
KUNTAVAALIT 2021
Hyvinvoivia kalavesiä ja kestävää 

kalastusta jokaisessa Suomen kunnassa

Kunnat kalavesien omistajana  
Kunta osallistuu omistajana kalavesien hallintoon ja kantaa vastuunsa omistamiensa kalavesien 
hoidosta  

Vesistöjen kunnostus  
Kunta on aktiivinen toimija kalojen elinympäristöjen suojelussa  
Hyvin hoidetut kalakannat lisäävät kunnan vetovoimaa  

Kunnat ovat Suomessa suurimpia yksityisiä vesialueen omistajia sekä tämän lisäksi usein osakkaana 
yhteisten vesialueiden osakaskunnissa. Vesialueen omistajina kunnat ovat päättämässä yleiskalastusoi-
keuksien käytöstä maksettavien omistajakorvausten käytöstä.  

Vesialueen omistajina kunnat ovat jäseniä Suomen 118 kalatalousalueessa. Kalatalousalueet tekevät 
vuoden 2021 loppuun mennessä käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden sisältöön vaikuttamisen aika on 
nyt. Viranomaisten on otettava toiminnassaan huomioon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 
kalavarojen käyttöä ja hoitoa koskevat yleiset suuntaviivat. 

Kalastuslaissa ja hallitusohjelmassa on annettu erityinen paino kalojen luonnonlisääntymisen turvaa-
miselle muun muassa purkamalla vaellusesteitä ja kunnostamalla kalojen lisääntymisalueita. Tarkoituk-
seen ohjataan kansallista rahoitusta, mutta tarvitaan myös paikallista omarahoitusta kuntatasolta.  

Tieto hyvin hoidetuista kalapaikoista ja -kannoista leviää nopeasti harrastajien keskuudessa ja houkut-
telee kalastajia alueelle jopa satojen kilometrien päästä. 

Kunnissa tehtävillä päätöksillä on suuri vaikutus siihen, millaiset edellytykset vapaa-ajan kalastukselle ja 
kalatalouselinkeinoille on kunnan alueella. Lue Kalatalouden Keskusliiton vinkit, miten kunnat voivat  
päätöksillään ja toiminnallaan edistää paikallista elinvoimaista yritystoimintaa ja vetovoimaista kalastusta.



Kalastusmahdollisuudet  
Kunta edistää kalastamista myymällä monipuolisia kalastuslupia omistamilleen vesialueille 
sekä ylläpitämällä veneenlaskupaikkoja ja kalastukseen liittyvää palvelutarjontaa  

Kuntien hankinnat  
Paikallinen kalastus ja kalanjalostus huomioidaan kunnan ruokapalvelujen julkisissa hankinnoissa  

Kalasatamat 
Kunnan satamainfran ylläpito on tärkeää kaupallisille kalastajille 

Luonnonsuojelualueet  
Kunta käyttää vaikutusvaltaansa luonnonsuojelualueiden muodostamisesta 
ja suojelualueiden säännöistä päätettäessä 

Kuntien tulee myydä kysyntää vastaavia kalastuslupia omille vesialueilleen, olla mukana päättämässä 
luvanmyynnistä yhteisomistuksessa oleville alueille tai osallistua laajempiin yhtenäislupiin. Tarkoituk-
senmukaiset veneenlaskupaikat ovat perusedellytys kalastajien houkuttelussa. Läheltä pyydetyn kalan 
saannin turvaamiseksi kuntalaisille kaupallisten kalastajien lupatarpeet tulee erityisesti huomioida.  

Kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisista 94 % syö kalaa ja 80 % haluaisi syödä kalaa nykyistä enem-
män. Kotimaisen, lähellä kalastetun tai kasvatetun kalan tarjoaminen kunnan ruokapalveluissa on myös 
ympäristöteko kalan pienen hiilijalanjäljen ja vähäisen, jopa negatiivisen ravinnekuormituksen ansiosta.   

Huomioikaa kotimaisen kalan käyttö kunnan hankintaohjeessa, ruokapalvelujen toimintasuunnitelmassa 
sekä ruokalistasuunnittelussa. Ruokapalveluihin liittyvät kilpailutukset tulee suunnitella paikallista 
tuotantokykyä vastaavan suuruisiksi, jotta paikallisilla tuottajilla olisi mahdollisuus osallistua. 

Kalastus ja metsästys ovat tärkeitä kuntalaisten hyvinvointia ylläpitäviä luonnonkäyttö- ja liikunta-
muotoja. Uusien suojelualueiden perustamista sekä luonnossa liikkumista ja luonnonresurssien hyö-
dyntämistä koskevia rajoituksia mietittäessä on huomioitava kalastus- ja metsästysharrastusten sekä 
kalatalouselinkeinojen jatkumisen ja kehittämisen edellytykset. 

Kunnissa, joissa on toimivat kalasatamat, on tärkeää, että kunta ja kalastusyritykset tekevät tiivistä yh-
teistyötä satamatoimintojen pitämiseksi ajanmukaisella tasolla. Toimivat, kunnossa olevat kalasatamat 
ovat tärkeitä kun halutaan saada kuntaan uusia  kalastusyrittäjiä. 



YHTEYSTIEDOT

JÄSENET

Kalastajaliitot ja kalatalouskeskukset
1. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry
2. Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry
3. Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry
4. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry
5. Hämeen kalatalouskeskus / ProAgria Etelä-Suomi ry
6. Kainuun Kalatalouskeskus ry
7. Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus / ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
8. Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry
9. Lapin kalatalouskeskus / ProAgria Lappi ry
10. Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry
11. Nylands Fiskarförbund rf
12. Oulun kalatalouskeskus / ProAgria Oulu ry
13. Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry
14. Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
15. Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry
16. Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry
17. Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry
18. Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto ry
19. Åbolands Fiskarförbund rf
20. Ålands Fiskare rf
21. Österbottens Fiskarförbund rf

Muut jäsenjärjestöt
Ammattiopisto Livia / kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Kemijoen Kalastuskuntien Liitto ry
ProAgria Keski-Suomi ry

Kalatalousalueet
Suomen kalatalousalueet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin Kauppatie 26
00700 Helsinki
www.ahven.net
puhelin: (09) 6844 590 (arkisin klo 8-15)
sähköposti: kalastus@ahven.net 

Puheenjohtaja:   Toiminnanjohtaja:  Järjestöjohtaja:
Eeva-Maria Maijala  Vesa Karttunen   Risto Vesa
em.maijala@gmail.com  vesa.karttunen@ahven.net risto.vesa@ahven.net
    puh. 050 3850 875  puh. 0400 507 832

  ”Hyvinvoivat kalavedet ja kestävä kalastus” 


