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MIKÄ KALATALOUSALUE ON?
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Kalatalousalueet ovat 
julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden 

tarkoituksena on kehittää alueensa 
kalataloutta sekä edistää jäsentensä 

yhteistoimintaa kalavarojen kestävän 
käytön ja hoidon järjestämiseksi. 

Kalatalousalue voi tehdä sitoumuksia 
sekä hankkia nimiinsä tai 

käytettäväkseen omaisuutta.

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen 
kalastusoikeuden haltijat sekä 

valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. 
Maa- ja metsätalousministeriö 

vahvistaa luettelon valtakunnallisista 
kalastusalan järjestöistä viideksi 

vuodeksi kerrallaan.



KALATALOUSALUEEN TEHTÄVÄT
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kalavarojen kestävän 
käytön ja hoidon 

suunnittelu

käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaehdo-

tuksen laadinta, 
hyväksytyn 

suunnitelman 
toimeenpano ja sen 
vaikutusten seuranta

kalavarojen käyttöön ja 
hoitoon liittyvä tiedotus

kalastuksenvalvonnan 
järjestäminen

kalastuksen sekä 
kalakantojen 

hoitotoimenpiteiden 
seurantatietojen 

kerääminen

kalastuksen 
yhtenäislupa-alueiden 

muodostamisen 
edistäminen vapaa-ajan 

ja kaupallisen 
kalastuksen tarpeisiin

vesialueen omistajien 
kalatalousalueelle 
siirtämät tehtävät

viehekalastuksesta 
kertyneiden 

korvausvarojen jako 
vesialueen omistajille

muut elinkeino-, 
liikenne- ja 

ympäristökeskuksen 
tulosohjaukseen sekä 

tähän lakiin perustuvat 
tehtävä



Kalastuslain perusteella osakaskunnat ovat jo sitoutettu kalatalousaluetoimintaan: 
ovat jäseniä ja kalatalousalueen päätökset sitovat myös vesialueen omistajia

Kalatalousalueen kalavarojen käyttö ja hoito on järjestettävä hyväksytyn käyttö- ja 
hoitosuunnitelman mukaisesti. Kalatalousalue ja kalastusoikeuden haltijat
vastaavat suunnitelman toteuttamisesta siltä osin kuin suunnitelman toteuttaminen
niitä koskee. Viranomaisten on otettava toiminnassaan huomioon
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman kalavarojen käyttöä ja hoitoa
koskevat yleiset suuntaviivat. (KalL 40 §)

Käyttö- ja hoitosuunnitelman merkitys: kalastus on järjestettävä käyttö- ja 
hoitosuunnitelman mukaisesti. (KalL 41 §), istutukset, omistajakorvaukset, 
alueellinen edunvalvonta… 
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MITÄ 
”JÄSENETUJA” 

KALATALOUSALUE 
JÄSENILLEEN 

TARJOAA?

• Edunvalvonnassa suurempi jäsenmäärä lisää vaikuttavuutta 

ja näkyvyyttä

• Kalatalousalueet monissa työryhmissä mukana

• Kalatalousalueet antavat viranomaiselle lausuntoja 

esimerkiksi lupa-asioissa

• Vesienhoidossa yhteistyökumppaneita tarvitaan

• Kalatalousalueella on hanketoimintaan tarvittavia 

resursseja

• Kalastuksenvalvontaa voidaan tehdä yhteistyössä 

vesialueen omistajan ja kalatalousalueen kanssa

• Kalatalousalueella yksittäistä osakaskuntaa leveämmät 

hartiat, mukana aktiivisesti kymmeniä, ehkä jossain jopa 

satoja osakaskuntia
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RATKAISU-
EHDOTUKSIA

• Haasteena osakaskuntien passiivisuus? Toimivat 

osakaskunnat ovat sitoutuneet yleensä ainakin jollain 

tasolla myös kalatalousaluetoimintaan

• KKL kysely vesialueen omistajille 2022, 59 % osakaskunnista 

toimii aktiivisesti kalavesien hoitajina. Jos osakaskunta ei 

toimi aktiivisesti, 69 % syynä toimijoiden ikääntyminen

• Osakaskuntien yleinen aktivointi, toiminnan pitäminen 

vireänä

• Osakaskuntien yhdistäminen suuremmiksi

• Osakaskuntien sitouttaminen toimenpiteisiin, 

hyödynnetään paikallista tietoa ja osaamista

• Tärkein ja tarpeellisin toimenpide on todennäköisesti 

tiedotus ja kalatalousalueen näkyvyys alueella.
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KALATALOUSALUE KEHITTÄÄ ALUEEN
KALATALOUTTA. OSALLISTUUKO

OSAKASKUNTA KEHITTÄMISTYÖHÖN VAI
SEURAAKO SIVUSTA MITÄ ALUEELLA

TAPAHTUU?
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AJANKOHTAISTA ASIAAN LIITTYEN: 
KALATALOUSALUEIDEN JA VESIENHOIDON 

YHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI

• Länsi-Suomen Kalatalouskeskus toteuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta kalatalousalueiden ja 

vesienhoidon yhteistyön toimintamallin

• Valmis toimintamalli sisältää kalatalousalueille suunnatun ohjeistuksen, jonka pohjalta muodostuu hyvä käsitys 

kalatalousalueiden ja vesienhoidon toimijoiden yhteistyön mahdollisuuksista ja sen käynnistämisestä

• Toimintamallista tullaan pitämään koulutustilaisuuksia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, koulutusmateriaali 

tulee kuitenkin olemaan käytettävissä myös muualla ja julkaistaan vesi.fi-sivulla

• Toteutetaan yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, kalatalousalueiden ja vesienhoidon toimijoiden kanssa

• Osakaskunnat/vesialueen omistajat ovat paitsi kalatalousalueiden jäseniä myös 

avainasemassa vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa!

• liittyy ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitettuun työhön, jonka tavoitteena on 

edistää vesien tilan paranemista vahvistamalla vesienhoidon verkostojen toimintaa ja sidosryhmien välistä 

yhteistyötä
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KIITOS!
www.kalatalouskeskus.fi


