
Kalastuksen historiaa 
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Esihistoriallisessa Suomessa kalastus oli 

pääelinkeino.  Eräkauden jälkeen kalastuksesta tuli kiinteän 

asutuksen omavaraistalouden kulmakivi. Sen rytmi niveltyi 

muiden maaseudun töiden vuotuisrytmiin. Ammattikalastus 

voimistui 1800-luvulla meri- ja jokialueilla sekä vuosisadan 

lopusta alkaen järvialueilla. Kalan myyntitulot auttoivat 

siirtymistä rahatalouteen.  Nykyaikaisen vapaa-ajankalastuksen 

juuret ovat syvällä historiassa. … 

 

Isojaossa kylien vesialueet jätettiin lähes aina jakamatta eli 

vesialue jäi kylän tilojen yhteiseksi.  Pääosa sisävesiemme 

omistuksesta on yhteistä yksityistä omaisuutta. Kiinteistöllä voi 

olla ”osuus yhteiseen alueeseen”, kuten termi kuuluu. 

Osakaskiinteistöjen omistajat ovat siis alueen omistajia. 

Tuhansien hehtaarien vesialueet edustavat arvokkainta osaa 

näistä alueista. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metkrok_av_ben_fr%C3%A5n_sten%C3%A5ldern,_funnen_i_Sk%C3%A5ne.jpg


Kalastuskunta  
kalatalouden perusjärjestö 

• Ensimmäiset kalastuskunnat 
perustettiin I maailmansodan 
aikoihin lähinnä 
ryöstökalastuksen estämiseksi 

• Kalastuskunnat perustettiin 
Pirkanmaalle pääasiassa 1950-
luvulla.  

• Ongelmaksi muodostui aikaa 
myöden kalavesien 
pirstoutuminen. 

• kalastuskuntien yhteistyöelimiksi 
perustettiin kalastushoitoyhtymät 

• 1982 yhteistyöorganisaatioiksi  
tuli lakisääteiset kalastusalueet 
jotka laativat vesialueilleen 
käyttö- ja hoitosuunnitelmat.  

• Yhdistämällä osakaskuntia 
(entinen kalastuskunta) saadaan 
toimiva perusorganisaatiotaso. 
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Kalastuslainsäädännön muutokset 

• Vuonna 1902 Suomeen 
laadittiin ensimmäinen 
kalastuslaki.   

• Vuonna 1941 - 1948 oli 
voimassa ns. jokamiehen 
kalastuslaki.   

• Vuoden 1951 laki jatkoi 
samalla linjalla kuin vuoden 
1902 lainsäädäntö, 
yleiskalastusoikeuksia 
laajennettiin.   

• Nykyinen kalastuslaki on 
voimassa vuodesta 1982. 
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Kalatalouskeskuksessa hoidettiin viranomaistehtäviä aina 1980-
luvulle saakka, jolloin valtionhallinnolle perustettiin oman 
maakuntatason organisaatio, nykyinen ELY-keskuksen 
kalatalousryhmä. 
 
Toiminta oli maaseutuneuvonnan piirissä aina vuoteen 2012 saakka.  
Pirkanmaan kalatalouskeskus rekisteröityi vuoden 2012 alusta omaksi 
rekisteröidyksi yhdistykseksi.  
 
Toimihenkilöinä ovat olleet Heikki Häyrynen, (1924 ) Toivo Hakola; (1953) Ilmari 
Vuorinen ja (1982)  toiminnanjohtajana Pekka Vuorinen.  1980-luvulla vakansseja 
saatiin lisää. Piirikonsulentti (1985) (Juha Lehtonen) palkattiin ja kalastusbiologi 
(1989) (Eija Kirjavainen).  
 
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n toimihenkilöihin kuuluvat toiminnanjohtajan  
Pekka Vuorisen lisäksi suunnittelija (vuodesta 1997)  FM Päivi Pyyvaara ja 
kalatalousneuvoja/projektipäällikkö iktyonomi Ismo Kolari. 

Kalatalouskeskus ennen ja nyt 

Kuvassa vasemmalta hallitus: Eero Einola, Hannu Hakala, Ari 
Tapanainen, vpj. Otto Hölli, pj. Hannu Wirola, Lauri 
Mustalahti, Erkki Ala-Paavola 

PIRKANMAAN KALATALOUSKESKUS RY:N   HALLITUS 

Vuosikokousväki päätti kokouksessa 
12.12.2011 kalatalouskeskuksen 
rekisteröitymisestä omaksi 
yhdistykseksi. 



Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen lähihistoriaa 

1980 – luvun alku 

• Valtion avustus 100 % 

• Järjestötoimintaa / kalatalouden edunvalvontaa 

2000 - luku 

• Maa- ja metsätalousministeriöltä tulostavoitteet järjestöille, joita 
toteutetaan tarkoitukseen myönnetyllä rahalla Pirkanmaalle 30´325 € 

• Kalatalouskeskuksen liikevaihto v. 2013 465´997 €  

• Toiminnan tavoite asiakaslähtöistä palvelua niin järjestöille kuin 
kalasta ja kalastuksesta kiinnostuneille 

• Tiedotus tehostui kun perustettiin kotisivut vuonna 2000 
www.kalatalo.fi 
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Järjestötoiminta 

• Osakaskuntien yhdistäminen käynnistynyt 
vilkkaana 

• Työn alla tänä vuonna ovat mm. 

• Pirkkalan kunnan vedet 

 

 

 

 

 

 

• Suodenniemi 9 osakaskunta 

• Mouhijärvi 6 osakaskunta 

• Lempäälä 5 osakaskuntaa  

• Vammala 16 osakaskuntaa 

• Kihniö 15 osakaskuntaa 

• Sahalahti 8 osakaskuntaa 
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Roineen 
osakaskunnan 
yhdistäminen 
malliesimerkki 
onnistuneesta 
osakaskuntien 
yhdistämisestä 

 

 



Myllypuron 
kalanviljelylaitos 

V 1963 perustettiin  Ruovedelle Vaskun 
kalanviljelylaitos Oy, osakkaana mm. teollisuus, 
Tampereen kaupunki - Nykyisin se on 
yksityisomistuksessa 
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Ylöjärven Siivikkalassa 
vuodesta 1915 vuoteen 1963 
laitos siirrettiin Ruovedelle 

 Vaskun 
kalanviljelylaitos 

Kalanviljely 
Kala- rapuistutukset 

• 1980-luvulla oli pulaa istukkaista – varoja jäi käyttämättä 
kalavesien hoitotoimiin 

• Käynnistettiin projekti 1980-luvulla perustettiin 
luonnonravintolammikoita - enimmillään yli 100 ha 
lammikkoalaa 

• 1980-1990-luvuilla  tehtiin kokeita viivästetystä istutuksesta 
järvitaimenistukkailla 

• Täplärapuistutuksilla on luotu pyynnin kestävät kannat 
reittivesille 

• Toimitetaan asiakkaille laadukkaita tautivapaita istukkaita 
 



ammattikalastus 

• 1980-1990 kalastajille esiteltiin 
talvinuotta ja 
rysäpyyntimenetelmiä 

• Pyyntivälineitä oli vuokralla 
kalastajille 

• Esiselvitys ammattikalastuksen 
kehittämisestä ja 
mahdollisuuksista Pirkanmaalla 
ja Kanta-Hämeessä, Sanna 
Ojalammi vuonna 2008 

• lisäksi laatukoulutusta, 
opintomatkoja kalastajille 
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Vesilain mukaiset luvat 
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• Rakentamisessa 
asennevamma – ei tarvitse 
maksaa korvauksia 
vesistörakentamisesta 

Vesistörakentaminen 
• Viemäriputket 
• Vesiputket 
• Sähkökaapelit 
• Pilaaminen 
• Kaivaminen yms. 
Korvauksia tulee maksaa – 
lähtökohtana  sopiminen – ei 
käräjöinti 



Kalapassin verkkokauppa 
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KALAPASSI 
• Ensimmäiset luvat myyntiin v 1991 

• Pirkanmaan kaikki keskeiset vesialueet 

• Luvanmyyntijärjestelmässä 
kalastusalueiden luvanmyynti 

• v 2013 käynnistyi verkkokauppa 

• v 2014 osakaskuntien luvanmyynti / 
Tampereen kaupungin kalastus- ja 
ravustusluvanmyynti 

• Myös maakunnan ulkopuolelle 
luvanmyyntiä 

 
2.4.2014 
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Läänin viehelupa 



Myyjä eli lupa-alue 
• Myyjänä lupa-alue 

• Saa käyttäjätunnukset ja salasanat 

• Voidaan seurata reaaliajassa mitä 
lupia on ostettu ja luvan lunastajien 
määrän  

• Osakaskuntien pyydysmerkkien 
myynti vähenee 

• Valvonta pystyy seuraamaan lupien 
lunastajat reaaliajassa 

• WWW.                                 . fi 
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Pirkanmaan 
kalatalouskeskus ry:n 

valvontapalvelut 

• Ensimmäisenä järjestönä 
tuotteistettiin palvelu v 2005 

• Asiakkaina: osakaskunnat, 
kalastusalueet mm. 
Tampereen kaupunki  
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• Tallennetaan valvontatapahtumat 
sähköiseen muotoon paikan päällä 

• Tulostaa raportit: 
kalastusalueelle/osakaskunnalle/poliisille 

• Tekee yhteenvedon ELY-keskukselle  

– KL 104 d § Tapahtumailmoitus 
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valvontatyökalu 



2.4.2014 

100-v  juhlaseminaari Pirkanmaan kalatalouskeskus ry toiminnanjohtaja Pekka Vuorinen  

• Järjestäjänä Pirkanmaan kalatalouskeskus ry 
• Tapahtuman suunnittelussa tietoisesti valittiin 

nimeksi Kalamarkkinat.   
• tärkeä suoramyyntitapahtuma 

ammattikalastajille eri puolilta Suomea.  
• kaksi kertaa vuodessa; keväällä viikkoa ennen 

vappua, syksyllä Tampereen päivän 
yhteydessä.  

• Keväällä ja syksyllä tapahtumassa on käynyt 
noin 40 000–50 000 asiakasta eli vuodessa 
noin 80 000–100 000. 

• Tampereen kalamarkkinoista on otettu mallia 
eri puolille valtakuntaa. 

Suomen ensimmäiset kalamarkkinat pidettiin 
Tampereella vuonna 1991 Laukontorilla.  



Rapukanta 
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• Kokemäenjoen vesistö oli Suomen 
jokirapupyynnin keskus 1900-luvun taitteessa. 
Pääosa jopa 20 miljoonaan rapuun nousseesta 
vuotuissaaliista meni vientiin.  

• Rapurutto romahdutti rapukannan parissa 
vuosikymmenessä eikä tilanne ole sen jälkeen 
palautunut.  

• Kalatalouskeskus käynnisti 1990-luvun alussa 
ruttoa paremmin kestävien täplärapujen 
istutukset. Työ on tuottanut hedelmää – 
täplärapukannat ovat maakunnassamme hyvät 
pääreittivesillä.  

• Ravustuksesta on tullut ammattikalastajille 
merkittävä ansionlisä. 

 



Kalastusmatkailussa osaamista 

• Pitkäaikaista kehittämistä 
• Toiminta ollut palkitsemisen arvoista 
• Pirkanmaalainen iktyonomi Ismo 

Kolari palkittiin kalastusmatkailun 
eteen tekemästään työstä Kalaviikko 
2014 tapahtumassa Helsingissä. 

• Kalastusmatkailun kehittämisessä 
kalatalouskeskuksessa mukana ollut 
mm. Eija Kirjavainen 

• Fishinginfinland hankkeessa on luotu 
Suomen kalastusmatkailua esittelevä 
ja markkinoiva monipuolinen 
nettiportaali, 

• www.fishinginfinland.fi 
• www.kuhamaa.fi 
• www.zanderland.fi 
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http://www.fishinginfinland.fi/
http://www.kuhamaa.fi/
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http://www.kalatalo.fi/jarjestotoiminta.htm 
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http://www.kalatalo.fi/jarjestotoiminta.htm 
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Kiitos mielenkiinnosta 


