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Porin kalatalousalueen toimintasuunnitelma 2021–2022  

Yleistä 
Porin kalatalousalue perustettiin vuonna 2019 ja sen hallinnon kotipaikkana on Pori. Kalatalousalueen 
jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Toimielimiä ovat 
yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. Yleiskokous järjestetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä 
ja hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kalatalousalueen hallinnosta ja juoksevista asioista vastaa 
toiminnanjohtaja. 
 
Käyttö- ja hoitosuunnitelma 
Työryhmä ohjaa käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista ja järjestää kevään aikana kuulemistilaisuuksia 
vesialueen omistajille, kalastaja- ja muille intressiryhmille. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laaditaan ja 
lähetetään ELY-keskukseen hyväksyttäväksi vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Kalavarojen hoito 
Kalavesiä hoidetaan pääasiassa istutuksin tarpeen ja taloudellisten resurssien mukaan. Vuonna 2021 
istutetaan 13 745 eurolla (vuonna 2020 kalatalousalueelle siirtyneet omistajakorvaukset) taimenta, lohta, 
kuhaa ja siikaa merialueelle, virtavesiin ja sisävesiin. Alustava istutussuunnitelma on 4000 eurolla lohta, 
2000 eurolla taimenta, 3000 eurolla siikaa ja 3845 eurolla kuhaa, mutta suunnitelmaan vaikuttaa muun 
muassa kalanpoikasten saatavuus. 

Kalatalousalue jatkaa vuonna 2020 aloitettuja suunnitelmia ja toimenpiteitä lohen palauttamiseksi 
Kokemäenjokeen sekä pyrkii vaikuttamaan siihen, että vesistöjen olosuhteet ovat edulliset kalakantojen 
kannalta. 

Vuoden 2022 kalavesien hoitotoimenpiteet päätetään myöhemmin. Kalavesien hoidossa noudatetaan 
käyttö- ja hoitosuunnitelmaa sen valmistuttua.  
 
Merimetso ja hylje 
Seurataan merimetso- ja hyljekantoja alueella ja edistetään kestävää kalataloutta osallistumalla aktiivisesti 
vahinkojen torjuntaan ja olemassa olevien mahdollisuuksien mukaan kannan hallintaan. Pyritään tekemään 
asiassa yhteistyötä naapurikalatalousalueiden kanssa.  

Kalastuksenvalvonnan järjestäminen  
Kalatalousalueen toiminnanjohtaja toimii kalastuksenvalvontakoordinaattorina. Kalatalousalueen 
kalastuksenvalvontasuunnitelma vahvistetaan vuoden 2021 aikana käyttö- ja hoitosuunnitteluprosessin 
yhteydessä. Kalatalousalueen valtuuttamille valvojille järjestetään vuoden aikana suunnittelu- ja 
koulutustilaisuus ja suoritetaan alueella käytännön kalastuksenvalvontaa resurssien puitteissa. 

Hankkeet 
Haetaan itse tai osallistutaan seuraaviin hankkeisiin: 
Satakunnan jokitalkkari -hanke (käynnissä 2021, toteuttaja Länsi-Suomen Kalatalouskeskus) 
Kalastuksenvalvonnan startti -hanke (käynnissä 2021) 
Selvitys lohen palauttamisesta Kokemäenjokeen 2021 (haettu avustusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta) 
Kalastuksenvalvonta 2021 Porin kta (haettu avustusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta) 
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Toimeksiannot 
Toimeksiantoja vuosille 2021-2022 ei toistaiseksi ole. 

Vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät 
Kalatalousalue voi vesialueen omistajan valtuutuksesta ottaa hoitaakseen kalavarojen hoitoa ja kalastuksen 
järjestämistä koskevia tehtäviä. Vesialueiden omistajat eivät ole toistaiseksi siirtäneet tehtäviä 
kalatalousalueelle. 

Kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen 
Kalatalousalue edistää yhtenäislupa-alueiden muodostamista vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen 
tarpeisiin. 

Alueellinen edunvalvonta 
Kalatalousalue tuo omia näkökantojaan esille ja pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi lausunnoin vesialueen 
tilaan vaikuttaviin hankkeisiin sekä vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnitteluun. Tavoitteena on, 
että kalatalousalueen edustajat ovat mukana Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman 
seurantaryhmässä, alueellisessa merimetsotyöryhmässä, Lounais-Suomen alueellisessa kalatalouden 
yhteistyöryhmässä sekä muissa työ- ja suunnitteluryhmissä, joissa käsitellään kalatalouteen vaikuttavia 
kysymyksiä. 

Tiedotus 
Kalatalousalueen päätiedotuskanava on kalatalousalueen kotisivut.  
Tiedotus tapahtuu erillisen tiedotussuunnitelman mukaan. Kalatalousalue tiedottaa kalavarojen käytöstä ja 
hoidosta, kalastuksenvalvonnasta, yhtenäislupa-alueista, kalatalouden ajankohtaisista asioista 
paikallistasolla, kalatalouden hankkeista alueella ja omasta toiminnastaan pääasiassa kalatalousalueen 
kotisivujen kautta. Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla tai postilla, niille vesialueen omistajille, joiden 
osoite on tiedossa.  
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Talousarvio Porin kalatalousalue 2022 2021 
Varsinainen toiminta 
Tulot 
Omistajakorvaukset alle 50 euroa 4000 4000 
Omistajakorvaukset, vanhentuneet 15000 9800 
Varsinaisen toiminnan tulot yhteensä 19000 13800 

Avustukset, toimeksiannot 
Tulot 
Toimintamääräraha 9500 9500 
Edistämismääräraha kalastuksenvalvonta 6000 6200 
Edistämismääräraha KHS 7500 
Edistämismääräraha, Kokemäenjoen lohi 17300 
Tulot avustukset, toimeksiannot 15500 23200 

Porin kalastusalueen rahasto 37000 

Tulot yhteensä 34500 74000 

Kulut 
Henkilöstökulut 
Kokouspalkkiot 1400 1400 
Matkakulut 700 700 
Henkilöstökulut yhteensä 2100 2100 

Muut kulut 
Kirjallisuus, lehdet 400 400 
Toimistokulut 100 100 
Kokouskulut 600 600 
Pankkikulut 150 150 
Posti- ja puhelinkulut 150 150 
Toiminnanjohtajan kulut 6500 6500 
Vesialueselvitykset 500 500 
Jäsenmaksukulut 200 200 
Kirjanpito ja tilintarkastus 1800 1800 
Muut matkakulut 800 800 
Muut kulut yhteensä 11200 11200 

Kalavedenhoito- ja hankekulut 
Kalastuksenvalvontakulut 7000 8900 
Käyttö- ja hoitosuunnitelma 0 10600 
Poikasistutukset 8200 13745 
Kokemäenjoen lohi 6 000 24 300 
Kalavedenhoito- ja hankekulut yhteensä 21 200 57 545 

Kulut yhteensä 34 500 70 845 
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