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Porin kalatalousalueen toimintakertomus 2019 
 
Yleistä 

Vuosi 2019 oli Porin kalatalousalueen ensimmäinen toimintavuosi. Kalatalousalueen perustamiskokous 
pidettiin 18.2.2019 Porissa. Kalatalousalue käsittää seuraavat vesialueet: Kokemäenjoki Harjavallan 
voimalaitospadosta alaspäin, Joutsijärvi, Palusjärvi sekä Porin edustan merialue. Kalatalousalueen vesipinta-
ala on yhteensä 29 939 hehtaaria. Kalatalousalueen hallinnon kotipaikka on Pori. 

 

 

Kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä 
edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueen 
tehtäviä ovat: kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu; käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen, 
toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta; tiedotus; kalastuksenvalvonnan järjestäminen; seurantatietojen 
kerääminen; yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen 
tarpeisiin; viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille, vesialueen omistajien 
kalatalousalueelle siirtämät tehtävät ja muut elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen ja 
lakiin perustuvat tehtävät. 
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Hallinto 

Kalatalousalueen perustamiskokous pidettiin 18.2.2019 Porissa ja ylimääräinen yleiskokous 22.10.2019 
Porissa.  Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltiin perustamiskokouksessa käsittelemättä jääneet asiat, kuten 
tilintarkastajan valinta, hallituksen kulujen korvaaminen ja kokouspalkkiot sekä omistajakorvausten jako. 
Kokousesitelmänä aiheena oli merialuesuunnittelu ja kalastus ja sen piti Anne Nummela Satakuntaliitosta.  

Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajana toimi Heikki Salokangas. Hallituksen muita jäseniä ovat Timo 
Erkkilä (varapuheenjohtaja), Pekka Rosengren, Kimmo Nuotio, Pekka Kankaanpää, Martti Svensverg, Pertti 
Kuuminainen, Lasse Laippala ja Matti Säämäki.  

Kalatalousalueen toiminnanjohtajana toimi iktyonomi Anu Niinikorpi Länsi-Suomen Kalatalouskeskukselta.  

Kirjanpidosta vastasi Yrittäjäin Tilitieto Oy ja tilintarkastajana toimi BDO Suomi. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Yksi kokouksista pidettiin sähköpostikokouksena. 

Alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä kalatalousaluetta edusti puheenjohtaja Heikki Salokangas. 
Kalatalousaluepäivillä Vaasassa kalatalousaluetta edusti toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi. 

Kalatalousalueen varsinainen toiminta 

Kalatalousalueen käynnistäminen 

Vuonna 2019 kalatalousalue järjestäytyi, hyväksyi itselleen säännöt ja valitsi toiminnanjohtajan. Vuonna 
2019 hallitus ja toiminnanjohtaja hoitivat pääasiassa kalatalousalueen käynnistämiseen liittyviä 
velvollisuuksia, kuten perustamisilmoitusten tekeminen, y-tunnuksen hakeminen ja pankkitilin avaus. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vastuullisena työryhmänä toimii kalatalousalueen hallitus. Tarjouskilpailun 
perusteella käyttö- ja hoitosuunnitelma päätettiin tilata Länsi-Suomen Kalatalouskeskukselta. Käyttö- ja 
hoitosuunnitelman laatimiseksi kalatalousalue haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta tukea kalatalouden 
edistämismäärärahoista. 

Kalavarojen hoito 

Kalatalousalue ei istuttanut kaloja tai tehnyt muita kalavesien hoitotoimenpiteitä vuonna 2019. 

Kalastuksenvalvonta 

Kalastuksenvalvontakoordinaattoriksi valittiin toiminnanjohtaja. Kalastuksenvalvontasuunnitelman laati 
kalastusbiologi (FT) Olli Ylönen Länsi-Suomen Kalatalouskeskukselta. Kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi 
kalatalousalue haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta tukea kalatalouden edistämismäärärahoista. 
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Muut hankkeet 

Kalatalousalue aloitti vuonna 2019 hankkeen Kalatalousalueiden yhteistyön kehittäminen Varsinais-
Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää missä asioissa kalatalousalueiden yhteistyötä 
pidetään tarpeellisena, ja mitkä olisivat parhaat yhteydenpitokanavat ja työkalut yhteistyön ylläpitämiseen. 
Rahoittaakseen selvitystä Porin kalatalousalue haki ja sai Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kalatalouden 
edistämismäärärahoista avustusta hankkeelle. Hankkeen varsinaiset toimenpiteet toteutetaan vuonna 
2020. 

Tiedotus 

Kalatalousalueelle laadittiin tiedotussuunnitelma ja perustettiin kotisivut. Vuonna 2019 kalatalousalueen 
jäsenille tiedotettiin kokouksista kirjepostilla tai sähköpostitse. 
 

Talous 

Kalatalousalue sai 27.7. annetun päätöksen mukaan toiminta-avustusta 9 966 euroa, joka käytettiin 
kokonaan vuoden 2019 aikana. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan myönnettiin 10 200 euroa. 

Kalatalousalueen tulos oli 506 euroa tappiollinen ja taseen loppusumma 172451,22 euroa 


