrittiin edesauttamaan muun muassa kalastusoikeuksien lainmukaisen jaon toteuttamisessa.  

Kaiken kaikkiaan osallistuttiin noin 40:en kokoukseen, joissa osallistujia oli yhteensä noin 460 henkilöä. 

Osakaskuntia ja muita vesialueen omistajia opastettiin kalavesien järkiperäisessä hoidossa, 

lisääntymisalueiden kunnostamisessa sekä kyseiseen kalaveteen sopivien kalanpoikasistukkaiden ja 

istutuspaikkojen valinnassa. Kalatalouden Keskusliiton toimittamaa Ahvenpostia osakaskunnille on toimitettu 

sähköpostilla noin 160 eri osakaskunnalle.  

4.3 Hankerahoitteinen toiminta (B) 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus hakee ja toteuttaa itse hankkeita, joihin se hakee rahoitusta esimerkiksi 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta paikallisilta kalatalouden toimintaryhmiltä tai kalatalouden 

edistämismäärärahoista.  

4.3.1 Saaristomeren kuore tutuksi 

(Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä, Euroopan eri- ja kalatalousrahasto, EMKR) 

Vuoden 2019 aikana saatiin päätökseen ”Saaristomeren kuore tutuksi” -hanke, jossa edistettiin kuoreen 

käyttöä elintarvikkeena paikallisesti. Kuoretta maistatettiin kevään kalamarkkinoilla ja niitä toimitettiin myös 

ravintoloihin. 

4.3.2 Harmaahylkeen metsästyksen edistäminen Saaristomerellä  

(Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä, EMKR) 

Hankkeessa luotiin malli harmaahylkeen metsästykseen soveltuvan alueen perustamiseksi, ja kartoitettiin 

samalla sopivia metsästysalueita. Muutama metsästysalue perustettiin hankkeen myötävaikutuksesta, ja useita 

hylkeitä kaadettua hankkeen puitteissa. Hanke päättyi vuonna 2019. 
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4.3.3 Satakunnan jokitalkkari  

(Kalatalouden edistämismäärärahat, ELY-keskus) 

Hankkeessa kannustettiin paikallisia kunnostamaan virtavesiä lähinnä Harjunpäänjoella Porissa. Useita lohen 

ja taimenen lisääntymisalueita kunnostettiin ja niiden menestystä seurattiin. Ensimmäiset lohet kutivat jo 

2019 kunnostetuille alueille. Hanke päättyi 2019. 

 

Kuva 5. Satakunnan jokitalkkarihankkeessa tehtiin lisääntymisalueiden kunnostuksia. Kuva 
Kaasmarkunjoen kunnostustalkoista 2019. 

4.3.4 Kalastusalueiden saattohoito 

(Kalatalouden edistämismäärärahat, ELY-keskus) 

Hankkeessa avustettiin Satakunnan kalastusalueita toiminnan siirtämisessä kalatalousalueille. Hanke päättyi 

2019. 

4.3.5 Vapaa-ajankalastus tutuksi 

(Kalatalouden edistämismäärärahat, ELY-keskus)  

Hankkeessa edistettiin kalastusharrastusta lasten ja nuorten keskuudessa ja tiedotettiin 

kalastuslainsäädännöstä. Hankkeessa järjestettiin kalastusharrastus tutuksi- kursseja lapsille ja nuorille. 

Hanke päättyi vuonna 2019 
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4.3.6 Ammattikalastus ja kotimainen kala tutuksi lapsille ja nuorille 

 (rahoitus Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä EMKR) 

Hankkeessa järjestetään lapsille ja nuorille tutustumisretkiä ammattikalastajan luo ja järjestetään 

kalaruokakursseja lapsiperheille.  Tavoitteena on edistää̈ kotimaisen kalan käyttöä. Hanke jatkuu vielä 

vuonna 2020.  

 

Kuva 6. Kuusivuotias Emil harjoittelee kuhan fileointia kalaruokakurssilla 

 

4.3.7 Kalavesien hoito näkyväksi 

(Kalatalouden edistämismäärärahat, ELY-keskus) 

Hankkeen tavoitteena on viestiä suurelle yleisölle kalavesien eteen tehtävästä usein näkymättömästä työstä, 

mitä kalatalousalueet ja vedenomistajat tekevät. Hankkeessa tuotetaan viestintämateriaalia ja osallistutaan 

messuille ja markkinoille. 

4.3.8 Kalastuksenvalvontapäivä viranomaisille ja aktiivivalvojille 

(Kalatalouden edistämismäärärahat, ELY-keskus) 

Hankkeen tavoite on saattaa kalastuksenvalvonnasta vastaavat tahot yhteen, vertailla kokemuksia ja 

valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Seminaari järjestetään vuonna 2020. 

4.3.9 Kalastuksenvalvonnan tehostaminen 

(rahoitus Kalatalouden edistämismäärärahat, MMM/KKL) 

Hankkeessa tehostettiin kalastuksenvalvontaa ongelmakohteissa ja lisättiin valvonnan näkyvyyttä kentällä. 

Hanke päättyi 2019. 
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