
Kiehtovat kalavedet
Itä-Suomen kalatalousryhmän

kehittämisstrategia 2014–2020



MMM: KALATALOUDEN KEHITTÄMISTYÖKALUT 



ITÄ-SUOMEN 

KALATALOSRYHMÄ

”Kiehtovat kalavedet”



Maakunta Asukkaita

(hlöä)

Pinta-ala

(km2)

Vesistöala 

(km2)

Rantaviiva 

(km)

Etelä-Savo 155 738 19 181 4 631 30 376

Pohjois-Savo 247 943 20 367 3 558 22 866

Pohjois-Karjala 165 866 21 585 3 803 52 953

Etelä-Karjala 132 899 7 236 1 610 8 282

Yhteensä 702 446 68 369 13 602 114 477

11 Leader-ryhmää

53 kuntaa

Hallinnointi Rajupusu Leader

Vuoksen vesistö ja Rautalammin 

reitin itäosan suurjärvet

105 I-luokan kaupallista kalastajaa

Yli 40 kalastusmatkailuyrittäjää

Toiminta-alue ja väestömäärä



Visio vuoteen 2020

”Itä-Suomen alueella on osaava kaupallisten kalastajien ja 

kalastusmatkailuyrittäjien verkosto, joka tekee kiinteää 

yhteistyötä alan tutkimus- ja 

kehittämislaitosten kanssa, hyödyntää uusinta 

tutkimustietoa ja pyydystekniikkaa, 

käyttää järviä kestävästi, tuottaa nykyistä enemmän 

järvikalaa ja rapuja kalaruokaketjuun sekä järjestää 

laadukkaita kalastusmatkailupalveluita.”



Strategiset teemat

Pääteemat:

1.Verkostoitunut ja monipuolinen kalatalous

2.Kalastusmatkailu

3.Vesistöjen monipuolinen merkitys, käyttö ja 

osallisuus

Läpileikkaava teema: 

4. Kansainvälisyys



1. Verkostoitunut ja 

monipuolinen kalatalous

• Kalan käytön monipuolistaminen ja 

arvostuksen lisääminen

• Osaamisen, tiedon ja tiedonsiirron 

lisääminen

• Nuorten aktivointi

• Kattava, toimiva ja läpinäkyvä 

kalaruokaketju



2. Kalastusmatkailu

• Yhteistyöverkoston luominen

• Tuotestandardien kehittäminen

• Markkinoinnin kehittäminen

• Myyntijärjestelmän kehittäminen



3. Vesistöjen monipuolinen 

merkitys, käyttö ja osallisuus

• Aktiivinen ja kehittävä omistajuus

• Vesistöjen käytön monipuolistaminen

• Vesialueiden ja kalakantojen hoitoon 

osallistaminen



Kansainvälisyys
Läpileikkaava teema

Edistää Itä-Suomen kalatalousalueella 

kansainvälisyyttä, verkostoitumista ja 

uusien toimintamallien toteuttamista

Kansainvälisten asiakkaiden 

saavuttamisen parantaminen uusien 

myynti- ja viestintäkanavien avulla 



Valintakriteerit

Rahoituskelpoisuus

• hanke täyttää asetusten rahoituskelpoisuus ehdot

• hankesuunnitelma on Itä-Suomen kalatalousryhmän 

kehittämisstrategian tavoitteiden mukainen

Paikallisuus ja avoimuus

• hanke on paikallislähtöinen 

• hankesuunnitelmasta välittyy avoimuus 

• hankkeen kohderyhmän edustajat ovat mukana hankkeen 

suunnittelussa (suunnitteluprosessi kuvataan 

hankesuunnitelmassa) 

Selkeys ja vaikuttavuus

• hankesuunnitelma on selkeä ja toteuttamiskelpoinen 

• hankkeen tavoitteet ovat selkeät ja saavutettavissa 

• hankkeella on jatkuvuutta 

• hankkeen tulos on laajemmin hyödynnettävissä



Päätöksentekoprosessi
Aktivaattori

• Aktivoi ja neuvoo toimijoita, työstää hankeaihioita toimijoiden 

kanssa, tekee läheistä yhteistyötä Leader-ryhmien kanssa, etsii 

tarvittaessa muita rahoituskanavia hankkeille

Kalajaosto 

• Valitsee rahoitettavat hankkeet

• Antaa rahoitettavista hankkeista lausuntoesityksen hallinnoivalle 

Leader-ryhmälle

Seurantaryhmä

• Seuraa kehittämisstrategian toteutumista, ohjaa 

kalatalousryhmän toimintaa



Kalatalousryhmän hankkeita:

30 kpl, EMKR tuki 993 500 €

- Pielisen alueen virtavedet järvilohen ja –taimenen näkökulmasta – toimenpideselvitys

- Kalakantojen ja kalastuksen seuranta- ja ohjaushanke

- Puruveden ammattimaisen kalastuksen dokumenttielokuva –hanke

- Järvikala –hanke, säyneen, särjen ja lahnan kalastus ja jatkojalostus Pohjois-Savossa

- Asiantuntijaverkoston kokoaminen troolisäleikön kehittämiseen

- Suomi 100 vuotta – Järvikalaa hanke

- Järvikalan saatavuuden ja jatkojalostuksen selvitys Tuusniemellä

- Särkikalojen keräilyn ja kuljetusten logistiset ratkaisut –hanke

- Fish & Eat, kalastusmatkailuyrittäjien ruokapalvelujen kehittäminen

- Valtimon vesistön kalatalousselvitys

- Kalatalous tutuksi nuorisolle kesätyö –hanke

- Kissakosken kalasataman esiselvitys

- Muikun geneettinen vaihtelu Vuoksen vesistössä

- Säätötroolin kehittäminen

- Itä-Suomen Mestari – Kisälli



Kalatalousryhmän hankkeita:

- Opintomatkat ja kansainvälistyminen

- Toimintaedellytysten luominen Hirvensalmen Kala Oy:n toiminnan käynnistämiselle ja yhteistyön 

tehostaminen

- Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa, neljän maakunnan verkostoituneen kalastusmatkailun 

kehittämishanke

- Sovellus kalanpyydyksien suunnitteluun ja dokumentointiin

- Uhanalaiset lohikalat erotteleva troolisäleikkö 2

- Paikallislähtöisen kehittämisen merkitys Itä-Suomen kalataloudessa

- Maistuvaa muikusta, uusia ruokatuotteita ammattikeittiöille

- Ensivaiheen lajitteluratkaisuilla lisää kannattavuutta sisävesikalastukseen

- Itä-Suomen kalastusmatkailun imago

- Huuhtajankosken alueen kehittämissuunnitelma

- Pyyntivesiltä ruokapöytään - muikku -tuotteiden alkuperän tunnettavuuden lisääminen

- Kerimäen kalatalon liiketoiminnan kehittäminen, investointien suunnittelu ja toteutus, 

hallitustyöskentelyn tehostaminen ja vientikanavien selvittäminen lähialueille

- Kalastusmatkailupalvelut ja luontomatkailu erityisryhmien terapia- ja virikemuotona, 



Strategian toteutusta tukeva rahoitus muista lähteistä:

• Järvikalan jäljet: saalistietoa ja jäljitettävyyttä, XAMK, 155 523 € (EMKR 139 971 €)

• Itä-Suomen muikun kalastuksen MSC-täysarviointi, Rajupusu Leader, 177 300 € 

(EMKR 131 300 € + yksityinen 46 000 €) 

• Nostetta särkikalaoista – vajaasti hyödynnetyn kalan kalatalo -konsepti, XAMK, 

SavoGrow Oy, 300 000 € (Sitra 280 000 €, XAMK 20 000 €)

• Fisupostilla järvikalat liikkeelle, XAMK n.139 145 € (EAKR 83 487 € + Xamk 55 658) 

• Pienen kalan lajittelu-, syöttö- ja perkauslaitteiston kehittäminen, 205 000 € (EMKR 

innovaatio-ohjelma)

- Troolisäleikkö 2. EMKR, tutkimuksen kalastauksen yhteistyö innovaatio-ohjelma/Luke 

150 000 €

- Kansallinen verkosto paikallisten toimintaryhmien toiminnan edistämiseksi / Itä-

Suomen kalatalousryhmä 69800 €, (EMKR tekninen tuki)

- Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen, Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu, 121 820 € (EAKR 80%, Xamk 20%)

- Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteidenpoistoon, Etelä-

Savo, (Kaupallisella kalastuksella tehoa vesistöjen suojeluun ja särkikalojen 

elintarvikekäyttöön; Kierto- ja biotalous osaksi vesiensuojelua), 168 500 € (E-S 

Ely/ympäristönsuojelun tehostamisohjelma 70%, Xamk 30%)

YHTEENSÄ n. 1520 000 €, lisäksi Leader investointituet, ym.



Yritystuki -”Kalamassi”, 35 hanketta 

• Kalatalousryhmän oma rahoitusväline pienten mikroyritysten 

kehittämis- ja investointihankkeille 

• Tukea myönnetään yrityksen liiketoimintaa kehittäviin hankintoihin ja 

toimenpiteisiin

• Tuki sopii aloittavalle tai jo toiminnassa olevalle yritykselle esimerkiksi 

tuotekehitys- tai markkinointikokeilujen toteuttamiseen, investointeihin 

sekä koulutukseen joka tukee yrittäjyyttä

• Tukea ei myönnetä yrityksen perustoimintaan ja korvausinvestointeihin

• Määräaikainen haku toteutettu neljä kertaa

• Tukitasot ja määrä:

- investoinnit enintään 50 %

- Kehittäminen enintään 70 %

- Tuki enintään 1400 €/toimenpide



Yhteystiedot

Aktivaattori

Pekka Sahama 

Ristimäenkatu 3 A 9

57130 Savonlinna

Puh. 050 550 2100

pekka.sahama@rajupusuleader.fi

www.kalanvuoksi.fi

www.rajupusuleader.fi

mailto:pekka.sahama@rajupusuleader.fi
http://www.kalanvuoksi.fi/
http://www.rajupusuleader.fi/

