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Tässä raportissa esitellään perustiedot Pohjanmaan kala taloudesta, 
kuvaillaan yrittäjien näkemyksiä elinkeinon nykytilanteesta ja 

tulevaisuudesta sekä annetaan ehdotuksia Pohjanmaan kala talouden 
kehittämistavoitteista vuosille 2015–2020. Euroopan meri- ja kala-
talousrahasto on tärkein rahoitusinstrumentti kehittämistavoitteiden 
toteutuksille. Hankkeessa kerättyä tietoa voidaan suoraan hyödy-
ntää maakuntastrategiassa ja muissa kehittämisohjelmissa. Raport-
ti tarjoaa pohjaa yhteiskuntasuunnittelun (esim. rannikko- ja meri-
suunnittelun) yhteydessä toteutettavalle kalastuksen ja kalatalouden 
arvioinnille.

Aineisto on kerätty hankkeessa, joka on saanut tukirahoitusta 
Pohjan maan liiton kautta aluekehitysrahastolta, Vasekilta ja Con-
cordialta (kuntien omistamilta elinkeino- ja kehitysyhtiöiltä) sekä 
Närpiön, Kaskisten ja Kristiinankaupungin kaupungeilta.
Raportti perustuu Pohjanmaan ammattikalastajien sekä Pohjanmaan 
muiden kalatalousyrittäjien ja kalatalouteen liittyvien virkamiesten 
haastatteluihin. Kalataloudesta on haastattelujen lisäksi koottu vira-
llisia tilastoja elinkeinon ja sen merkityksen kuvaamiseksi Pohjan-
maan maakunnan näkökulmasta.

1.  Johdanto
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Kalataloudesta ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä on vaikea löytää yksityis-
kohtaista tietoa. Kalatalous luetaan virallisissa tilastoissa yleensä maa- ja metsä-

talouden tai alkutuotannon piiriin, jolloin tilastoista ei ilman erillisiä selvityksiä ilmene 
nimen omaan kalatalouden työllistämien ihmisten määrää, kunnallista jakaumaa, verotuloja 
yms. Luonnonvarakeskus (1.1.2015 saakka Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos) vastaa 
kalataloustietojen koostamisesta ja julkaisee vuosittain tilastoja esim. kaupallisen kalastuk-
sen pyyntimääristä, kalanviljelystä ja kalan ulkomaankaupasta (tuonti ja vienti). Saalistie-
dot kerätään Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tilastoruutujen perus teella. 
Kukin ruutu kattaa 50 x 50 km laajan pinta-alan. Kalastuksen merkitystä kuntatasolla on 
kuitenkin vaikea kuvata tilastojen perusteella. ELY-keskusten alainen kalatalous hallinto 
vastaa kalatalouden rekistereistä, joihin kirjataan esimerkiksi ammattikalastajien sekä 
rekisterö ityjen kalastusalusten ja -veneiden lukumäärät.

Kalastuksen vaikutusta kalakantaan arvioidaan saalistilastojen perusteella. Kaupallisen 
kalastuksen saalistilastoja vertaillaan kalan ensisijaisilta vastaanottajilta kerättyihin tietoi-
hin, joten saalistilastot ovat suhteellisen luotettavia. Vapaa-ajankalastuksen saalismäärät 
selvitetään muutaman vuoden välein kyselytutkimusten avulla. Näiden tietojen luotetta-
vuus on heikompi, sillä kokonaissaalismäärien arvioimiseksi käytetään korjauskertoimia 
ja luottamusvälit ovat suuria. Lisäksi saalistietojen vertailu on käynyt aiempaa hankalam-
maksi, sillä ammattikalastajat ovat muuttaneet kalastusstrategioitaan hylkeiden aiheutta-
mien vahinkojen takia. Esimerkiksi pyydysvuorokauden vertailuyksikkö ei ole sama kuin 
aiemmin.

Kalatalouden suunnittelun takia luvut olisi tärkeä saada selville kuntatasolla, jotta infra-
struktuuriin voitaisiin panostaa mm. suhteessa kalataloudesta saatuihin verotuloihin ja 
sen merkittävyyteen kussakin kunnassa. Katso kuvio 1, jossa havainnollistetaan kunnit-
tain ensimmäisen luokan ammattikalastajien (kaupallisten kalastajien) määrä meri alueella. 
Raportin liitteessä 3 esitellään kalatalouden perustietoja. Kalatalouteen liittyvät luvut on 
merkitty Pohjanmaan osalta kunnittain, jotta elinkeinon merkitystä yksittäisille kunnille 
oli si helpompi arvioida. Hankkeessa koottujen tietojen perusteella Mustasaaren kunta osoit-
tautui Pohjanmaan merkittävimmäksi kalatalouskunnaksi, ja se pääsee samalla Suomen 
suurimpien kalatalouskuntien joukkoon. Myös Närpiön kaupunki on moni puolinen kala-
talouskunta.

1.1  Tausta

Kuvio 1. Ensimmäisen luokan ammattikalastajien määrä kunnittain merialueella.
Lähde: Luonnonvarakeskus, Lari Veneranta.
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1.2. Selvitysalue

Kuvio 2. Selvitysalueen kunnat (Laihia ja Isokyrö eivät kuuluneet selvitysalueeseen).

Kuvio 3. Rekisteröityjen ammattikalastajien määrä kunnittain vuonna 2013 (ELY-keskuk-
sen rekisteri).

Selvitysalue koostuu noin 250 kilometrin pituisesta Pohjanmaan rannikkokaistaleesta, 
joka ulottuu Luodosta Kristiinankaupunkiin (kuvio 2). Alueella sijaitsee 15 kaupunkia ja 

kunt aa, joista seuraavat 13 sisältyivät selvitykseen: Luodon kunta, Kruunupyyn kunta, Pietar-
saaren kaupunki, Pedersören kunta, Uudenkaarlepyyn kaupunki, Vöyrin kunta, Mustasaaren 
kunta, Vaasan kaupunki, Maalahden kunta, Korsnäsin kunta, Närpiön kaupunki, Kaskisten 
kaupunki ja Kristiinankaupungin kaupunki.

Selvitysalueen kunnissa oli yhteensä 168 246 asukasta vuoden 2014 lopussa.
Alkutuotannon työpaikkojen määrä on alueella edelleen merkittävä. Työllisestä väestöstä 
noin seitsemän prosenttia työskentelee alkutuotannossa. Pohjanmaan alkutuotantoa 
halli ts e va t erityisalat, joista tunnetuimpia ovat kasvihuoneviljely ja turkistarhaus. Myös 
perunan viljely, viljanviljely, maito- ja sikatalous, luomutuotanto ja vahva kalatalous ovat 
sille tunnusomaisia. Maakunnassa on lukuisia pienyrityksiä, jotka ovat merkittäviä 
työllistäjiä maaseudulla.

Selvitysalueella oli ELY-keskuksen tietojen mukaan vuonna 2013 yhteensä 458 rekister-
öityä ammattikalastajaa, joista noin 130 oli ensimmäisen luokan kalastajia (> 30 % tuloista 
peräisin kalastuksesta). Kuntakohtainen jakauma ilmenee kuviosta 3. Ammattikalastajien 
määrä on supistunut viiden vuoden takaisesta määrästä 24 henkilöllä eli 5,2 %. Kalastajien 
määrän voidaan odottaa supistuvan entisestään tulevina vuosina useiden nykyisten kala-
stajien jäädessä eläkkeelle, sillä nuorten kalastajien rekrytointi ei kykene korvaamaan tätä 
poistumaa.
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Pohjanmaalla harjoitetaan monipuolista, teknisesti kehittynyttä ja nykyaikaista kala stusta. 
Kalastus on suurimmaksi osaksi pienimuotoista rannikkokalastusta, jossa käytetään 

passiivisia pyyntivälineitä, kuten verkkoja ja rysiä/loukkuja. Tällaista vähän energiaa kulut-
tavaa ja lähiruokaa tuottavaa kalastusta voidaan luonnehtia ympäristöystävälliseksi. Pohjan-
maan silakanpyyntilaivasto on pieni mutta samalla nykyaikainen ja tehokas. Silakanpyynti 
keskittyy Suomessa nykyisin Selkämerelle Kaskisten kalasataman toimiessa tärkeimpänä 
purkusatamana.
Pohjanmaan kaupallinen kalastus ja jotkin siihen liittyvät osa-alueet (esim. kalastusväline-
teollisuus) ovat kansallisesti merkittäviä, mutta kalatalouden muut osa-alueet, esim. kala-
kauppa ja kalanjalostus, ovat vähemmän merkittäviä. Merialueen vuoden 2013 virallisten 
tilastojen mukaan Pohjanmaan ensimmäisen luokan ammattikalastajat muodostavat 27 % 
koko maan merialueen kalastajista. Suomen kaikista ammattikalastajista 24 % on kotoisin 
Pohjanmaan maakunnasta (Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta).

Kaupallisessa kalastuksessa tärkeimmät kalalajit ovat silakka, kilohaili, siika ja ahven. Myös 
kuore, hauki, lahna, lohi, made ja muut kalalajit ovat taloudellisesti merkittäviä Pohjanmaan 
kalastukselle. Silakkaa (ja kilohailia) pyydetään pääasiassa troolilla (pelagiset troolit), 
mu tta paikallisesti myös rysillä. Siikaa pyydetään verkoilla ja rysillä/loukuilla. Loukku-
kalastus on tälle alueelle ominaista. Ahventa pyydetään pääasiassa verkoilla. Lohta pyydetään 
samoilla pyydyksillä kuin siikaa. Kaupallisen kalastuksen liikevaihto on tuottajavaiheessa 
noin yhdeksän miljoonaa euroa laskettuna kalataloustutkimuksen eri kalalajeille asettamien 
pyöreän kalan keskiarvojen perusteella. Rannikkokalastuksen osuus tästä on noin kolme 
miljoonaa euroa.

Kaupallisen kalastuksen kalastusvälineteollisuus (6 yritystä) on Suomessa keskittynyt tälle 
alueelle. Meillä on kolmisenkymmentä pientä ja keskisuurta kalatukku- ja kalanjalostus-
yritystä, kymmenen ruokakalan kalanviljelylaitosta, muutama rapuviljely-yritys, kalan-
poikasten kalanviljelylaitos sekä 12 yritystä, jotka harjoittavat jonkinasteista kalastus-
matkailutoimintaa.

Ruokakalan viljely on Pohjanmaalla keskittynyt alueen eteläosaan, ja näissä laitoksissa 
viljellään pääasiassa kirjolohta. Tuotannon kokonaismäärä on lähes 700 tonnia ja sen arvo 
noin 2,5 miljoonaa euroa. Monet kalanviljelijöistä myös jalostavat omaa ja muiden kalan-
viljelijöiden tuotantoa.

Alueella on 12 kalastusopasta, jotka harjoittavat jonkinasteista kalastusmatkailutoimintaa. 
Ala on vaativa, ja useimmat yrittäjät tekevät muutakin työtä kalastusmatkailutoimintansa 
ohessa. Näiden yrittäjien lisäksi alueella toimii muutamia matkailuyrityksiä, jotka ovat 
liittäneet kalastuksen osaksi toimintaansa.

Suuri osa kalatalouden työpaikoista sijaitsee rannikko- ja saaristokylissä, ja sen vuoksi 
elinkeinolla on tärkeä työllistävä merkitys yhteisössä. Sillä on myös synergiavaikutuksia 
mm. turkis- ja kuljetuselinkeinojen kanssa.

Kalastuselinkeinossa tapahtuu edelleen merkittäviä muutoksia. Ammattikalastajilla on jo 
pitemmän aikaa ollut ongelmia varsinkin rannikon lohikalastuksen tiukan sääntelyn ja kalas-
tukseen kielteisesti vaikuttavien, voimakkaasti kasvavien harmaahylje- ja norppakantojen 
vuoksi. Nämä tekijät ovat vaikeuttaneet ennen kaikkea lohen- ja siiankalastusta. Viime 
vuosina myös merimetsosta (Phalacrocorax carbo sinensis) on muodostunut kalastuksen 
kannalta ongelma.

2. Kalastus Pohjanmaalla

KALASTUS POHJANMAALLA
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Kalavarat ja niiden kestävä hyödyntäminen muodostavat kalatalouden perustan. 
Paikallisten kalakantojen koosta on puutteelliset tiedot, sillä niiden kehityksen 

jatkuvaan seurantaan ei ole resursseja. Kiintiöityjen kalalajien (siika, kilohaili, 
turska ja lohi) osalta tilanne on parempi. Alla on lyhyt kuvaus keskeisimmistä kala
lajeistamme ja kannoistamme. Kuvaukset perustuvat omiin tietoihimme, Luonnon
varakeskuksen verkkosivuihin ja Vaasan Saaristo julkaisuun.
Alla oleva vertailu Pohjanmaan ammattikalastajien saalismääristä verrattuna koko 
rannikkoalueeseen koskee Pohjanmaan ELYkeskuksen aluetta, joka on pin ta
alaltaan hieman selvitysaluetta suurempi.

2.1. Kalakantojen arviointi

Siika on monimuotoinen kalalaji. Suomessa sitä tavataan kautta koko maan, erityisesti 
karuhkoissa sisävesissä ja meressä alueilla, joilla on viileää ja hapekasta vettä. Se on 

ollut kalavesiemme hoidon tärkeimpiä istukaskaloja. Siikojen kasvu vaihtelee sekä siika-
muodon, kannan tiheyden että ympäristön mukaan. Luonnolliset siikakannat ovat useissa 
vesissä taantuneet heikentyneiden lisääntymismahdollisuuksien vuoksi. Jokikutuisten 
kantojen kutupaikkoja on perattu, ja voimalaitosten padot ovat tukkineet vaellusreitit. Useat 
taloudellisesti arvokkaat siikakannat ovat jokseenkin viljelyn varassa.

Perämeren joissa kutevat siiat voivat vaeltaa Ahvenanmerelle asti. Merialueen karisiiat ovat 
sen sijaan hyvin paikallisia. Ne vaeltavat harvoin enempää kuin kymmenkunta kilometriä. 
Länsirannikon joillain alueilla, usein jokisuistoissa, elää siikatyyppi, jonka useat mor-
fologiset piirteet muistuttavat karisiikaa mutta joka kasvaa lähes yhtä nopeasti kuin vaellus-
siika. Vesistöjemme happamoituminen aiheuttaa uhan näille lajeille. Vaellussiikakanta 
vaikuttaa olevan vahvistumassa, mutta pyyntiä ei kuitenkaan ole syytä lisätä. Myös hylkeet 
vaikuttavat kantaan suuressa määrin. Merikutuinen siikakanta Merenkurkusta pohjoiseen 
on vakaa, ja tätä lajia voisi mahdollisesti pyytää enemmänkin, mikäli kalastus voitaisiin 
kohdistaa tarkkaan (tarkoittaen käytännössä kalastusta syksyn kutuaikaan, mikä ei monille 
käy). Saaristokutuiset siikalajimme ovat uhanalaisia, ja näitä heikentyneitä kantoja (esim. 
Maalahden siika ja Luodon siika) tulee vahvistaa. Pohjanmaan siikasaaliit ovat laskeneet 
usean vuoden ajan. Suurimpana syynä tähän on hylkeiden runsas esiintyminen, mikä estää 
tehokkaasti verkkokalastuksen erityisesti syksyllä. Kaupallisen kalastuksen siikasaalis oli 
yhteensä 238 tonnia vuonna 2013 ja vapaa-ajankalastuksen siikasaalis oli arviolta 170 
tonnia vuonna 2009. Pohjanmaan ammattikalastajat pyytävät 41,2 % merialueen kaupalli-
sesta siikasaaliista.

Siika

Ahven on yleinen ja runsas lähes koko Suomessa, mikä kertoo lajin hyvästä sopeutu-
miskyvystä. Itämeressä ahventa tavataan koko alueella rannikon tuntumassa. Se on 

vakiinnuttanut asemansa useimmissa Merenkurkun ympäristöissä. Lajia tavataan ulko-
saaristossa, joissa ja niiden suissa, fladoissa, lahdissa ja saariston pienissä järvissä. Parvet 
liikkuvat rannikkovesissä tavallisesti muutaman kilometrin pituisia matkoja, mutta myös 
yli sadan kilometrin vaelluksia tunnetaan. Lajina ahven on elinvoimainen. Ahven kärsii, jos 
vedet ovat voimakkaasti rehevöityneitä tai happamoituneita. Lämmin ilmasto suosii 
ahventa. Ahvenkannan vaellusalue riippuu pitkälti kannan koosta. Merenkurkun ulko-
saariston ahvenet kasvavat kokoa nopeimmin.

Meillä on tällä hetkellä vahva ahvenkanta, mutta siihen kohdistuu kova kalastuspaine. 
Meidän on tästä syystä panostettava kalavesien hoitotoimenpiteisiin tulevaisuuden ongel-
mien ehkäisemiseksi. Ammattikalastuksen ahvensaalis oli Pohjanmaalla 252 tonnia vuonna 
2013, mikä on 33,6 % koko rannikkoalueen ahvensaaliista. Vapaa-ajankalastuksen ahven-
saaliiksi arvioitiin vuonna 2009 lähes kaksinkertainen määrä eli noin 450 tonnia. Pohjan-
maan kalatalouden parissa on keskusteltu ahvenen kannanhoidon kehittämisestä.

Ahven

Silakka on sopeutunut Itämeren vähäsuolaiseen veteen, ja sitä tavataan kaikkialla aina 
Tanskan rannikolta Perämerelle saakka. Myös lisääntymistä tapahtuu lähes kaikil-

la rannikko alueilla. Suuri osa Suomen rannikon silakoista kutee touko-kesäkuussa. Syys-
kutuisten silakoiden osuus on Itämeren pohjoisosassa hyvin pieni. Silakka on parvikala, 
joka vaeltaa vuosittain kutuun ja ravinnonhakuun liittyen. Suomessa tehdyillä merkinnöillä 
niiden on osoitettu vaeltavan syönnöksellään kauaskin kutualueiltaan mutta palaavan yleensä 
samoille alueille. Myös vertikaaliset vaellukset vuorokauden eri aikoina ovat niille 
tyypillisiä. Täysikasvuisten silakoiden parvet ovat kesällä päivisin lähellä pohjaa ja auringon 
laskiessa ne nousevat väliveteen. Talvella parvet ovat usein syvällä, jopa yli sadan metrin 
syvyydessä.

Merenkurkun alue muodostaa rajan Perämereltä tuleville silakkakannoille. Perämeren 
sekä Selkämeren silakat kohtaavat Merenkurkussa. Merkintöjen perusteella on selvitetty, 
että Perämeressä kuteva kanta liikkuu laajemmalla alueella kuin Selkämeressä kuteva kan-
ta. Silakat tuntuvat vaeltavan kutupaikoiltaan yleensä pohjoiseen päin. Lajin rysäkalastus 
ranni kolla on vähentynyt voimakkaasti 10–15 viime vuoden ajan. Silakan rannikkosaal-
ismäärät olivat Pohjanmaalla vain 306 tonnia vuonna 2013 – murto-osa troolikalastuksen 
19 000 tonniin verrattuna. Pohjanmaan ammattikalastajien silakkasaalis muodostaa 17,9 % 
koko rannikkoalueen silakkasaaliista. Vapaa-ajankalastuksen saalismäärät ovat mitättömät. 
Rannikko kalastuksessa voitaisiin hyödyntää silakkakantojen suurta potentiaalia, jota ei 
juurikaan nykyään käytetä hyväksi.

Silakka
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Hauki on ahvenen ohella sisävesiemme yleisimpiä kaloja. On arvioitu, että sitä esiintyy 
80–90 prosentissa järvistämme. Kannan runsaus riippuu paljolti soveliaista kutu- ja 

poikastuotantoalueista. Hauki on hyvin paikallinen kala ja sen vaellukset vähäisiä. 
Järvien säännöstely, jokien perkaukset, kuivatukset, ns. tulvavallien rakentaminen ja rehevöi-
tymiseen liittyvä rantojen umpeenkasvu sekä rannikon alunamaiden käsittely ovat paikoin 
heikentäneet haukikantoja sisävesissä ja jokisuistoissa. Kantojen on havaittu paikoin heiken-
tyneen myös rannikkoalueella, ulkosaaristossa ja Ahvenanmaalla. Syitä ilmiöön ei kaikissa 
tapauksissa tunneta, mutta ympäristömuutoksia pidetään todennäköisimpinä vaikuttajina. 
Lajina hauki on elinvoimainen.

Hauki on paikallisin niistä Merenkurkun kalalajeista, joiden vaellusta on tutkittu. Kan-
nan suuresta koosta huolimatta hauet pysyttelevät muutaman neliökilometrin alueella. 
Pohjanmaan haukikanta on tällä hetkellä vahva. Hauki kiinnostaa sekä ammattikalastajia 
että vapaa-ajankalastajia, ja hauenkalastus voi mahdollisesti aiheuttaa riitatilanteita tule-
vaisuudessa. Ammattikalastuksen haukisaalis oli 80 tonnia vuonna 2013, mikä on 37 % 
rannikkoalueen haukisaaliista. Vapaa-ajankalastuksen haukisaalis oli lähemmäs 300 tonnia 
vuonna 2009. Hauenkalastusta voi Pohjanmaalla varmastikin lisätä. Kalatalouden toimijat 
ovat keskustelleet haukikannan hoitosuunnitelmista mahdollisten hauenkalastukseen 
liittyvien riitatilanteiden varalta.

Hauki Lahna
Suomessa parhaat lahnakannat elävät Etelä- ja Keski-Suomen järvissä ja matalissa meren-

lahdissa kaikilla rannikkoalueillamme. Lahnakannat ovat yleensä sitä tiheämmät, mitä 
rehevämmästä vesialueesta on kyse, mutta myös lahnojen keskikoko on silloin pienempi. 
Lahna onkin runsastunut rehevöitymisen myötä monissa järvissä sekä Saaristomerellä että 
Suomenlahdella ja myös ulkosaaristossa. Lahna ei ole varsinainen vaelluskala, mutta lahna-
parvet saattavat ravinnonhaussa liikkua varsin laajallakin alueella. Särjen ohella lahna onkin 
veden laadun parantamiseen tähtäävän hoitokalastuksen tärkeimpiä kohdelajeja. Tehokas 
pyynti parantaa jäljelle jäävien lahnojen kasvua, jolloin niiden käyttöarvo ruokakalana 
kasvaa.

Lahnaan kohdistuu kova kalastuspaine joillain alueilla, kun taas toisaalla sitä ei juurikaan 
kalasteta. Kokonaisnäkökulmasta tarkasteltuna lahnan kalastuskiintiötä voi Pohjanmaalla 
turvallisesti korottaa. Ammattikalastuksen lahnasaalis oli yhteensä 269 tonnia vuonna 2013, 
mikä on 30,2 % koko rannikkoalueen lahnasaaliista. Vapaa-ajankalastuksen lahnasaalis oli 
noin 80 tonnia vuonna 2009.

Särkeä on pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko Suomessa. Se kuuluu maamme 
yleisimpiin kalalajeihin. Runsaslukuisin särki on rehevissä järvissä ja lammissa. 

Rehevöitymisen myötä se on runsastunut Suomenlahden ja Saaristomeren alueella ja viime 
aikoina myös ulkosaaristossa. Lajin menestys perustuu sen tehokkaaseen lisääntymiseen 
ja levittäytymiseen, monipuoliseen ravinnonkäyttöön ja vaatimattomuuteen kutupaikkojen 
valinnassa. Särjet ovat yleensä varsin paikallisia. Se kilpailee ravinnosta lähinnä muiden 
särkikalojen ja ahvenen kanssa. Toisaalta ahvenelle ja hauelle se on tärkeä ravintokala. 
Särjet ja muut särkikalat on nähty osasyyllisiksi sinilevien massaesiintymiin rehevöityneissä 
vesissä. Pohjasta ravintoa etsiessään ne sekoittavat ravinteikasta pohja-ainesta veteen. 
Satojen rehevien järvien tilaa on yritetty kohentaa hoitokalastuksella. Kalastus on kohdis-
tunut erityisesti särki- ja lahnakantoihin. Särki kykenee hankkimaan ravintoa myös sameissa 
vesissä. Särki on herkkä happamuudelle, ja laji puuttuu monista happamista lammista, joissa 
ahven vielä pystyy elämään.

Ammattikalastuksen särkisaalis on Pohjanmaalla kasvanut. Kokonaisvaikutelmasta tarkas-
teltuna myös särjen kalastuskiintiötä voi korottaa. Ammattikalastuksen särkisaalis oli 106 
tonnia vuonna 2013, ja vapaa-ajankalastuksen särkisaalis oli noin 150 tonnia vuonna 2009. 
Ammattikalastuksen särkisaalis oli 23,1 % koko rannikkoalueen särkisaaliista. Särjen kala-
stusta lienee mahdollista lisätä koko Pohjanmaan rannikkoalueella.

Särki

14 15

Säynettä pidetään suurten, puhtaiden ja kirkkaiden vesien kalana. Suomessa sitä on koko 
merialueella ja kaikissa suurissa sisävesissä. Pohjoisimmat säynepaikat ovat Kemi-

joen (Lokan tekoallas), Ounasjoen ja Tornionjoen yläosissa. Laji saavuttaa sukukypsyyden 
yleensä 5–8-vuotiaana ja noin 30–35 senttimetrin pituisena. Kudulle säyne hankkiutuu 
mataliin virtapaikkoihin pian jäidenlähdön jälkeen. Merestä se nousee suistoihin, jokiin ja 
pieniinkin puroihin, mutta kutee myös meren ruovikkoisilla lahtialueilla. Säyne on moni-
puolinen ravinnonkäyttäjä. Se on aikaisemmin ollut arvostettu talouskala, mutta särki kalojen 
yleisen arvostuksen laskun myötä sen käyttö on vähentynyt. Saaristomereltä, Suomen-
lahdelta ja Pohjanlahden jokisuista säynettä kalastetaan edelleen jonkin verran myyntiin.

Pohjanmaalla ei varsinaisesti pyydetä säynettä. Ammattikalastuksen säynesaaliis on viime 
vuosina ollut noin kymmenen tonnia, mikä on 34,4 % rannikkoalueen kaupallisesta säyne-
saaliista.

Säyne



Maassamme tavattavasta kuoreesta on erotettu kaksi muotoa: iso- ja pikkukuore. Iso-
kuoretta tavataan koko rannikkoalueellamme ja eräissä suurissa järvissä. Keväällä 

hieman jäidenlähdön jälkeen kuoreet vaeltavat kudulle suurina parvina rannikon mataliin 
rantavesiin, jokien ja purojen suualueille sekä jokiin. Matalissa kivi- ja sorapohjissa vietetyn 
kutuajan jälkeen kuoreet palaavat syvempiin vesiin. Muista lohikaloista poiketen kuore hyö-
tyy vesistöjen jonkinasteisesta rehevöitymisestä, sillä vedenlaadun suhteen kuore ei ole yhtä 
vaativa kuin esimerkiksi muikku. Jokien rakentaminen ja vesien likaantuminen on paikoin 
heikentänyt kuorekantoja. Kutuajan päätyttyä kuore palaa nopeasti syvemmille ja 
kylme mmille vesille. Aikuinen kuore on kylmän veden kala.

Merenkurkun kaukaisimmat kuorehavainnot on tehty Kalajoella. Laji elää suhteellisen 
vanhaksi ja sen kasvu on hidasta. Meillä on tällä hetkellä jokisuistoalueilla (Kyrönjoki, 
Maalahden joki ym.) vahva kuorekanta. Kuorekantaa voisi kalastaa enemmän kevään kutu-
aikaan, mikäli kalalle löytyy kysyntää. Käytännössä sitä kuitenkin kalastetaan vain sivu-
saaliina muina vuodenaikoina. Ammattikalastuksen kuoresaalis oli 191 tonnia vuonna 2013, 
mikä on 23,1 % rannikkokalastuksen kokonaissaaliista. Kuore ei juurikaan kiinnosta vapaa -
ajankalastajia, mistä syystä vapaa-ajankalastusta koskevat tiedot ovat puutteellisia.

Kuore

Merilohi tekee merivaelluksen ja kutee mereen laskevissa joissa. Valtaosa Itämeressä 
tavattavista lohista on istutuksista peräisin, joskin heikkojen istutustulosten ja paran-

tuneen luonnollisen lisääntymisen seurauksena viime vuosina istukkaiden osuus saaliista on 
vähentynyt. Itämeressä lohen tärkeintä ravintoa ovat silakka ja kilohaili. Lohi on aikuisena 
nopeimmin kasvava kalamme. Pohjanlahden lohikantojen tärkeimmät syönnösalueet sijait-
sevat Itämeren eteläosissa. Itämereen laskevissa joissa tapahtuneet ympäristömuutokset ovat 
heikentäneet lohen elinmahdollisuuksia. Koskia on valjastettu voimantuotantoon ja perattu 
uittoa varten, ojitukset ovat liettäneet kutusoraikkoja ja jätevedet heikentäneet veden laatua. 
Näiden muutosten takia Suomen 18:sta Itämereen laskevasta lohijoesta on ainoastaan kaksi 
jäljellä.

Merenkurkkuun virtaavista vesistöistä vain Kyrönjoki on ollut riittävän suuri ja vuolas oman 
lohikannan ylläpitämiseksi. Vielä 1980-luvulla koekalastuksen yhteydessä saatiin Kyrön-
joesta saaliiksi yksittäisiä lohia, mutta nykypäivänä on ikävä kyllä silti hyväksyttävä, että 
joen oma lohikanta hävisi 1960- ja 1970-luvuilla. Lajia on sittemmin yritetty istuttaa Kyrön-
jokeen ja Perhonjokeen. Lohi vaeltaa rannikkomme ohi, ja me kalastamme pohjoisten lohi-
jokien kannasta. Ammattikalastuksen lohisaalis oli 28 070 yksilöä vuonna 2013, mikä viiden 
kilon keskipainolla vastaa noin 150 tonnia. Vapaa-ajankalastuksen lohisaalis oli arvioiden 
mukaan noin 20 tonnia vuonna 2009, mutta määrän oletetaan kasvaneen viime vuosina. 
Lohikannan ammattikalastuskiintiötä voisi todennäköisesti korottaa ilman, että pohjoisen 
lohijoet kärsisivät siitä. Kiintiön korottaminen on kuitenkin nykypäivänä poliittisesti mah-
dotonta. Pohjalaisten kalastajien saalis oli 13,1 % rannikkoalueen lohisaaliista.

Lohi

Muikku on läheistä sukua siialle. Suomi on muikun keskeisintä levinneisyysaluetta. 
Merialueellamme lajia tavataan lähinnä Perämeren ja Suomenlahden itäosan vähä-

suolaisissa vesissä. Se on ulappavesien parvikala. Laji suosii puhtaita ja kirkkaita vesiä, 
mutta tulee toimeen myös kohtalaisen ruskeissa ja rehevissä vesissä. Merialueella muikku 
voi liikkua laajoillakin alueilla. Perämerellä osa Suomen puolella tavattavista kannoista 
kutee esimerkiksi Ruotsin puolella. Laji kestää yleensä voimakastakin kalastusta, jolla toki 
voi olla vaikutuksensa kannan kehitykseen. Suomessa muikku on lajina elinvoimainen. 
Paikallisesti mm. ojituksien tuoma kiintoaines on vaikuttanut mädin selviämiseen.

Pohjanmaalla muikkua esiintyy pääasiassa Perämerellä, ja ammattikalastuksen suurim-
mat muikkusaaliit saadaankin Luodonjärvestä ja Uudenkaarlepyyn jokialueen edustalta. 
Ammatti kalastuksen muikkusaalis oli 21 tonnia vuonna 2013, mikä on 15,5 % rannikko-
alueen muikkusaaliista. Vapaa-ajankalastuksen muikkusaalis oli noin kymmenen tonnia 
vuonna 2009. Muikunpyyntiä voitaisiin alueellamme todennäköisesti tehostaa.

Muikku

Taimenesta tunnetaan elinympäristön ja vaelluskäyttäytymisen perusteella erilaisia muot-
oja. Ne ovat osin ulkonäöltäänkin erilaisia: puhutaan meri-, järvi- ja puro taimenesta. Laji 

kutee virtavesissä syys-marraskuussa. Taimenenpoikaset elävät joessa yleensä 2–5 vuotta. 
Noin 18–25-senttisinä ne muuttuvat vaelluspoikasiksi eli smolteiksi, parveutuvat ja vaeltavat 
kevättulvan mukana mereen tai järveen. Meressä taimen pysyttelee rannikon läheisyydessä. 
Merkityistä kaloista valtaosa saadaan saaliiksi sadan kilometrin säteellä istutus paikasta. 
Merestä taimenet alkavat nousta isoihin jokiin jo kesällä, mutta pienempiin jokiin vasta 
hieman ennen kutua. Mereen vaeltavia taimenkantoja on ollut maassamme alun peri n noin 
60, mutta suurin osa niistä on tuhoutunut tai voimakkaasti vähentynyt vesistö rakentamisen, 
veden laadun huonontumisen ja liiallisen kalastuksen johdosta. Alkuper äisiksi luokiteltuja 
kantoja on jäljellä enää yhdeksässä joessa. Pohjanmaalla on vielä elinvoimainen, 
luonnoll ine n taimenkanta Lapväärtinjoessa, ja heikommat kannat esim. Perhonjoessa ja 
Kyrönjoessa.

Meritaimenen luonnonvarainen kanta on uhanalainen, joten sen kalastuskiintiöitä ei ole 
mahdollista korottaa – sen sijaan kalastuskiintiöitä todennäköisesti vähennetään Suomen 
lohi- ja taimenstrategian toteutuessa. Ammattikalastuksessa taimenta pyydetään vain sivu-
saaliina. Ammattikalastuksen meritaimensaalis oli noin 10 tonnia vuonna 2013, mikä on 
28,3 % merialueen kaupallisesta taimensaaliista. Vapaa-ajankalastuksen meritaimensaalis 
oli noin 175 tonnia vuonna 2009.

Meritaimen
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Kuhaa tavataan laajalla alueella Itämereen laskevissa vesistöissä. Suomessa lajia tava-
taan maan etelä- ja keskiosissa. Pohjanlahdella kuhaa tavataan lähinnä suurten jokien 

suistoalueilla. Muun muassa Vaasan pohjoispuolella Maksamaan saaristossa tavataan 
kuhaa, jonka lisääntymisalue on Kyrönjoen suistossa. Vuoden 2002 lämpimänä kesänä 
saatiin hyviä kuhasaaliita Pohjanlahden rannikolta eteläiselle Pohjanmaalle saakka, mikä on 
poikkeuksellista. Kuha on vaatelias lämpimien sisävesien laji, joka viihtyy hyvin myös mur-
tovedessä, mikäli veden suolapitoisuus ei ole liian korkea ja lämpimiä lisääntymis alueita 
on tarjolla. Suomessa kuha elää levinneisyysalueensa äärirajoilla. Siten sellainen vesi, joka 
kesäisin lämpiää nopeasti ja pysyy pitkään lämpimänä, sopii kuhalle hyvin. Aikuisena kuha 
on monipuolinen peto. Se on taloudellisesti arvokkaimpia kalojamme. Lisäksi se on merki-
ttävä sekä ammattikalastukselle että vapaa-ajankalastukselle. Vapaa-ajankalastajien osuus 
kokonaissaaliista on noin 70–90 %.

Pohjanmaalla on Kyrönjoen suistoalueen lisäksi pyyntikelpoinen kuhakanta Luodonjärvessä 
ja Pjelaxfjärdenissä. Kuhaistutukset ovat tuottaneet hyviä tuloksia tietyillä alueilla. Meren-
kurkusta etelään on liikkunut suuria kuhamääriä viime vuosina, ja kuhasaalis on ollut yli 
kymmenen tonnia. Tämä on vain 4,9 % koko rannikkoalueen kaupallisesta kuhasaaliista.

Kuha
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Madetta tavataan alkuperäisenä kaikkialla Suomessa, niin murtovedessä kuin sisä vesissä 
pohjoisinta Lappia myöten. Se on yleisempiä kalojamme. Mateen kutuvaellukset ovat 

melko lyhyitä; pisimpiä ne ovat Pohjanmaalla, missä madetta nousee merestä jokiin. Ilmas-
ton ja vesien lämpeneminen ja muut ympäristömuutokset ovat ajaneet madekantoja ahtaalle. 
Pohjanmaan rannikkoseudulla madekannat ovat kärsineet alunamaiden happamista 
kuiva tus- ja valumavesistä. Laji kärsii myös voimakkaasta rehevöitymisestä. Lajina made 
on meillä elinvoimainen. Aikuiset mateet viihtyvät kylmässä vedessä, ja ne nousevat 
mataliin rantavesiin vain talvikuukausina helmikuun kutuaikaa varten.

Ammattikalastuksen madesaalis oli Pohjanmaalla noin 22 tonnia vuonna 2013, ja vapaa 
-ajankalastuksen madesaalis oli runsaat 30 tonnia vuonna 2009. Madetta todennäköisesti 
pyydetään huomattavasti kannan kestokykyä vähemmän. Pohjanmaan madesaalis oli 43,1 
% koko rannikkoalueen kaupallisesta madesaaliista.

Made



Kalataloutta johdetaan ja suunnitellaan eri hallintotasoilla. EU:n yhteinen kalastus-
politiikka, kansallinen lainsäädäntömme ja poliittiset päätökset antavat puitteet 

kalastuksen kehittämiselle. Maa- ja metsätalousministeriö ja alueellisella tasolla Varsinais 
-Suomen ELY-keskuksen kalastusyksikkö huolehtivat kansallisesta kalataloushallinnosta. 
Kalastusyksikön virkamiehet työskentelevät Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Alueellisella 
tasolla meillä on käytössämme lakisääteiset yhteistyöelimet, kalastusalueet, jotka hoitavat 
kalastusvesiä ja jotka voivat tehdä kalastukseen liittyviä virallisia päätöksiä. Selvitys alueella 
on kuusi kalastusaluetta. Niillä on vahvistetut käyttö- ja hoitosuunnitelmat hallinnoi milleen 
alueille. Kalastusvesien hoito ja hallinnointi tapahtuu paikallisesti kylätasolla yhdessä 
lakisääteisten vesiosakaskuntien tai joissain tapauksissa aatteellisten kalastuskiltojen 
kans s a, mikäli osakaskunnat ovat siirtäneet kalastusta koskevan päätöksenteon näille. 
Selvitys alueella on yhteensä 122 vesiosakaskuntaa.

Kalastuslainsäädäntö on tällä hetkellä uudistettavana, mistä aiheutuu muutoksia mm. 
alueellis een kalataloushallintoon sekä kalastusalueiden asemaan ja tehtäviin. Uusi kalas-
tuslaki as tuu voimaan vuoden 2016 alussa.
Kalatalous on tärkeä elinkeino merialueella, ja elinkeino tuleekin ottaa huomioon merkit-
tävänä tekijänä merialueen suunnittelussa. Kalatalous sisältää paljon muutakin kuin 
vain kalansaaliit, sillä siihen kuuluvat kalastajat, kalat ja muut kalatalouden tekijät osa-
na yhteiskuntaa ja yhteiskuntasuunnittelua. Meri- ja rannikkoalueiden suunnittelu (esim. 
luonnon suojelualueiden, tuulivoimaloiden ja meriväylien suunnittelu) vaikuttaa merkit-
tävästi kalatalouteen.

2.2. Kalataloushallinto

Pohjanmaan kalataloudessa toimii muutamia aatteellisia, yksityisoikeudellisia järjes-
töjä osin alueellisella ja osin paikallisella tasolla. Vuonna 1930 perustettu Österbottens 

Fiskarförbund  on niistä suurin, ja sen toiminta-alue kattaa rannikkokunnat Kristiinan-
kaupungista Kokkolaan. Österbottens Fiskarförbund -liitossa on jäsenenä yhteensä 99 
organi saatiota, mm. kalastuskiltoja, vesiosakaskuntia ja kalastusalueita. Österbottens Fiskar-
förbund on kalatalouden neuvonta- ja kehitysorganisaatio, joka työllistää neljä henkilöä.

Kaupalliset kalastajat ovat järjestäytyneet Österbottens Yrkesfiskare -järjestöön, joka on al-
ueellinen ja Suomen Ammattikalastajaliiton alainen järjestö Kristiinankaupunki−
Kokkola-rannikkoalueella. Järjestöllä ei ole alueellisella tasolla työntekijöitä.

Vapaa-ajankalastajien paikallisjärjestöt kuuluvat yleensä Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestöön. Sen alueorganisaationa on Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri, jon-
ka toiminta kattaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan. Vapaa-ajan-
kalastajapiirillä on Pohjanmaalla kuusi jäsenorganisaatiota.

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) toimii kalastuksen kehittämisen rahoitus-
välineenä vuosina 2014−2020. Rahaston tuella on tarkoitus kehittää kotimaisen kalaraaka 

-aineen jalostusta, ja tukimuotoina ovat investointituki, kalasatamien kehittäminen, 
hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen, uusien kalastajien tukeminen, innovaatiot 
ja tutkimusyhteistyö, koulutus ja verkostoituminen, kalojen elinolosuhteiden ja lisään tymisen 
edistäminen, ympäristötoimenpiteet, alueelliset kalatalousryhmät sekä tuottaja organisaation 
perustaminen ja sen toiminnan tukeminen. Rahaston Suomen toimintaohjelma sisältää neljä 
tavoitetta: kilpailukyvyn, uudistumisen, kestävyyden ja tehokkaan hallinnon kehittämisen. 
Pyrkimyksenä on koko kalataloussektorin kehittäminen, vaikka rahoitus keskittyy kin alku-
tuotannon tukemiseen. Tukea kohdistetaan erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tuke-
vat kalatalouden kasvua ja uudistumista sekä sinistä biotaloutta.

Pohjanmaan Rannikon toimintaryhmä (KAG) muodostaa yhden Suomen kahdeksasta kala-
talousryhmästä. KAG on voinut myöntää tukea paikallisille kehittämishankkeille ohjelma-
kaudella 2007−2013, ja ryhmä onkin myöntänyt tukea yhteensä 50 hankkeelle. Maa- ja 
metsätalousministeriö päätti huhtikuussa 2015 nimittää KAG:n toimintaryhmäksi myös 
ohjelmakaudelle 2014−2020. KAG on Aktion Österbottenin hallinnoima toimintaryhmä, 
ja Aktion Österbotten toimii myös paikallisen kehittämistyön ohjelmaisäntänä maaseudun 
LEADER-ohjelman kautta.

Kalatalousryhmien päämääränä on rahaston strategisten tavoitteiden vahvistaminen alueelli-
sista lähtökohdista katsottuna. Ne pyrkivät toisin sanoen vahvistamaan alueen kilpailukykyä 
ja sen elinkeinojen uudistumista ja sopeuttamista sekä tukemaan alueen ja toimintaryhmien 
toimijoiden ja etujärjestöjen yhteistyötä. Kalatalouden paikallisessa kehittämistyössä 
pyritään yleisesti kehittämään seudun kalatalouden arvoketjua, luomaan ja levittämään 
uusia menettelyjä, estämään ja selvittämään ristiriitoja, edistämään yhteistyötä sekä vahvis-
tamaan kalatuotteiden (erityisesti lähituotetun kalan) suosiota.

Rannikon toimintaryhmä (KAG) on laatinut ohjelmakaudelle 2014−2020 viisi erilaista 
toimen pidekokonaisuutta, joilla se pyrkii kehittämään kalataloutta kehitys-, investointi- 
ja koulutushankkeiden avulla. Nämä toimenpidekokonaisuudet ovat tieto- ja innovaatio-
ympäristön vahvistaminen, sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden lisääminen, elinkeino-
rakenteen laajentaminen, elinvoimaiset kylät, kunnan- ja kaupunginosat sekä kansainvälinen 
strategia.

2.4. Kalatalouden tukimuodot

2.3. Kalastuksen etujärjestöt
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Selvityksessä pyritään etupäässä kuvailemaan Pohjanmaan kalatalouden nyky tilannetta, 
esittelemään elinkeinosta koottuja tilastoja ja tarjoamaan ehdotuksia kalatalouden 

kehittämistavoitteiksi vuosille 2015−2020.Kehittämistavoitteet antavat eri asianosaisille
mahdollisuudentoteuttaakonkreettisiahankkeitanykyisenohjelmakaudenaikana.

Selvityksen osatavoitteena on mm. kuvailla kalatalouden toimijoita ja heidän rooliaan
kansallisesta ja alueellisesta näkökulmasta tarkasteltuna sekä selvittää elinkeinon sisäiset 
ja sitä ympäröivät verkostot.Hankkeessa kootun aineiston tulee toimia yhteisenä lähtö-
kohtanaerilaisilletulevaisuudensuunnittelu-jakehittämistoimenpiteille.

Kalataloudenulkopuolisten,keskeistentoimijoidentietämysPohjanmaankalataloudestaja
sentoimijoistaonaiemminosoittautunutheikoksi.Selvityksessäpyritäänantamaan
ka ikkien toimijoiden käyttöön yhtäläiset kalatalouden perustiedot yhteiskuntasuunnittel ua 
varten.

3. Tavoitteet

Kalatalouden nykytilaa on selvityksessä arvioitu keräämällä ja koostamalla kala talouden 
tämänhetkistä tilastoaineistoa sekä haastattelemalla ammattikalastajia ja alan muita yrittäjiä. 
Lisäksi selvityksessä on haastateltu virkamiehiä, jotka työskentelevät kalastus elinkeinoon 
liittyvien asioiden parissa. Aineistoa on esitelty kalatalouden toimi joille muutamilla 
teemapäivillä, joilla osallistujat saivat työpajoissa kehitellä ideoita ja uusia näkökulmia 
kalatalouden kehittämiseksi.

Tilastojen pohjatiedot on saatu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta (1.1.2015 lähtien 
Luonnonvarakeskus) ja Pohjanmaan ELY-keskukselta. Lisäksi osa aineistosta on peräisin 
erilaisista julkaistuista raporteista ja julkaisemattomista koosteista (mm. kalastusalueiden 
käyttö- ja hoitosuunnitelmat), joita kalastajaliitolla on ollut käytettävissään. Tilastot on 
koottu havainnolliseen muotoon, ja ne esitellään liitteissä 1–3.

Kalatalouden toimijoiden näkemykset kalatalouden nykytilanteesta ja tulevaisuudesta 
selvitettiin kyselytutkimuksella, jossa haastateltiin yhteensä 80 henkilöä (65 yrittäjää ja 
15 virkamiestä). Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina SWOT-ajattelun mukaisesti, 
jolloin keskustelut saatiin kohdistettua olennaisiin kysymyksiin. Haastatteluilla pyrittiin 
saamaan yleiskuva siitä, millaisena kalastajat, muut yrittäjät ja virkamiehet näkevät kalat-
alouden nykytilanteen. Haastatteluissa myös kysyttiin elinkeinon asemasta tulevaisuudessa 
ja siitä, ovatko näiden toimijoiden yritykset tai palvelut vielä olemassa viiden vuoden 
kuluttua. Ehdotukset kalatalouden kehittämistavoitteiksi ohjelmakaudella 2015−2020 pe-
rustuvat haastatteluissa saaduille vastauksille. Haastattelulomakkeet esitellään liitteissä 
4–5.

4. Menetelmät

3. TAVOITTEET
& MENETELMÄT
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Selvityksessä haastateltiin yhteensä 65  kalastajaa ja muuta kalatalouden yrittäjää sekä 15 
virkamiestä, jotka työskentelevät kalastuselinkeinoon liittyvien asioiden parissa. Muun 

muassa seuraavat seikat tulivat ilmi haastatteluissa (ks. kooste taulukossa 1, sivu 28).

5. Tulokset
5.1. Haastattelut

Ammattikalastajien haastatteluista (yhteensä 41 haastattelua) paljastuu kauttaaltaan 
myönteinen asennoituminen kalastuksen tulevaisuuteen. Ammattikalastajat usko-

vat tulevaisuuteen huolimatta nykyisistä ongelmista (suurten hylje- ja merimetsokantojen 
aihe uttamat vahingot sekä epävarma kalastuspolitiikka). Lähestulkoon kaikki haastatellut 
kertoivat aikovansa jatkaa kalastamista vielä viiden vuoden kuluttuakin. Osa haastatellu-
ista ilmoitti lisäävänsä omaa kalanjalostustoimintaansa pääasiassa kannattavuuden säilyt-
tämiseksi tai kasvattamiseksi.

Haastateltujen ammattikalastajien kalastustoiminnan liikevaihto (rannikkokalastuksessa 
5000–100 000 euroa, keskiarvo noin 35 000 euroa ja mediaaniarvo noin 30 000 euroa) 
on hiukan suurempi kuin mitä ilmenee Suomen Ammattikalastajaliiton vuoden 2009 selvi-
tyksestä, jossa Pohjanmaalta haastateltiin 15 ammattikalastajaa (Ammattikalastus 2015).
Kalastajat kertoivat, että heidän on tulevaisuuden suuntauksena otettava huomioon kuluttajien 
kasvanut kiinnostus lähiruokaa kohtaan. Joinain kausina puhelinlangat suorastaan laulavat, 
kun asiakkaat haluavat tuoretta vastapyydettyä kalaa. Kalastajat myös mainitsivat haastat-
teluissa “vihreiden” puuttumisen kalastuspolitiikkaan, esim. lohen ja vaellussiian lisäämis-
en WWF:n kuluttajaoppaan punaiselle listalle vuonna 2012 tai lajien suojelun korosta misen 
nykypäivän ympäristöliikkeessä. Vaikka asiasta on monta kriittistä mieli pidettä, joidenkin 
kalastajien mielestä olisi vuoropuhelua ja yhteistyötä ympäristöliikkeen kanssa kehitettävä. 
Toisten mielestä kalastusta mustamaalataan tiedotusvälineissä. Tiedotusvälineet nostavat 
esiin kalojen ympäristömyrkyt, mutta kalojen myönteisiä terveysvaikutuksia ei tuoda esiin. 
Kalastajat pitivät tulevaisuuden suuntauksena myös sitä, että yhä suurempi osa saaliista pää-
tyy todennäköisesti turkiseläinten rehuksi ja kalajauhoksi, erityisesti silakka.
Ammattikalastajilla on usein suppea verkosto, ja kalastustoimintaan liittyvissä kysy myksissä 
he ovat useimmiten yhteydessä kirjanpitäjään, kalastusjärjestöihin ja kalastus viranomaisiin. 
Tietoa saadaan myös kalastuslehdistä ja internetistä. Haastatelluista ammattikalastajista 
kuitenkin vain 65 prosentilla oli sähköposti käytettävissään.

Kalastajat eivät nykytilanteessa koe toisia kalastajia uhkana, pikemminkin päinvastoin. 
Luonnonkalalle on hyvin kysyntää ja kalanhinta on ajoittain hyvä. Kalastajilla on kuitenkin 
jonkin verran investointitarpeita toimintaansa varten. Ne koskevat mm. uusia rysiä, suure m-
pia veneitä, kalapumppuja, uusia moottoreita, mönkijöitä ja ahvenen halkaisukoneita.
Eräässä haastattelussa nostettiin esille mielenkiintoinen näkökulma. Kalastajilla on ennen 
ollut kriisien yhteydessä tärkeä rooli elintarvikkeiden tuottajina. Jos ammattikalastuksen 
toimintaedellytyksiä heikennetään entisestään − ”jos kalastus ajetaan alas” − ja kalastajat 
ja osaaminen katoavat, kuka silloin elättää kansan? Kalastuselinkeinon taloudellinen merk-
itys ei rajoitu vain kalastajiin. Yhden kalastajan lasketaan työllistävän välillisesti 4–5 hen-
kilöä kalastukseen liittyvien toimintojen kautta. Jos kalastuselinkeino kurjistuu, verotuloja 
jää saamatta ja työllistämiseen kuluu enemmän rahaa. Myös vaihtotase kääntyy negatiivi-
seksi, kun maahan joudutaan tuomaan yhä enemmän kalaa. Vuonna 2013 toimme ulkomailta 
yhteensä 116 miljoonaa kiloa kalaa ja kalatuotteita. Norjalainen viljelty merilohi muodosti 
suurimman osan ruokakalatuonnista.

5.1.1. AmmattikalastajatTULOKSET
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5.1.2. Yrittäjät
Kalatalouden yritykset toimivat usein seuraavilla aloilla; kalatukku, kalanjalostus, 

kalan vähittäiskauppa, kalastusvälinevalmistus ja kalastusmatkailu. Kalakauppaa 
harjoitta villa yrityksillä on monesti myös omaa jalostustoimintaa.

Kaikki Pohjanmaan kalatalousyritykset voidaan luokitella pienyrityksiksi. Useimp-
ien liikevaihto on alle miljoona euroa, vain muutamien tukkukauppojen, kalastusväline-
valmistajien tai kalanjalostusyritysten liikevaihto on yli miljoona euroa. Pohjanmaan kala-
talousyrityksistä ei ole tehty erillistä toimiala-analyysia. Muutamat yritykset osallistuvat 
kalatalouden tutkimuslaitoksen säännöllisesti toteuttamiin, kansallisiin toimiala kartoituksiin 
ja kalatalousbarometreihin.

Kaikki haastatellut yrittäjät (yhteensä 24 yrittäjää) kertoivat jatkavansa toimintaa viiden 
vuoden kuluttuakin. Valtaosa heistä on suhteellisen tyytyväinen nykytilanteeseen. Joillakin 
on edessä sukupolvenvaihdos tai omistuksen laajentaminen/omistajanvaihdos. Toiset 
aikovat jopa laajentaa toimintaansa ja lisätä liikevaihtoaan. Muutamat pyrkivät tehostamaan 
toimintaansa, ”laajentumaan seinien sisällä”.
Yrittäjät ilmoittivat nykyisiksi ongelmikseen mm. paikallisesti pyydetyn luonnonkalan 
puutteen 7–8 kuukautta vuodesta, kalanoston logistiikan vaikeudet, toiminnan kannatta-
vuuden, hyvien työtoverien/osaavan henkilökunnan löytämisen esimerkiksi kalan fileointiin 
ja kalastusvälineiden valmistukseen, työvoiman kalleuden ja markkinoinnin onnistumisen. 
Haastatellut tekevät osin yhteistyötä samankaltaisten yrittäjien kanssa, myyvät toisilleen 
kalaa ja hoitavat yhdessä joitain alihankintoja tai kalan rahtijalostusta. Eniten kilpailua 
tapahtuu esimerkiksi myyntialueiden ja kalojen suoramyynnin suhteen sekä pienten verkon-
valmistajien kesken.

Yrittäjien verkostot ovat yleensä huomattavasti kalastajien verkostoja suurempia. He ottavat 
liiketoiminta-asioissa useimmiten yhteyttä mm. toimialajärjestöihin, viranomaisiin, yrittäjä-
yhdistyksiin, matkailutoimistoihin ja kirjanpitäjään. Haastattelujen perusteella he näkevät 
kalatalouden tulevaisuuden suuntauksina mm. pidemmälle jalostettujen kalatuotteiden ja 
lähituotetun kalan kysynnän, tiukemmat viranomaisvaatimukset ja ympäristönäkökulman 
korostamisen. Tulevaisuuden haasteet konkretisoituvat mm. epäselvässä kalastus politiikassa, 
”ylimitoitetussa” luonnonsuojelussa sekä kannattavuudessa. Yrityksen täytyy olla joustava 
ja harjoittaa enemmän palveluajattelua kuin tuotantoajattelua.
Yrityksillä ei tällä hetkellä ole suuria, akuutteja investointitarpeita. Tarpeellisista inves-
toinneista mainittiin esim. ruodonpoistajat, viipalointikoneet, pakkauskoneet, suuremmat 
kylmä huoneet ja yksittäispakastuslaitteet. Yrittäjien mielestä elinkeinon yhteistyö on pää-
asiassa myönteistä, ja monien mielestä yhteistyötä tulisi kasvattaa yli sektorirajojen. Alalla 
tarvitaan enemmän avoimuutta ja pitkäjänteistä ajattelua.

Selvityksessä haastateltiin 15:tä ELY-keskuksen kalastusyksikön ja ympäristöpuolen, kala-
talouden tutkimuslaitoksen, Rannikon toimintaryhmän (KAG), yritys kehitysjärjestöjen 

ja riistakeskuksen virkamiestä sekä hanketyöntekijää. Valtaosa haastatelluista on työsken-
nellyt suhteellisen kauan kalataloudessa tai kalastukseen liittyvien asioiden parissa − 
kuudesta vuodesta jopa 40 vuoteen. Virkamiesten näkemykset kalataloudesta olivat 
keskenään vaihtelevampia kuin ammattikalastajien tai yrittäjien näkemykset.

Haastatteluista kävi ilmi, että kalastus koetaan osana paikallista identiteettiä, ja paikallinen 
kala on tärkeä osa ruokakulttuuria. Kalataloutta pidetään myös paikallisesti tärkeänä tulon-
lähteenä, ”sillä on pieni kansallinen merkitys, mutta suuri merkitys Pohjanmaalle”. Virka-
miesten mielestä ammattikalastuksella on taloudellisesti heikko asema sekä paikallisella 
että kansallisella tasolla. Vaikuttaminen esimerkiksi erilaisiin ympäristöpäätöksiin, joilla on 
merkitystä ammattikalastajien mahdollisuuksiin harjoittaa ammattiaan, koetaan vaikeaksi. 
Lisäksi haastatteluissa esitettiin ajatus, että kuntien virkamiehet ja poliitikot pitävät kalas-
tusta marginalisoituneena elinkeinona eivätkä näe sen mahdollisuuksia.
Virkamiehet näkevät ainakin lyhyellä aikavälillä potentiaalia niissä kalalajeissa, jotka 
eivät ole aiemmin olleet kaupallisesti myyntikelpoisia. Yksittäisen kalastajan tulisi löytää 
oma markkinarakonsa ja osallistua aktiivisemmin itse tuotteiden markkinointiin. Silakan 
rysäkalastuksen potentiaalia ei hyödynnetä täysimittaisesti, ja kalan suoramyyntiä ja kalas-
tusvälineiden kehittämistä onkin mahdollista parantaa.

Meidän pitäisi ylipäätään hyödyntää fiksummin eri tuotteita. Yhden haastatellun mielestä 
kalastajien ja kalakaupan välinen suhde on huonolla tolalla. Kalanjalostuksessa on myös 
paljon kehitettävää; markkinarako löytyisi tuontikalan tarjonnan laajentamisesta paikallisilla 
kalalajeilla. Paikallisesti pyydetty kala, jonka kielteinen ympäristövaikutus on minimaalin-
en verrattuna muuhun alkutuotantoon, on selkeä valttikortti. Kalan markkinointi – sikä-
li kuin sitä edes on olemassa – koettiin kankeaksi ja huonoksi. Alalle kaivattiin mukaan-
satempaavaa ja iskevää markkinointia.
Myös lajikohtaisempia kalastusvälineitä peräänkuulutettiin. Uusien välineiden kehittämi-
sessä tulisi ehkä tietää ja jopa ymmärtää, miksi kalat suosivat tietynlaisia kalastusvälinei-
tä. Haastatellut myös ehdottivat energiatehokkaampia ja parempia välineitä houkut-
televuuden lisäämiseksi. Kalastusvälineteollisuus (erityisesti koskien rysiä, trooleja ja 
kalan viljelykasseja) nähtiin erityisenä markkinarakona, joka selviytyy ja kukoistaa. Kala-
verkkopuolella kilpailu on kovempaa alhaisen hintatason maiden ja globaalin nettikaupan 
takia.
Kalastusmatkailu voisi toimia yhdistettynä muuhun toimintaan – siis eräänlaisena täydennys-
tuotteena. Toiminta on tällä hetkellä pienimuotoista ja hankalasti kehitettävissä. Kuinka kai-
kki ristiriitatilanteet käsitellään? Haastateltujen mielestä tähän tarvitaan henkilö, joka koor-
dinoi toimintaa ja kehittämistyötä. Kalastusmatkailun kasvupotentiaali on suuri, 
mutta kasvuun vaaditaan koko palvelu- ja viestintäketjun kitkatonta yhteispeliä; markki-
nointi, varaamiset, yöpymiset, kuljetukset, ruoat ja toimiva palvelu jokaisella tasolla.
Kehittämishankkeita tulisi tukea muun muassa yhteistyön, viestinnän, jalostuksen ja uusien 
palvelukonseptien edistämiseksi. Tarpeellisista tukimuodoista mainittiin lisäksi kala talouden 
strateginen tutkimus ja kehitys. Erityisesti peräänkuulutettiin pitäviä ympäristö argumentteja, 
jotka voisivat muodostaa kestävän pohjan kehitykselle.

5.1.3. Virkamiehet
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Suuremman vastuun ottaminen kehittämiskysymyksissä on kenties enemmän julkisten 
organisaati oiden käsissä, sillä kalatalousyritykset ovat pääasiassa pieniä toimijoita, joilla 
on rajalliset voimavarat. Investointituilla on suuri merkitys uuden välineistön hankin nassa. 
Kehittämis tuki luo ja edesauttaa aktiviteetteja, huomiota, kiinnostusta puhdasta vettä, puh-
taita tuotteita ja terveitä ihmisiä kohtaan. Kalastajien toiminnan tukemiseen tulisi myös 
olla hyljesietopalkkion kaltaisia tukitoimia. Monen virkamiehen mielestä kalatalouden 
yhteistyötä tulisi syventää jollain tapaa. Käytännön osaamista tulisi hyödyntää esim. nk. 
”osaamiskeskuksessa”. Ammattikalastajat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä mm. yhteisiä 
koneita käyttämällä, kuten joissain kalasatamissa onkin tapana. Myös logistiikan ja tuote-
kehittelyn parissa olisi mahdollista tehdä enemmän yhteistyötä. Alan pienimuotoisuuden 
takia tarvitaan jonkinlainen foorumi, jossa toimijat voisivat aktiivisesti toimia yhdessä. 
Kalatalouden sisäistä yhteistyötä, yhteistyötä muiden paikallisten elinkeinojen kanssa sekä 
kalateollisuuden ja sen vastustajiksi koettujen organisaatioiden (ympäristönäkökohdat) 
yhteistyötä voisi ja pitäisi kehittää.

Ammattikalastajat (41 henk.) Yritykset (24 kpl) Virkamiehet (15 henk.)
Kaikki yhtä lukuun ottamatta ilmoit-
tivat harjoittavansa kalastusta vielä 
viiden vuoden jälkeenkin

Kaikki ilmoittivat yrityksensä harjoit-
tavan toimintaa vielä viiden vuoden 
jälkeenkin; joillain on edessä suku-
polven- tai omistajanvaihdos

Suurin osa arveli työskentelevänsä 
kalatalouteen liittyvien asioiden 
parissa tulevaisuudessakin

Toiminnan haasteita ovat mm. 
hylje- ja merimetso-ongelmat sekä 
”vihreiden” sekaantuminen kalastus-
politiikkaan

Toiminnan haasteita ovat mm. pai-
kallisesti pyydetyn kalan puute 7-8 
kuukautta vuodesta, huono kannat-
tavuus, työvoiman puute, markki-
nointi

Tulevaisuuden haasteita ovat mm. 
ymmärryksen lisääminen kalataloutta 
kohtaan yhteiskunnassa, vähemmälle 
kalastukselle jääneiden kalalajien 
potenti aalin hyödyntäminen, elin-
keinon markkinoinnin ja yhteistyön 
parantaminen

Tulevaisuudessa tulee ottaa 
huomioon kuluttajien kiinnostus 
lähiruokaa kohtaan ja ympäristöliik-
keen puuttuminen kalastusasioihin

Tulevaisuudessa tulee ottaa huo-
mioon mm. pidemmälle jalostet-
tujen kalatuotteiden tarve, ki-
innostus lähi ruokaa kohtaan, 
tiuke mmat viran omaisvaatimukset, 
ympäristönäkökulman korostuminen 
ja epäselvä kalastuspolitiikka

Paikallisesti pyydetty kala, jon-
ka kielteinen ympäristövaikutus on 
mini maalinen, on tulevaisuuden 
valtti kortti

Tulevaisuuden investointitarpeita 
ovat mm. uudet rysät, uudet veneet, 
kalapumput, uudet moottorit, 
ahvenen halkaisukone

Tulevaisuuden investointitarpeita 
ovat mm. ruodonpoistajat, viipalointi-
koneet, pakkauskoneet, suuremmat 
kylmähuoneet, yksittäispakastus-
laitteet

Panostukset tulisi keskittää mm. 
tuotekehitykseen, markkinointiin, 
välineiden kehittämiseen, energia-
tehokkaaseen kalastukseen, kalas-
tuksen ulkopuolisiin verkostoihin

Nykytilanteessa muita kalastajia tai 
yrittäjiä ei pidetä kilpailijoina, vaan 
pikemminkin yhteistyökumppaneina; 
elinkeinon yhteistyö on pääosin 
hyvää

Yrittäjät tekevät jossain määrin 
yhteistyötä muiden samankaltaisten 
yrittäjien kanssa koskien mm. 
alihankin toja ja kalan rahtijalos-
tusta; kilpailua tapahtuu eniten 
myynti alueen suhteen, kalan suora-
myynnissä ja pienten verkon-
valmistajien taholta; elinkeinon 
yhteistyö on pääosin hyvää, mutta 
alalle kaivataan suurempaa 
avoimuutta

Elinkeinon yhteistyötä tulisi 
syventää jollain tapaa esim. osaamis-
keskuksen puitteissa; kalastajien 
ja kalanostajien välinen yhteistyö 
voisi olla parempaa; ammatti-
kalastajat voisivat tehdä keskenään 
yhteistyötä yhteisten koneiden, logis-
tiikan ja tuotekehittelyn puittei ssa; 
ympäristönäkökohtiin keskittyvää 
yhteistyötä voisi ja pitäisi kehittää

Taulukko 1. Ammattikalastajien, kalatalouden yritysten ja virkamiesten haastattelujen 
keskeiset tulokset.

Kalatalousviranomaiset keräävät Pohjanmaan kalataloutta koskevat ajankohtaiset tiedot, 
jotka Luonnonvarakeskus sitten kokoaa yhteen tilastoiksi. Tähän selvitykseen on 

koottu kaupallisen kalastuksen saalistiedot tilastollisista ruuduista 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 
ja 32 (ks. kuvio 4).
Eri kalalajien saalismäärien kehitys näkyy liitteessä 1 ja vuoden 2013 saaliit ja niiden arvo 
näkyvät liitteessä 2. Kaupallisten kalastajien ja ammattikalastusta varten rekisteröityjen 
veneiden määrät esitellään liitteessä 3. Samassa liitteessä näkyy myös kalanviljelijöiden, 
kalastusvälinevalmistajien, kalatukkukauppojen, kalanjalostajien ja toimintaa harjoittavien 
kalastusoppaiden määrä. Lukujen perusteella voidaan todeta Mustasaaren kunnan olevan 
Pohjanmaan merkittävin kalatalouskunta. Myös Närpiön kaupunki on monipuolinen ja 
tärkeä kalatalouskunta. Kalatalous on suhteellisen vakaalla pohjalla muissakin kunnissa, 
mutta se suuntautuu hieman eri lailla. Vähäisin rooli kalastuksella on Pedersören ja Kruunu-
pyyn kunnissa.

5.2. Tilastot

Kuvio 4. Tilastolliset ruudut Pohjanmaan kaupallisessa 
kalastuksessa.
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5.2.1. Pohjanmaan rannikon kalastus 
koko rannikkoalueeseen verrattuna

Merialueen vuoden 2013 virallisten tilastojen mukaan Pohjanmaan ensimmäisen luokan 
ammattikalastajat muodostivat 27 % koko Suomen merialueen kalastajista. Kaikista 

ammattikalastajista 24 prosenttia oli Pohjanmaalta (Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta). 
Pohjanmaan kalastajien pyytämien eri kalalajien prosenttiosuus koko merialueeseen 
verrattuna esitellään taulukossa 2. Kalaa tuodaan noin kahteenkymmeneen Pohjanmaan 
rannikko alueen kalasatamaan. Pohjanmaan kalastustoiminta eroaa monen muun rannikko-
alueen kalastuksesta monipuolisuudellaan. Meillä hyödynnetään kaupallisesti monia kala-
lajeja, ja kalaa pyydetään useilla erilaisilla välineillä.

Tässä selvityksessä tarkastellun tilastollisen seurantakauden (1996–2013) aikana eri kal-
alajien kaupallisen kalastuksen saalismäärät ovat muuttuneet eniten silakan (rannikko-
kalastuksessa), siian, ahvenen, lahnan ja kuoreen osalta. Vuosittaiset vaihtelut käyvät ilmi 
liitteestä 1. Esimerkiksi vuonna 2013 ahvensaaliin määrä ylitti siikasaaliin määrän (kuvio 
5) siiankalastusta vaivaavan hyljeongelman ja ahvenfileiden hyvän kysynnän takia. Lahna-
saalis ja myös kuoresaalis ovat kasvaneet aivan viime vuosina. Silakan rysäkalastus ranni-
kolla on supistunut voimakkaasti jo pitemmän aikaa.

Kuvio 5. Siian ja ahvenen kaupallisten kalansaaliiden (kg) kehitys vuosina 1996–2013.

Saalis (tonnia) 
Pohjanmaalla

Saalis (tonnia) 
koko rannikkoal-
ueella

Pohjanmaan 
osuus (%) koko-
naissaaliista

Pohjanmaan 
saaliin arvo (€)

Silakka 21 763 121616 17,9 6 093 640
Kilohaili 958 11074 8,6 220 340
Siika 283 687 41,2 1 120 680
Ahven 280 833 33,6 523 600
Lohi 34 259 13,1 114 920
Hauki 90 243 37,0 140 400
Made 25 58 43,1 110 000
Lahna 292 965 30,2 140 160
Särki 122 527 23,1 36 600
Säyne 11 32 34,4 3 410
Kuore 208 901 23,1 131 040
Muikku 40 258 15,5 97 600
Taimen 13 46 28,3 54 860
Kuha 15 308 4,9 75 450
Turska 41 449 9,1 46 330
Kampela 7 27 25,9 13 230
Muut 15 101 14,8 3 750
Yhteensä 24 196 138 388 17,5 8 926 010

Taulukko 2. Kalansaaliit ja saaliiden arvo vuonna 2013 Pohjanmaalla (Pohjanmaan 
ELY-keskus) verrattuna koko rannikkoalueen kokonaissaaliiseen. Arvo esitetään ilman 
arvonlisäveroa, ja se on laskettu kalastajien saaman keskihinnan perusteella.
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6. Yhteenveto ja analyysi

Pohjanmaan kalataloudella menee edelleen suhteellisen hyvin verrattuna Suomen 
muihin rannikkoalueisiin. Ammattikalastajat ja muut kalatalousyrittäjät suhtautuvat 

tulevaisuudennäkymiinsä myönteisesti; he uskovat tulevaisuuteen. Alkutuotantovaihe kärsii 
hylkeiden kalastukselle aiheuttamista vahingoista, mutta tästä huolimatta monet kalastajat 
onnis tuvat tekemään hyvää tulosta. Eräs tähän vaikuttava syy on Merenkurkun alueen  vah-
va ahvenkanta, joka on pitkälti pelastanut tilannetta siikasaaliiden vähennyttyä. Voi vain 
kuvitella, kuinka paljon enemmän kalastus voisi tuottaa, jos hyljeongelmasta päästäisiin 
eroon. Viime vuosina myös merimetsot ovat aiheuttaneet vahinkoa kalastuselinkeinolle. 
Tuottajavaiheen ahvensaaliin arvo käytännössä moninkertaistuu, kun useimmat kalastajat 
fileoivat ahvensaaliinsa itse ennen sen myymistä kalanostajille. Kalan suoramyynti kulut-
tajille on lisääntynyt viime vuosina, mikä on nostanut kalastajien kaloista saamaa hintaa. 
Erityisesti tämä on huomattu lohen osalta.

Lisäsyy kalastajien hyvään liikevaihtoon on panostus särkikalakannan (erityisesti lahnan) 
kalastamiseen. Meillä on ollut kaukonäköisiä yrityksiä, jotka panostivat lahnan jalostuk-
seen jo vuosina 2008–2009. Suomessa otettiin hieman myöhemmin käyttöön nk. poisto-
kalastustuki, jolla on pyritty vähentämään veden ravinneaineita särkikalakantaa harventa-
malla. Jotkut kalastajat ovat voineet solmia kalastusviranomaisten kanssa sopimuksen 
särkikalakannan harventamisesta, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Tällä tavoin kalastajat ovat 
voineet saada kalastustoiminnalleen lisätukea tavallisen markkinahinnan lisäksi. Rannikon 
toimintaryhmä (KAG) on aktiivisesti tukenut kalatalouden kehitystä myöntämällä avus-
tuksia erilaisille hankkeille, joilla on pyritty lisäämään kiinnostusta särkikaloista valmis-
tettuja tuotteita kohtaan. Myös kuore on hyötynyt jonkin verran KAG:n hanketuista.
Monitoiminnallinen kalatalous on tärkeää saariston ja rannikkoyhteisöjen kehitykselle. 
Pieni muotoisten järjestelmien toimijoiden tulisi kehittää yhteistyötä ja toimivaa logis-
tiikkaa, jotta ne voisivat kasvattaa kilpailukykyään, ratkaista esim. kausiluonteisia ongel-
mia sekä selvittää pieniin saalismääriin, epätasaiseen saalisvirtaan ja suureen kuljetus-
tarpeeseen liittyviä kysymyksiä.

Kalan kysyntä ylittää nykyisin sen tarjonnan. Vuonna 2012 suomalaisten kuluttamasta 
kala määrästä kotimaisen kalan osuus oli vain 26 % (1980-luvun alussa osuus oli noin 50 
%), ja luonnonkalan osuus kokonaiskulutuksesta oli ainoastaan kuusi prosenttia. Tämä 
kehitys johtuu useista syistä, mm. lohenpyynnin pitkäkestoisista rajoituksista, suuris-
ta hyljeongelmista, ammattikalastajien määrän supistumisesta ja vähäisestä poliittises-
ta ymmärry ksestä ammattikalastajien toimintaedellytyksiä kohtaan. Jopa Pohjanmaalla 
ammatti kalastajien määrä on vähentynyt rajusti kymmenen viime vuoden aikana, vaikka 
täällä edelleen toimii noin neljäsosa kaikista merialueen ammattikalastajista.
Vesistömme, meremme ja sisäjärvemme tarjoavat suuren potentiaalin siniselle bio-
taloudelle. Vesistöissämme on mittavat kalavarat, mutta tästä huolimatta Suomeen tuodaan 
vuosittain yli 400 miljoonan euron edestä kalaa. Tärkeintä onkin saada kysyntä ja tarjonta 
kohtaamaan. Kuinka saisimme kuluttajat syömään enemmän silakkaa ja ostamaan 
runsaasta särkikalakannastamme valmistettuja uusia tuotteita? Vesiviljely nähdään 

suurena mahdollisuutena kalatuotannon kasvattamiseen, mutta myös kalastuksella void-
aan hyvin lisätä tuotantoa. Kalataloudessa on ensi sijassa kyse tuotetun kalamäärän arvon 
kasvatta misesta. Tämä koskee pääasiassa ruokakalatuotantoa, mutta myös kalan hyödyn-
tämistä rehuteollisuudessa, biopolttoaineissa ja käsityötuotteissa. Paikallisen kalakannan 
parempaan ja tehokkaampaan hyödyntämiseen panostaminen tukee Suomen biotalous-
strategiaa ja on linjassa sen kanssa. Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka hyödyntää 
uudis tuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseksi.

Kalastuksen suunnittelussa ongelmana ovat puutteelliset tiedot paikallisesta kala-
kannastamme. Kalakantojen kehitystä ei seurata jatkuvasti, joten emme osaa etukäteen 
arvioida, kuinka paljon lahnaa tai haukea voidaan esimerkiksi kalastaa ilman kielteistä 
vaikutusta niiden kantoihin. Käytössämme olevat tiedot perustuvat jälkikäteen koottuihin 
saalis tietoihin. Kalakantojemme tutkimukselle ja seurannalle on toisin sanoen olemassa 
suurta tarvetta.
Useimmat paikalliset kalakantamme ovat todennäköisesti alihyödynnettyjä – siikaa ja 
ahventa lukuun ottamatta, niiden kalastus on kestävällä tasolla. Paikallisissa kala-
kannoissamme on näin ollen potentiaalia, jota voitaisiin hyödyntää kalastuksen lisätulo-
jen luomiseksi. Valtaosa Pohjanmaalla tapahtuvasta kalastuksesta on nykyään kestävällä 
tasolla, mutta tiettyjen kalakantojemme hoitoa on tulevaisuudessa arvioitava uudelleen lain-
säädännöstä ja elinkeinon kehityksestä riippuen.

Kuluttajat vaativat nykyään yhä enemmän lähituotettua ruokaa. Samanaikaisesti uusille 
tuotteille ja mauille on kysyntää. Kalanjalostus ja -kauppa voisivat hyödyntää tätä mahdollis-
uutta ja tuoda pohjalaisen kalan asemaa esille. Pohjalaisten kalatiskien lähikalan tarjonta on 
kuitenkin pääsääntöisesti perinteinen ja suhteellisen rajoittunut. Kalanjalostukseen ja -kaup-
paan keskittyvät yritykset ovat pieniä, ja niiden tuotekehitys- ja markkinointiresurssit ovat 
r ajalliset. Lähikalan potentiaalia voisi käyttää hyväksi lisäämällä yritysten yhteistyötä tietyn-
laisissa tuotekehityshankkeissa, esim. särkikalojen lihaa voisi hyödyntää koordi noidusti. 
Useissa haastatteluissa mainittiin yksittäispakastuslaitteen tarve alueella. Yritykset voisivat 
tehdä yhteistyötä mm. tällaisessa hankkeessa.
Raaka-aineen riittämätön saatavuus on suuri ongelma kalanjalostukselle ja -kaupalle. 
Luonnon kalaa puuttuu kalatiskeiltä suuren osan vuodesta, ja toimintaa ei voidakaan rakentaa 
pelkästään luonnonkalan myynnille. Yritykset ovat joutuneet yhä enemmän turvautumaan 
viljeltyyn kalaan tai tuontikalaan. Norjalainen viljelty merilohi ja kirjolohi, kotimainen 
viljelty kirjolohi (joka on usein peräisin Ruotsissa viljelytoimintaa harjoittavilta suomalais-
yrityksiltä), kotimainen viljelty siika ja ruotsalainen viljelty nieriä ovat tärkeitä raaka-ainei-
ta, joiden avulla monien yritysten toiminta voidaan pitää käynnissä ympärivuotisesti.
Pohjanmaan kalastusvälineteollisuudella on pitkät perinteet. Teollisuudella on edelleen vah-
va asema myös kansallisella tasolla, vaikka toiminta onkin nykyään huomattavasti pieni-
muotoisempaa kuin 20–30 vuotta sitten. Suuri osa erityisesti paulojen, köysien ja kalankas-
vatuskassien valmistuksesta menee vientiin. Suomen markkinat supistuvat ja 
kilpailu Kaukoidän halpatuontitavaroiden kanssa on kovaa. Verkonvalmistuksen nyky tilanne 
on huono, mutta muiden tuotteiden (esim. paulojen, rysien ja kalankasvatuskassien) osalta 
tilanne on parempi.

Kalastusvälineteollisuudessa on paljon tietotaitoa, joka tarjoaa potentiaalia toiminnan 
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Alla olevat kehittämistavoite-ehdotukset 2015–2020 ovat kooste kaikista niistä aja-
tuksista ja ideoista, jotka nousivat esiin kalatalouden eri toimijoiden haastatteluissa 

sekä hankkeessa järjestettyjen teemapäivien aikana. Niitä on täydennetty kalatalouden viime 
vuosien kehittämishankkeissa saaduilla ideoilla, Rannikon toimintaryhmän (KAG) 
ohjelmalla 2014–2020, Yritystalo Dynamon toteuttamalla Pohjanmaan elintarvike strategialla 
2015–2020, Österbottens Yrkesfiskare -järjestön strategiaohjelmalla Pohjanmaan ammatti-
kalastusta 2011–2020 varten sekä kalastajaliiton työllä 2010–2011 kalatalouden futuriikil-
la. Ehdotukset on jaettu teemoittain yhteistyöhön, jalostukseen, kestävään kalastukseen, 
tutki mukseen ja kehittämiseen, tiedottamiseen, hylje- ja merimetso-ongelmaan sekä muihin 
ehdo tuksiin.

7. Kehittämistavoite-ehdotukset

Pienen elinkeinon kilpailukyky edellyttää ehdottomasti yhteistyötä. Yrittäjien välinen 
yhteistyö ja elinkeinon eri sektorien välinen yhteistyö on tärkeää, samoin myös yhteistyö 

elinkeinon ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä voi keskittää resursseja ja saa-
da enemmän vaikutusvoimaa. Kalatalouden yritysten ja eri sektoreiden kesken tarvittaisiin 
selkeästi enemmän avoimuutta ja pitkäjänteisempää ajattelua.

Kalastajat tekevät joissain kalasatamissa yhteistyötä mm. käyttämällä yhteisiä työkaluja 
(esim. halkaisukoneita ja nahanpoistajia). Tämäntyyppistä yhteistyötä voidaan lisätä entis-
estään, ja yhteistyön järjestämismuodot tulisikin selvittää.
Kalatalouden yhteistyö voitaisiin pitkällä tähtäimellä formalisoida osaamiskeskuksen – Kal-
astuksen Talon – muodossa ja yhteistyö voisi toimia yhteisten toimenpiteiden ja tiedonvai-
hdon areenana tai klusterina, jos niin halutaan. Kalastuksen Talo voisi koostua esimerkiksi 
koulutus- ja demonstraatiotiloista, pienehköstä jalostustilasta vaikka yhteiseen käyttöön ja/
tai sellaiselle yritykselle, joka harjoittaa samanaikaisesti myyntiä tiloissa, akvaariosta tai pi-
enimuotoisesta kalanviljelystä sekä työ- ja kokoustiloista. Koko talon energiakonsepti voisi 
pohjautua kestävään energiaan, ja talosta voitaisiin tehdä kestävien energiaratkaisujen mall-
iesimerkki. Ensimmäinen askel kohti Kalastuksen Talon kehittämistä voisi olla elinkeinon 
toimijoiden yhteistyön formalisoiminen verkostoon, joka koostuu viranomaisista, tutkimuk-
sesta, organisaatioista ja yrityksistä.

7.1. Kalatalouden yhteistyö

7.2. Paikallisten kalalajien jalostus

Kalansaaliiden arvoa on mahdollista korottaa panostamalla paikallisten kalalajiemme ja-
lostukseen. Pientuottajillamme ei useinkaan ole mahdollisuutta investoida omiin jalos-

tustiloihin. Yhteinen testikeittiö tai jalostustila tarjoaisi näille pientuottajille mahdollisuuden 
tarvittaessa vuokrata tiloja tuotteiden valmistukseen esimerkiksi markkinoita, messuja ja 
joulumyyntiä varten.

Kalatalouden yritykset ovat liian pieniä kyetäkseen tekemään mittavia panostuksia jalostuk-
seen. Kalamassasta (kuten lahnan- ja särjenlihasta) voitaisiin yhteistyöllä ja esim. yhteisissä 
tiloissa valmistaa tuotteita suuremmalle asiakasmäärälle. Tähän panostukseen vaaditaan vo-
imavarojen koordinointia. Myös pikaruoka-ala tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Voisi olla 
kannattavaa kehittää esimerkiksi kalamakkara, jota voitaisiin käyttää raaka-aineena erilaisi-
in ruokalajeihin. Jalostettujen kalatuotteiden vienti valituille ostokykyisille asiakkaille on 
myös mahdollista.

Silakkakantaamme ei nykyään hyödynnetä läheskään täysimittaisesti rannikkokalastukses-
sa. Kannan kalastusta voi lisätä huomattavasti kehittämällä ja nykyaikaistamalla kalastus-
tapoja. Esimerkiksi perinteisistä silakkarysistä voitaisiin siirtyä loukkuihin, ottaa käyttöön 
tyhjennyspumppuja tai panostaa verkkopyyntiin.

Särkikalakannan kalastuksen ja jalostuksen suurta potentiaalia ei myöskään ole tähän men-
nessä juuri ymmärretty. Pitkällä tähtäimellä ei voida panostaa pelkästään loheen, siikaan ja 
ahveneen. Muun muassa lahna-, särki- ja säynekannat sietänevät huomattavasti nykyistä 
kalastusta laajempaa pyyntiä. Meidän on hyödynnettävä vesistöjemme kalalajeja. Samalla 
näiden lajien tarjoamat mahdollisuudet vaativat tuotekehittelyä, modernia markkinointia, 
yleistä tiedottamista ja kuluttajien valistamista. Kasvanut ympäristötietoisuus yhdistettynä 
trendikkäisiin tuotteisiin lienee voittava yhdistelmä. Integroimalla tuotekehitysprosessiin 
esim. maahanmuuttajia tai uussuomalaisia voimme saada alalle tarpeellista uusajattelua.
Särkikalakannan hyväksymistä ja arvoa voidaan kohottaa mm. kurssien, hankkeiden ja 
maisti aisten avulla. Alueellamme on jo laajalti sovittu, että alihyödynnettyjä kalalajeja 
kutsu taan tiedottamisessa ja markkinoinnissa älykalaksi.

Älykalaan liittyvä logistiikka on kehittymätöntä, ja sitä tulisi parantaa joko kalastajien verko-
ston tai vakiintuneiden kalanostajien avulla. Kalojen keruuta tulee tehostaa jollain tapaa. Se 
on erittäin tarpeellista, mikäli aiotaan valmistaa volyymituotteita.
Pohjanmaalla Vaasan seudulla ei ole kalaruokiin erikoistunutta ravintolaa. Tarvitsisimme 
tällaisen ravintolan vahvistaaksemme paikallisen kalan imagoa arvokkaana raaka-aineena. 
Kalaravintola voisi toimia pioneerina uusien tuotteiden ja kalalajien kokeilulle, ja se toisi 
samalla paljon näkyvyyttä.
Meidän tulisi luoda usean toimialan henkilöistä ryhmä, jonka tehtävänä olisi ennakko-
luulottomasti miettiä ja ehdottaa uusia kalatuotteita testattavaksi. He voisivat myös tutkia, 
mitä raaka-aineita on saatavilla ja mitä voidaan jalostaa edelleen.

jatkumiselle tulevaisuudessakin. Koko toimialaa voitaisiin vahvistaa, mikäli yritykset teki-
sivät enemmän yhteistyötä esim. nettikaupankäynnissä tai myymällä palvelua ja osaamista.

Pohjanmaan maakunnassa on 12 kalastusopasta, jotka harjoittavat alueella kalastus-
matkailutoimintaa. Oppaiden lisäksi alueella on joitain majoitus- ja venekuljetusalan 
yri tyksiä, joiden toimintaan kalastus osin sisältyy. Toimintaa on vaikea saada kunnolla 
kannattavaksi sen kausiluonteisuuden takia, ja tästä syystä monilla yrittäjillä onkin kalastus-
matkailun ohella toinen työpaikka. Kalastusmatkailun yleiset edellytykset ovat viime vuosi-
na kehittyneet kalastajaliiton johtamien hankkeiden myötä, ja kiinnostus toimintaa kohtaan 
on kasvanut. Kalastusmatkailun mahdollisuuksia hyödynnetään parhaiten verkoston yritys-
yhteistyön avulla, jossa kalastus muodostaa osan suuremmasta kokonaispaketista.
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7.3. Kestävä kalastus

Nykypäivän yhteiskunnassa vaaditaan kestävää toimintaa. Se on vaikuttanut myös 
Pohjan maan kalatalouteen mm. ympäristöorganisaatioiden uhanalaisiin kalalajeihin 

keskittyvien kampanjojen kautta, vaikka paikallinen kalastus onkin mielestämme kestävällä 
tasolla. Meillä on oltava asianmukaista ja riittävää tietoa Pohjanmaan kalastuksesta ja kala-
kannoista, ja tarvitsemme menetelmiä, joilla levittää tietoa yleisölle ja kalatalouden ulkopu-
olisille toimijoille. Pohjanmaan kalatalous on viime vuosina osallistunut kestävien kalastusal-
ueiden tutkimushankkeeseen, jossa on selvitetty, minkälaisia seurauksia lajin vaihdoksesta 
voisi koitua kaupallisessa kalastuksessa. Hanke on käyttänyt ahventa esimerkki lajina Pohjan-
maalla. Kestävien kalastusalueiden tutkimuksen kanssa kalataloudessa on samanaikaisesti 
keskusteltu aktiivisesti paikallisen kalakantojemme hoitosuunnitelmien laatimisesta. Työn 
alla ovat myös mm. kalavesien digitaaliset kartat, suojelu- ja rauhoitusalueet, merialueen 
kaavoitus ja muut kestävään kalastukseen liittyvät kysymykset.

Nykyään kaupanhyllyillä olevilla ruokatuotteissa on usein oltava merkki tai sertifiointi, joka 
osoittaa, että ne on valmistettu kestävällä tavalla. Kalastuksessa käytetään kansainvälisiä 
merkkejä, kuten esimerkiksi MSC-sertifikaattia (Marine Stewardship Council), mutta 
kansallisella tasolla ei vastaavia sertifikaatteja ole. Muutamia selvityksiä on tehty kansain-
välisten merkintöjen hakemisesta Suomessa pyydetylle kalalle, mutta pieni muotoinen kala-
taloutemme ei ole tähän mennessä lähtenyt siihen. Paikallisten rannikolla viihtyvien kala-
lajiemme markkinoinnin kannalta voisi olla aiheellista selvittää, onko mahdollista luoda 
alueellinen järjestelmä todisteeksi kalastuksen kestävyydestä. Merkistä tulisi rakentaa 
sellainen, jonka saaminen ja ylläpitäminen ei olisi niin kallista kuin kansainvälisten merkkien.

7.4. Tutkimus- ja kehittämistarpeet

Aktiivinen ja kehittyvä elinkeino tarvitsee tutkimuksen tuomaa tukea. Usein kaivataan 
soveltavaa tutkimusta, mutta myös tavalliset kartoitukset ja kehitystuet ovat tarpeelli-

sia.
Tarvitsemme enemmän tietoa kalalajeistamme kalastuksen, kalataloushallinnon ja kala-
vesien hoidon suunnittelemiseksi. Erityisesti tämä koskee paikallisia kalalajejamme. Kal-
astajat tarvitse vat myös tietoa kalastuksen tulevaisuuden uhkakuvista, esim. vesien happa-
moitumisesta tai rehevöitymisestä, ympäristömyrkyistä sekä hylkeistä ja merimetsoista. 
Tarvitaan tutkimusta, joka valaisee hylkeiden asemaa ekosysteemissä. Merimetsojen osalta 
tarvitaan lisää tietoa niiden paikalliseen kalakantaan kohdistamasta saalistuspaineesta. 
Molempien lajien sosioekonomisia vaikutuksia tulisi valottaa. Kalavesien hoitoa tulee suun-
nitella, ja paikallisten kalalajien lisääntymistä tukevia toimenpiteitä tulee toteuttaa. Kalojen 
kutualueiden kunnostaminen on viime vuosina noussut ajankohtaiseksi erityisesti paikallis-
ten meri- ja suistokutuisten siikojen osalta, sillä Selkämeren rehevöityminen uhkaa näitä 
lajeja.

Pohjanmaalla kaivataan kalastusteknistä tutkimusta. Nykytilanteessa esim. kalastusvälinei-
den kehitys tapahtuu yhteistyössä ammattikalastajien ja välineteollisuuden kesken. Tutki-
mus voisi huomattavasti auttaa ja tukea tätä kehitystyötä. Myös kalastusalusten kestävien 
polttoaineiden ja/tai energiatehokkuuden kehittämiselle on kysyntää.
Meidän tulisi tutkia innovatiivisia menetelmiä kalanviljelyn laajamittaisemmalle harjoitta-
miselle Pohjanmaalla. Täällä voisi olla mahdollisuuksia harjoittaa maapohjaista 
toiminta a yhteistyössä esim. kasvihuone-elinkeinon kanssa. Sinisen biotalouden kehittä-
minen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia, joita tulisi hyödyntää. Esimerkiksi levän viljely 
herättää mielenkiintoa.

Kalanjalostuksesta syntyvät suuret kalajäämät ovat potentiaalinen raaka-aine laadukkaille 
tuotteille esim. elintarviketeollisuudessa, ja tätä aihetta tulisi tutkia ja kehittää enemmänkin.
Pohjanmaan kalatalouden oheisvaikutuksista pitäisi tehdä kunnollinen toimiala-analyysi. 
Vaikka kalatalouden tuottajavaihe ei synnytä suurta liikevaihtoa, elinkeinolla on silti suuri 
merkitys sen oheisvaikutusten ansiosta. Yhteiskunnassa voisi herätä halu tukea ja kehit-
tää kalataloutta, mikäli sen yhteiskunnallisesta roolista, työllistävästä vaikutuksesta, vero-
tuloista ja elinkeinon tulevaisuuden mahdollisuuksista kerrottaisiin yleisölle.
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7.5. Kalatietoa

Kala- ja kalastustieto ovat tärkeitä työkaluja kalatalouden kehittämisessä. Elinkeinosta 
tulee jakaa monipuolista tietoa yleisölle, mutta myös elinkeinon sisällä tarvitaan jat-

kuvaa tiedottamista mm. lainsäädäntöä, tutkimusta ja toiminnan näkymiä koskevista uutis-
ista. Suuri osa tiedosta välitetään erilaisten nettisivujen, aikakauslehtien ja useiden julkisten 
tapahtumien kautta. Esimerkiksi Pohjanmaalla järjestetään joka kesä useita kala markkinoita. 
Elinkeinon omille toimijoille on järjestetty ajankohtaisia kysymyksiä käsitteleviä 
seminaa reja sekä viime vuosina myös kotimaisia ja kansainvälisiä opintovierailuja.

Aktiivisen tiedottamisen jatkamiselle alan toimijoille on olemassa selkeää tarvetta. Tiedotus-
menetelminä voitaisiin käyttää esim. seminaareja tai vaihtoehtoisesti voitaisiin järjestää 
vuosi ttaisia teemapäiviä (mm. kuorefestivaali tai silakkapäivät jne). Yhtenä menetelmänä 
voisi myös harkita tietolehtisen julkaisemista verkossa koko elinkeinon yhteistyöhankkeena. 
Lisäksi opintomatkoja ja yhteyksiä kansainvälisiin toimijoihin tulisi ylläpitää.

Nykypäivän lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden kalankuluttajia. Siksi on tärkeää varmistaa, 
että he saavat hyvän suhteen kalaan ja kalastukseen. Tätä voitaisiin toteuttaa kouluissa 
järjeste ttävien erillisten tiedotuspäivien avulla sekä luomalla opetuksessa käytettävää 
aineistoa. KAG:n rahoittamissa hankkeissa on jo työskennelty vastaavien kysymysten 
parissa.

Tulisi ottaa käyttöön uusia ja vaihtoehtoisia menetelmiä, joilla kalasta valistaminen ja kalan 
markkinointi voitaisiin hoitaa. Alalla tulisi kuluttajien tavoittamiseksi panostaa sosiaaliseen 
mediaan, videoaineistoon ja muihin interaktiivisiin tapoihin. Kalatietoa tulisi levittää yhä 
enemmän digitaalisessa muodossa. Kuluttajat voisivat saada reaaliajassa tietoa kalastajien 
saaliista netin, sähköpostin ja tekstiviestien avulla – ja tällä tavoin he voisivat nopeasti tilata 
paikallisesti pyydettyä kalaa. Kalataloutta voisi kaupunkiympäristössä tuoda esiin maisti-
aisten ja myynnin kautta esim. Vaasan Taiteiden Yössä.

Kalatalouden piirissä tarvitaan lisäksi varsinaista räätälöityä jatkokoulutusta. Tämä koskee 
konkreettisesti kaupallista kalastusta, mutta myös kalastusmatkailuyrittäjät ovat nostaneet 
esille aiheita, joista he kaipaavat lisää tietoa. Jatkokoulutuskysymykset voisivat muodostaa 
ponnahduslaudan, jonka avulla kalastusmatkailun yhteistyötä edistetään alueellamme. 
Toimijoiden parissa on jatkuvaa kysyntää mm. kalanjalostusta ja elintarvikevaatimuksia 
koske vasta kurssitoiminnasta.

7.6. Hylkeet ja merimetsot

Hylje on nykyään suurin yksittäinen kalastusta vaikeuttava tekijä ja aiheuttaa rannikko-
kalastajille ylimääräisiä kuluja ja saaliskatoa. Hylkeet muun muassa syövät kaloja 

kalastus välineistä, pelottavat kaloja pois kalastusalueilta ja rikkovat välineitä. Hylkeet aiheu-
ttavat vuosittain 0,6–0,8 miljoonan euron vahingot Pohjanmaan kalataloudelle. Merimetson 
aiheuttamien vahinkojen määrää on erittäin hankala arvioida, sillä laji aiheuttaa pääasiassa 
välillisiä vahinkoja. Merimetsot verottavat paikallista kalakantaa ja karkottavat kaloja,
mutta näiden vahinkojen tosiasiallisesta laajuudesta ei ole tarkkaa tietoa.

Sekä hylje- että merimetsokantoja tulee säännellä, jotta ne eivät ainakaan kasvaisi nykyi-
sestä. Hylkeiden osalta tämä tarkoittaa hylkeenpyyntiä, kun taas merimetsojen osalta täm ä 
tarkoittaa metsästystä ja esimerkiksi munien rei’ittämistä tai öljyämistä. Erilaisten tuotteiden 
kehittäminen näistä lajeista on toivottavaa, mutta nykytilanteessa lainsäädäntö ja poliittiset 
päätökset asettavat kehitykselle esteitä. Erityisesti hyljevahinkoja ehkäiseviä menetelmiä 
tulisi jatkossakin tutkia. Hylkeenpyynti tulisi toteuttaa pyyntivälineiden läheisyydessä, 
jotta pyynnillä saataisiin aikaan pelotusvaikutus. Merimetso tulisi luokitella metsästettä-
väksi riistaksi.

Kalastusmatkailuyrittäjät voisivat yhdessä kalastajien kanssa paketoida ainutlaatuisia 
kalastus kokemuksia matkailijoille, esim. ”kalasta kuin ammattilainen yhden päivän 

ajan” tai ”tapaa kalastaja”. Työkyvyn ylläpitämiseksi tarkoitetuilla nk. TYKY-päivillä 
voitaisiin kalastaa ja nauttia ravintolassa illalliseksi paikallisesti kalastettua kalaa.

Kalastus on raskas ammatti ja aiheuttaa kalastajille usein kulumia ja kuormittaa selkää ja 
niveliä. Työterveyshuollosta ja työsuojelusta tiedottaminen on tärkeää, ja kalastajat tulisi 
saada hyödyntämään työterveyshuollon palveluja nykyistä suuremmassa määrin.

Uusien ammattikalastajien rekrytoimiseksi tulisi luoda mentorijärjestelmä, joka auttaisi 
nuoria kalastajia toiminnan alussa, jotta heidän ei tarvitsisi oppia kaikkea kantapään kautta. 
Vastaavaa toimintaa on jo tarjolla yksityisellä ja paikallisella tasolla, mutta meidän tulisi 
saada aikaan koko seudun kattava järjestelmä, joka toimisi keskeytyksettä.

7.7. Muuta
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Liite 1. Kalansaaliiden (kg) kehitys 1996–2013 Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.
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Liite 2. Rannikkokalastuksen saaliin jakauma volyymin (kg) ja arvon (€) mukaan vuonna 
2013.

Luoto Kruunu pyy Peder-
söre

Pietar-
saari

Uusi-
kaarlepyy

Vöyri Musta
 saari

Vaasa Maalahti Korsnäs Närpiö Kaskinen Kristiinan-
kaupunki

Reki-
steröidyt 
ammatti-
kalastajat

32 1 4 16 41 43 71 48 49 47 62 15 17

Kalastusve-
neet/-
alukset

50 0 25 29 56 52 100 61 70 61 82 22 23

Kala satamat 3 0 0 1 3 2 5 1 3 3 2 1 2

Huoltorak-
ennukset 
kalasata-
missa

1 0 0 1 3 1 3 1 2 2 1 1 0

Kalatuk-
kukaupat

0 0 0 1 0 0 3 1 2 1 1 0 0

Kalanjalos-
tus

3 0 0 1 4 0 2 4 2 2 2 2 1

Kalanviljely 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 5

Kalastu-
välineiden 
valmistajat

1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0

Kalastusop-
paat/-
matkailu

1 1 1 1 0 1 4 2 0 1 1 1 2

Vesipinta -
ala km²

182 24 42 33 176 341 730 142 650 138 199 18 135

Vesiosakas-
kunnat

2 4 3 4 6 17 43 4 3 4 11 2 7

Kalastus-
killat

2 1 1 1 2 5 8 3 3 3 8 1 4

Liite 3. Perustiedot Pohjanmaan kalataloudesta.
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Haastattelulomake yrityksille/kalastajille

Nimi: _____________________________________________
Osoite: ____________________________________________________________________
Puhelinnumero: _________________________Kunta: ______________________________
Sähköposti/web-osoite: _______________________________________________________

Nykytila
Milloin yritys perustettiin/milloin aloit kalastaa ammatiksesi?: ________________________

Yritysmuoto ja toiminta?: ______________________________________________________

Työskenteleekö yrityksessä muita perheenjäseniä?: __________________________________
Yrityksen tuotteet/kalalajit/kalastusmenetelmät?: ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kuinka monta palkallista työntekijää yrityksessä on?: ________________________________
Mikä on yrityksen liikevaihto?: __________________________________________________

Yrityksen suurimmat haasteet nykypäivänä?: _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kilpailijat?: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Yhteistyökumppanit?: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Muu verkosto?: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Liite 4. Yritysten haastattelulomake.

Österbottens         
Fiskarförbund

Pohjanmaan kalatalouden tilannearvio ja ke-
hittämistavoitteet 2014-2020

Keneen otatte yhteyttä seuraavissa asioissa?

a) Taloudelliset asiat: ______________________________________________________

b) Juridiset asiat: _________________________________________________________

c) Oikeussäännöstö, määräykset______________________________________________

d) Kehitysideat: ___________________________________________________________

e) Muu, mikä, kuka: ________________________________________________________

Tulevaisuus

Onko yrityksenne/toimintanne vielä olemassa viiden vuoden kuluttua?  On _____ Ei _____
Jos ei, niin miksi? _________________________________________________________
Minkälaisia muutoksia yrityksellänne on edessään? ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Huomioon otettavat trendit? ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Haasteet ja mahdollisuudet? _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Investointitarpeet? Minkälaiset? _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Millainen on alan yhteistyö? ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kiitos!
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Österbottens         
Fiskarförbund

Pohjanmaan kalatalouden tilannearvio ja ke-
hittämistavoitteet 2014–2020

Liite 5. Haastattelulomake virkamiehille

Haastattelulomake virkamiehille

Ammattinimike ja nimi: ______________________________________________________
Työpaikka/osoite: ___________________________________________________________
Puhelinnumero: _____________________________ Kunta __________________________
Sähköposti/web-osoite: _______________________________________________________

Kauanko olet työskennellyt kalatalouden/kalastusasioiden parissa? ___________________
Minkälainen asema/rooli kalataloudella on Suomessa/Pohjanmaalla tällä hetkellä?:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Millaisena näet kalatalouden kehittämismahdollisuudet?: 
Ammattikalastukselle  _________________________________________________________
Sivuelinkeinokalastukselle ______________________________________________________
Kalanjalostukselle ja -kaupalle___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kalastusvälineteollisuudelle___ __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kalastusmatkailulle ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mikä merkitys eri tukimuodoilla on kalatalouden kehitykselle?: ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Millaista on kalatalouden yhteistyö?: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mitkä kalatalouden osa-alueet vaativat tulevina vuosina eniten panostuksia?: ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

   KIITOS!
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