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Porin kalatalousalueen toimintakertomus 2020 
 

Yleistä 
Vuosi 2020 oli Porin kalatalousalueen toinen 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 kokous pidettiin 11.8.2020 Porissa. Väliaikaisen lakimuutoksen vuoksi kalatalousalueen 
yleiskokous oli mahdollista pitää vasta elokuussa, kun tilanne oli epidemian suhteen rauhallinen. Läsnä oli 
17 äänivaltaista kokousjäsentä, joilla oli yhteensä 24 ääntä, sekä 7 muuta henkilöä. Kokouksen aluksi Anu 
Niinikorpi ja Olli Ylönen esittelivät käyttö- ja hoitosuunnitelmaprosessin ja pitivät kuulemistilaisuuden 
vesialueen omistajille. 

Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajana toimi Heikki Salokangas. Hallituksen muita jäseniä ovat Timo 
Erkkilä (varapuheenjohtaja), Tapio Marjamäki, 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 koronaepidemian vuoksi vuoden aikana vain kaksi kertaa. Toinen kokouksista pidettiin 
kirjekokouksena. 

Alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä kalatalousaluetta edusti puheenjohtaja Heikki Salokangas. 
Kalatalousaluepäivät järjestettiin etäyhteydellä, ja siellä kalatalousaluetta edusti toiminnanjohtaja Anu 
Niinikorpi. 

Kalatalousalueen varsinainen toiminta 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vastuullisena työryhmänä toimii kalatalousalueen hallituksen nimeämä 
työryhmä. Vuoden aikana järjestettiin kuulemistilaisuudet vesialueen omistajille ja kalatalousalueen 
jäsenille, sekä kaupallisille kalastajille. Koronavirusepidemian vuoksi käyttö- ja hoitosuunnitelmien 
valmisteluun saatiin vuosi lisäaikaa, eli niiden tulee olla valmiit vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman viimeistelyyn saatiin vuonna 2020 lisärahoitusta Varsinais-Suomen ELY-
keskukselta kalatalouden edistämismäärärahoista. 
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Kalavarojen hoito 

Porin kalatalousalue hoiti kalavesiä istuttamalla kalaa 13 600 eurolla (taimen 5000 euroa, kuha 3600 euroa 
ja siika 5000 euroa) 

• Taimen yhteensä 2486 kpl. Keskipituus 201 mm ja ka-paino 62 g 
• Kuhanpoikaset, 13 557 kpl. Keskipituus 76 mm ja ka-paino 2,62 g 
• Siianpoikaset, 13746 kpl. Keskipituus 11,2 cm ja ka-paino 7,5 g 

Lisäksi kalatalousalue käynnisti suunnitelmat lohen palauttamiseksi Kokemäenjokeen. Vuoden lopulla 
hallitus ja toiminnanjohtaja kävivät asiasta keskusteluja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja 
valmistelivat alustavia suunnitelmia ja niille rahoitushakemuksen. Tavoitteena on alkaa tuottaa 
lohenpoikasia jokeen nousevista emoista ja siten käyttää jatkossa istutuksiin ns. omaa kantaa. Tätä 
jatkettaisiin, kunnes luonnonlisääntymismahdollisuudet on saatu kuntoon, ja mädillä ja poikasilla on 
edellytyksiä selviytyä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan siihen, että joen virtaamaolosuhteet ja säännöstely 
saadaan kalakantojen kannalta edullisemmiksi. 
 

Kalastuksenvalvonta 

Kalastuksenvalvontakoordinaattorina toimi toiminnanjohtaja. Kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi 
kalatalousalue sai Varsinais-Suomen ELY-keskukselta tukea kalatalouden edistämismäärärahoista, ja näillä 
varoilla järjestettiin halukkaille kalastuksenvalvojille valvojakokeeseen valmisteleva koulutus sekä 
kustannettiin kalastuksenvalvojan koe. Osanotto oli pahenevasta koronatilanteesta ja 
kokoontumisrajoituksista johtuen tavoiteltua pienempi, mutta silti alueelle saatiin koulutettua neljä uutta 
valvojaa ja kaikkiaan rekrytoitua seitsemän uutta valvojaa. Kaikki alueen valvojat saivat aiheeseen liittyvää 
kirjallisuutta, sekä valvonnassa tarvittavia valvojan viestimerkkejä, valvojan päiväkirjan yms.  

Alueellinen edunvalvonta 

Vuoden aikana Porin kalatalousalue jätti muistutuksen Harjavallan BASF akkumateriaalitehtaan 
ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta ja lausunnon Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon 
merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 

Kalatalousalueen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja olivat mukana Tahkoluodon merituulipuiston 
laajennushankkeen seurantaryhmässä ja alueellisessa merimetsotyöryhmässä. 

Muut hankkeet 

Vuonna 2020 tehtiin suurin osa käytännön toimenpiteistä hankkeessa Kalatalousalueiden yhteistyön 
kehittäminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ja hanke saatiin valmiiksi. 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 tuloksena oli, että yhteistyö koettiin tärkeimmäksi vaikuttamisessa ja kalatalousalueiden 
toimintaan liittyvässä koulutuksessa.  
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Tiedotus 

Kalatalousalueen tärkein tiedotuskanava on kotisivut. Lisäksi tiedottamisessa käytettiin Länsi-Suomen 
Kalatalouskeskuksen sosiaalisen median kanavia. Kalatalousalueen jäsenille tiedotettiin kokouksista 
kirjepostilla tai sähköpostitse. 

Vesialueen omistajia tavoiteltiin julkaisemalla lehti-ilmoitus Satakunnan Kansassa. Ilmoituksessa pyydettiin 
vesialueen omistajilta yhteystietoja kokouskutsuja ja omistajakorvausten jakamista varten. Lisäksi 
toiminnanjohtajaa haastateltiin vesialueen omistajuuteen ja omistajakorvauksiin liittyen Satakunnan 
kansassa julkaistuun uutiseen. Kalatalousalueen tiedot julkaistiin SVK:n kilpailukalenterissa. 

Talous 
Kalatalousalue sai 11.2.2020 annetun päätöksen mukaan toiminta-avustusta 9009 euroa, joka käytettiin 
kokonaan vuoden 2020 aikana. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseksi oli myönnetty 2019 vuonna 10 200 euroa, ja se käytettiin 
kokonaisuudessaan vuonna 2020. Käyttö- ja hoitosuunnitelman viimeistelyyn myönnettiin 7500 euroa, ja se 
siirtyy käytettäväksi vuonna 2021.  

Kalastuksenvalvonnan startti -hankkeelle oli saatu avustusta 4500 euroa (lisäksi omarahoitus 1000 euroa, 
josta talkootyötä 500 euroa). Vuoden aikana hankkeelle syntyi kuluja 3569 euroa. Loppuosa siirtyy 
jatkoaikapäätöksellä käytettäväksi 2021. 

Vanhentuneita omistajakorvauksia siirtyi kalatalousalueen käyttöön 6950 euroa. Kalastuslain mukaisesti 
vanhentuneet varat käytetään kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, 
ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. 

Vuonna 2020 kalatalousalueen jaettavaksi tuli poikkeuksellisesti kahden vuoden omistajakorvaukset (2018 
ja 2019). Näistä kalatalousalueelle jäi alle 50 euron osuuksia sekä valtakirjalla luovutettuja yhteensä 6795 
euroa. Kalastuslain mukaisesti nämä varat tulee käyttää kalakantojen hoitoon. 

Kalatalousalueen tulos oli tappiollinen -2354 euroa (2019 vuonna -506 euroa) ja  
taseen loppusumma 206 518 euroa (2019 vuonna 172 451 euroa). 

 


	Yleistä
	Kalatalousalueen varsinainen toiminta
	Talous

