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1 Länsi-Suomen kalatalouskeskus 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry:n 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.  

Alueella on kahdeksan kalatalousaluetta. 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 pääosin jaettu tilakohtaisiksi. Osa vesilohkoista muodostaa 

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.  

Vuonna 2021 Covid-19 pandemian torjunta tulee rajoittamaan edelleen kokoontumisia ja ihmisten 

kohtaamisia, mikä heijastunee kokousten siirtymisinä ja etäkokousten järjestämisenä. 
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2 Vuoden 2021 toiminta 

Vuosi 2021 on Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen 71. toimintavuosi. Kalatalouskeskus keskittyy 

toiminnassaan sääntöjensä mukaisesti kalatalouden yleisten edellytysten kehittämiseen ja edistämiseen 

toimialueellaan, kalavesien hoidon edistämiseen, kalaveden omistajien, kalatalousalueiden toiminnan ja 

tehtävien ohjaamiseen sekä ammattikalastajien toimintaedellytysten parantamiseen, ammattitaidon 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi Kalatalouskeskus pyrkii edistämään kotimaisen kalan käyttöä, 

kalastusmatkailua sekä kalastusharrastusta toimialueellaan, erityisesti nuorten osalta. Näitä tavoitteita 

Kalatalouskeskus toteuttaa kalastonhoitomaksuvaroista Kalatalouden keskusliiton kanssa haettavan 

Kalatalousneuvonta 2021 -hankerahoituksen, oman varainhankinnan ja eri lähteistä haettavan 

hankerahoituksen avulla.  

2.1 Kalatalousneuvonta 2021 hanke 

Vuoden aikana tehdään kalatalousalueiden, osakaskuntien ja kalastajien tiedotusta ja neuvontaa sekä 

edistetään kalastusharrastusta ja kalastonhoitomaksuvarojen kertymistä. Edellä mainitut toimet toteutetaan 

Kalatalouden Keskusliiton kanssa Maa- ja metsätalousministeriöstä haetulla hankerahalla.  Toimenpiteet on 

organisoitu viidelle strategiselle painopistealueelle:  

2.1.1 Kalatalousalueiden neuvonta ja toiminnan käynnistäminen 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus tarjoaa kalatalousalueille perusneuvontaa puhelimella ja sähköpostilla ja 

auttavat kokousten valmistelussa sekä kokouspäätöksiensä tiedottamisessa. Tavoitteena on neuvonnan 

keinoin avustaa kalatalousaluetoiminnan käynnistämistä ja ensimmäisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien 

laadintaa. 

2.1.2 Osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen 

Toiminnan päätavoitteena on lisätä osakaskuntien tietämystä kalastuslain ja -asetuksen sisällöistä sekä 

osaamista kalavesien käyttö- ja hoitokysymyksissä. Osakaskunnissa tulee olla riittävä tieto- ja taitotaso, 

jolloin päätöksenteko on uuden kalastuslain hengen mukaista ja tukee vesien- ja kalavarojen hoidon 

tavoitteita. Osakaskunnat ovat avainasemassa, jotta kalakantoja hyödynnetään kestävästi ja niitä 

ylläpidetään monimuotoisina ja tuottavina. Osakaskuntia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti 

kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien toteutukseen. 
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Länsi-Suomen Kalatalouskeskus tarjoaa osakaskunnille perusneuvontaa puhelimella ja sähköpostilla ja 

avustaa kokousten valmistelussa sekä kokouspäätösten tiedottamisessa. Lisäksi osakaskuntia ohjataan 

kalavesien hoidossa, kalastuksen valvonnassa ja kalastuksen järjestämistehtävissä. Osakaskuntia kannustetaan 

ottamaan kalastuksen järjestämisessä ja muussa päätöksenteossaan huomioon valtakunnalliset kalavarojen 

hoitosuunnitelmat sekä vesienhoitosuunnitelmat. Valtakunnallista sähköistä Ahvenposti -informaatiolehteä, 

viranomaisviestejä, sekä kalatalokeskuksen Kala-Aviisia ja sähköpostiviestejä välitetään osakaskuntien ja 

kalastusalueiden toimijoille.  

2.1.3 Kalastajien tiedottaminen ja neuvonta kalastuslainsäädäntöön ja alan 
strategioihin liittyvissä asioissa 

Tavoitteena on lisätä kalastavien kansalaisten tietoutta kalastuslainsäädäntöön ja kalastuslupa-asioihin 

sekä kalataloushallinnon strategioihin liittyvissä kysymyksissä tiedotuksen ja neuvonnan avulla. 

Toimintavuonna tiedotetaan kalakantojen hoidosta yhdessä kalatalousalueiden kanssa eritysesti käyttö- 

ja hoitosuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Elinkeinokalastuksen kehittämisessä toimitaan yhteistyössä 

alueellisten kalatalousryhmien kanssa. Kalastajille tarjotaan perusneuvontaa erityisesti viimeaikaisista 

lainsäädännön muutoksista. Kalatalouskeskus seuraa kaupalliseen kalastukseen vaikuttavia asioita ja tiedottaa 

niistä kaupallisille kalastajille. Neuvojat informoivat asiasta osakaskuntien ja kalastusalueiden kokouksissa, 

kalastuksen valvonnan yhteydessä ja muissa tilaisuuksissa. Asiasta tiedotetaan myös sähköpostitiedotteilla, 

tiedotteilla medialle, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.  

2.1.4 Toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi 

Kalatalouskeskus kehittää alueensa kalastusmahdollisuuksia 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. Lisäksi käynnistetään erillishankkeita nuorten kalastusharrastuksen 

lisäämiseksi. Jäsenjärjestöjen nettisivuille pyritään saaman tietoja paikallisista ja alueellisista kalastusluvista ja 

niiden maksamisvaihtoehdoista osana osakaskuntia kesämökkiläisten ja liikkuvien kalastajien kalastuslupa-

asioiden järjestämisessä ja niistä tiedottamisessa. 
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2.2 Muu hanketoiminta 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus pyrkii edistämään alueensa kalataloutta hankerahoituksella käynnistettävillä 

kalavesien hoitoon ja kalatalouden kehittämiseen liittyvillä hankkeilla. Niitä valmistellaan yhteistyössä 

kalatalousalueiden, kalatalousryhmien, kansainvälisten kontaktien, sekä muiden yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Kalatalouskeskus osallistuu yhteistyökumppanina sen toimintaa tukeviin hankkeisiin. 

Kalatalousalueita tuetaan hanketoiminnassa ja rahoituksen hakemisessa.  Toimintavuonna toteutetaan 

ainakin seuraavia hankkeita. 

2.2.1 Jokitalkkari 2020 

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. (Rahoitus Kalatalouden edistämismäärärahat, ELY-keskus) 

2.2.2 Drone kalastuksen ja vesiviljelyn apuna  

Hankkeessa selvitetään miehittämättömän lennokin (drone) käyttömahdollisuuksia kalastuksen apuna, sekä 

esitellään sen ominaisuuksia ja mahdollisia käyttökohteita kalastajille.(Rahoitus Selkämeren ja Pyhäjärven 

kalatalouden toimintaryhmä, EMKR) 

2.2.3 Merikuoretta kurenuotalla 

Hankkeessa kehitetään kurenuotan käyttöä merialueen kuoreen kalastuksessa. Kalastajien testauskäyttöön 

valmistettiin kurenuotta, joka on kaikkien halukkaiden kokeiltavissa. Hanke jatkuu vuonna 2021. (rahoitus 

EMKR, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä) 

2.2.4 Säädösviidakon käsikirja ammattikalastajille 

Hankkeessa luodaan erityisesti aloittavaa kalastajaa palveleva opas siitä mitä normeja kaupallisen kalastajan 

tulisi ottaa huomioon toiminnassaan. Pääpaino on viranomaisvaatimusten, säädösten ja tukijärjestelmien 

vaatimuksista ja mahdollisuuksista tiedottamisessa.  Tavoitteena on, että tietopaketti palvelee laajasti 

kaupallisia kalastajia ja heidän kanssaan toimivia. Se tulee osaltaan helpottamaan alalle tulevien selviämistä 

paperiviidakossa ja tarjoaa oleelliset tiedot yhdestä paikasta. (rahoitus EMKR, Selkämeren ja Pyhäjärven 

kalatalouden toimintaryhmä) 
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2.3 Hankeyhteistyö 

2.3.1 Ura aukeaa kalataloudessa 

Hankkeen tavoitteena on löytää kalatalous, jatkojalostus tai ruoka-alasta kiinnostuneet nuoret ja tutustuttaa 

heidät kalatalousalan ura- ja koulutusmahdollisuuksiin.  Oppilaanohjaajien 

tietämys kalasta, elinkeinokalatalouden ja kalaan liittyviin ammatteihin (palvelualat) eri koulutus- ja 

uramahdollisuuksista päivitetään, jotta opettajat voivat ohjata alalle soveltuvia nuoria oikeisiin 

kohteisiin. Hanke jakaa ajankohtaista tietoa oppilaitoksiin elinkeinokalatalouden eri ammateista, kotimaisen 

kalan kulutuksesta ja kalansyönnin terveysvaikutuksista. (Hakija ProAgria Länsi-Suomi, rahoitus 

Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä EMKR) 

2.3.2 Saaristomeren rannikon pienvedet 

Hankkeessa selvitetään rannikkovesien (mm. pienet merenlahdet) ja rannikon pienvesien nykytilaa ja 

kunnostustarpeita. Viestinnän ja osallistamisen keinoin parannetaan tietoisuutta rannikon pienvesien ja 

merenlahtien merkityksestä̈ ekosysteemien toiminnalle ja erityisesti kalastolle. Paikkatietokartoituksilla ja 

maastokartoituksilla valittuihin kunnostustarvekohteisiin laaditaan kunnostussuunnitelmat. Hankkeen 

kohdealueena on erityisesti Saaristomeren rannikkoalue ja väli- ja sisäsaaristo. (Hakija Valonia, rahoitus ELY 

vesienhoitomäärärahat) 

2.3.3 Harjavallan vaellussiian mädin hautomo 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on rahoittanut Harjavallan Kokemäenjoen vaellussiian poikashautomon 

toimintaa ja sitä jatketaan edelleen vuonna 2020. Hautomon hoitosopimus on tehty L-S Kalavesien Hoito 

Oy:n nimissä. 

2.3.4 Kuoreherkkuja lautasille 

Pyhäjärvi-Insitituutin hakeman hankkeen tarkoitus on järvikuoreen elintarvikekäytön lisääminen. Sen osana 

kalatalouskeskus toteuttaa kuoreen saalismäärien, alkutuotannon sekä pyynti- ja käsittelymahdollisuuksien 

kartoittamisen. (rahoitus EMKR, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä) 

Lisäksi kalatalouskeskus avustaa toimialueensa kalatalousalueita niiden hankkeiden toteuttamisessa. 
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2.4 Omarahoitteinen toiminta 

Kalatalouskeskus tarjoaa asiantuntijapalveluita kalatalousalueiden, osakaskuntien ja elinkeinokalatalouden 

kehittämiseksi. Kalatalousalueiden toiminnanjohtajan tehtävät ja kalavesien hoitoon liittyvät toiminnot 

muodostavat pohjan toiminnalle. 

2.4.1 Kalavesien hoito 

Kalatalouskeskus välittää yhteistyössä L-S Kalavesien Hoito oy:n kanssa mm. hauen, kuhan, meritaimenen ja 

vaellussiian poikasia, sekä tarvittaessa myös muita lajeja. Kasvatussopimuksilla pyritään turvaamaan riittävä 

istutusvolyymi Satakunnan ja Varsinais-Suomen merialueen ja jokien kalaistutuksiin sekä kohtuuhintaisten 

poikasten saanti.  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.  

2.4.2 Kalatalousalueiden toiminnan ohjaus 

Kalatalouskeskuksen toimialueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on kahdeksan kalatalousaluetta. 

Niiden toiminnan tukeminen vaativat edelleen ohjausta. ja neuvontaa. Kalatalouskeskuksen henkilöstö hoitaa 

seitsemän alueen toiminnanjohtajan tehtävät. Kalatalousalueiden hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden 

keskinäistä yhteistyötä sekä koulutusta lisätään. Kalatalouskeskuksen henkilöstö on laatimassa käyttö- ja 

hoitosuunnitelmia kuudelle alueelle: Kustavin-Uudenkaupungin, Lounais-Suomen, Karvianjoen, Porin, 

Sirppujoen ja Kokemäen kalatalousalueille. Suunnitelmien teko työllistää henkilöstöä vuosina 2020–2021.  

2.4.3 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. 
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2.4.4 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.  

2.4.5 Ammattikalastajien toimintaedellytysten turvaaminen 

Länsi-Suomen 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. Toimintaa pyritään rahoittamaan myös erikseen haettavalla hankerahoituksella. 

2.4.6 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. Koronan vuoksi ainakin 

kevään markkinat on jouduttu perumaan. 

2.4.7 Tiedotus 

Yhdistyksen tiedottaa aktiivisesti niin hankkeista kuin ajankohtaisista kalatalouden asioista. Tiedotuksen tueksi 

laaditaan viestintäsuunnitelma. Viestinnässä pyritään korostamaan kalavesien kestävää käyttöä, kalakantojen 

oikeita hoitotoimenpiteitä, hyviä kalastustapoja, sekä muita kulloinkin ajankohtaisia kalatalouden aiheita. 

Kalatalousalueita tuetaan niiden omassa tiedottamisessa. 

2.4.8 Jäsenhankinta 

Kalatalouskeskuksen jäsenhankintaa tehdään jatkuvasti ja tavoitteena on, että kaikki toimialueen 

kalatalousalueet ovat edelleen yhdistyksen jäseniä. Lisäksi alueella toimivista osakaskunnista valtaosa pyritään 

saamaan jäseniksi. 

 


