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Käyttö- ja hoitosuunnitelman sisällöstä vastaa Porin kalatalousalue ja sen laatimista on ohjannut 

kalatalousalueen hallituksen asettama työryhmä vuosina 2019–2021. 

Suunnitelma on voimassa vuosina 2022–2031. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseksi on saatu tukea Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta 

kalastonhoitomaksuvaroista. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman kirjoitustyöstä ovat vastanneet Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen asiantuntijat 

iktyonomi (AMK) Anu Niinikorpi ja kalastusbiologi (FT) Olli Ylönen. 
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1 Johdanto  

Kuva 1. Porin kalatalousalueen kartta ja kaupallisen kalastuksen pyyntiruudut. 

Kalavarojen kestävän ja monipuolisen tuoton ja käytön, sekä biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi, ja 

vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytysten edistämiseksi kalatalousalueen tulee 

laatia itselleen käyttö- ja hoitosuunnitelma (KalL 379/2015, 24 §). Suunnitelmassa linjataan tärkeimmät 

paikalliset kalavaroja koskevat päätavoitteet ja toimenpide-ehdotukset, joilla tavoitteet saavutetaan.  

Käyttö- ja hoitosuunnitelman sisällöstä määrätään kalastuslaissa (KalL 379/2015, 36 §). Suunnitelman on 

sisällettävä muun muassa perustiedot kalatalousalueen kalakannoista ja vesialueista sekä suunnitelmat 

kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi, kalakantojen hoitotoimenpiteiksi ja uhanalaisten lajien ja 
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vaelluskalojen turvaamiseksi. Suunnitelman pitää huomioida muun lainsäädännön vaatimukset kalakantojen 

käytölle ja hoidolle, kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat sekä muut kalavarojen käyttö- ja 

hoitosuunnitelmat, joiden toteuttamiseen suunnitelma voi vaikuttaa. Porin kalatalousalueella 

valtakunnallisista hoitosuunnitelmista merkittäviä ovat Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia, 

Kalatiestrategia, Kansallinen rapustrategia ja Valtakunnallinen vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia. 

Lisäksi suunnitelma pyrkii toteuttamaan Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa. 

Käytännössä käyttö- ja hoitosuunnitelma on kalatalousalueen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma ja tärkeä 

työkalu kalavarojen kestävän hyödyntämisen ja hoidon kannalta. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa 

kymmenen vuotta, ellei kalatalousalueen kalakannoissa tapahdu niin oleellisia muutoksia, ettei suunnitelman 

toteuttaminen enää täyttäisi sille asetettuja tavoitteita (KalL 379/2015, 38 §). Pitkästä voimassaoloajasta 

johtuen suunnitelmassa ei esitetä kovin yksityiskohtaisia linjauksia ja toimenpiteitä, vaan sitä täsmennetään 

vuositasolla kalatalousalueen toimintasuunnitelmalla. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman rakenne perustuu niin kutsuttuun kalavarojen käytön ja hoidon ohjauspyörään 

(Salminen ja Böhling (toim.) 2018) ja Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirunkoon (Salminen 

ym. 2018). Lisäksi siihen on sisällytetty soveltuvin osin osioita pilottihankkeena toimineesta Ehdotus Porvoon-

Sipoon kalatalousalueen merialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi (Lappalainen ym. 2019). 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman alussa on kuvattu vesialueen, kalastuksen ja kalakantojen nykytila sekä niiden 

kehittämistarpeet. Näiden pohjalta on asetettu yleinen tavoitetila ja yksityiskohtaisemmat osatavoitteet, 

jotka kuvataan luvussa 3.2. Osatavoitteille on määritelty konkreettiset keinot, joilla ne on tarkoitus 

saavuttaa, ja mittarit, joilla arvioidaan tavoitteen toteutumista.  

Kalavarojen käyttöä ja hoitoa suunniteltaessa joudutaan huomioimaan myös alueen muu käyttö, 

toimintaympäristön muutokset ja mahdolliset kalakantoihin kohdistuvat uhat. Kalatalousalueen vesiin ja 

kalakantoihin vaikuttavat muun muassa vesivoimalaitokset ja vesistökuormittajat, kuten rannikon ja 

jokivarren teollisuus. Monet kalakantoihin, kalastukseen ja vedenlaatuun vaikuttavista tekijöistä tulevat 

kalatalousalueen rajojen ulkopuolelta. Vieraslajit, ilmastonmuutoksen aiheuttama veden lämpötilan nousu, 

muut merieläimet ja valuma-alueen tila vaikuttavat kaikki kalavesiin ja -kantoihin. Kalatalousalueen on vaikea 

vaikuttaa näihin tekijöihin, mutta on tärkeä seurata muuttujia ja pyrkiä vähentämään kalakannoille aiheutuvaa 

haittaa.  

Käyttö- ja hoitosuunnitelman suunnitteluvaiheeseen osallistuivat kalatalousalueen jäsenet (kalastusoikeuden 

haltijat/vesialueen omistajat ja valtakunnalliset kalastusalan järjestöt) sekä alueelliset ympäristönsuojelu- ja 

luonnonsuojeluyhdistykset, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus yleiskokouksessa. Olemassa olevan tiedon ja 

kokemuksen lisäksi on kuultu ulkopuolisia asiantuntijoita. Osapuolia on kuultu kalatalousalueen kokouksien 

yhteydessä kuulemistilaisuuksissa, kaupallisille kalastajille järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ja kaikille 
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vesialueen omistajille ja käyttäjille avoimella verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi 37 henkilöä. Näistä 9 oli 

ammattikalastajia ja 26 vapaa-ajankalastajia. Vastaajista yhdeksän edusti vesialueen omistajia. Käyttö- ja 

hoitosuunnitelma oli nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla ennen hyväksymiskokousta. 

Kun suunnitelma on valmistunut ja ELY-keskus on sen hyväksynyt, alkaa varsinainen suunnittelukausi, joka 

kestää kymmenen vuotta. Tänä aikana käyttö- ja hoitosuunnitelma ohjaa kalastusta, kunnostuksia ja 

istutuksia. Myös viranomaisten on otettava käyttö- ja hoitosuunnitelman linjaukset huomioon 

päätöksenteossa. Suunnittelukauden aikana vaikuttavuutta arvioidaan luvussa 14 esitetyllä tavalla. 

 

 

  

Kuva 2. Luonnonsuojelualueet ja kalastuskieltoalueet.  
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2 Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen (ml. 
ravut) nykytilasta 

2.1 Perustiedot kalatalousalueesta sekä vesien omistus ja hallinta 

Porin kalatalousalueen vesipinta-ala on 30 938 hehtaaria, ja se käsittää seuraavat vesialueet: Kokemäenjoki 

Harjavallan voimalaitospadosta alaspäin, Joutsijärvi ja Tuurujärvi (yhteensä 1 038 ha), Palusjärvi (511 ha) ja 

Porin edustan merialue. Paikkakunnat, joilla kalatalousalue sijaitsee kokonaan tai osin ovat Pori, Ulvila, 

Nakkila, Harjavalta ja Eurajoki. 

Porin kalatalousalueen vuonna 2019 hyväksytyt rajat on esitetty sivulla 3, kuvassa 1. Kalatalousalueen 

luoteiskulmasta on kuitenkin jäänyt puuttumaan alue, johon kuuluu muun muassa Iso-Enskerin saari. Rajat 

tultaneen korjaamaan suunnittelukauden aikana.   

Kalatalousalueen viereiset kalatalousalueet ovat Karvianjoen kalatalousalue pohjoispuolella, Kokemäen 

kalatalousalue idässä ja Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue etelässä.  

Alueen omistus on jakautunut 888 vesialuelohkoon (Kalpa 4.10.2021). Vesialueita on tarkasteltu pinta-

alaperusteisesti ja lisäksi sen perusteella, onko kyseessä yhteisen vesialueen osakaskunta vai yksityinen 

vesialue. Vesialueista 12 on pinta-alaltaan yli 500 hehtaaria, ja ne muodostavat yhdessä 61 % kalatalousalueen 

vesipinta-alasta. 50–500 hehtaarin kokoisia vesialueita on 49. Ne muodostavat 26 % kalatalousalueen 

vesipinta-alasta. 

Vesialueet jakautuvat valtion omistamiin vesiin, yhteisiin vesialueisiin (153) ja yksityisiin vesialueisiin. 

Järjestäytyneitä ja toimivia osakaskuntia on kalatalousalueen käynnistyessä tiedossa 15. 

Taulukko 1. Porin kalatalousalueen omistusyksiköiden lukumäärät ja vesialueiden pinta-alat 
kokoluokittain lokakuussa 2021.  

pinta-ala vesialueiden 
lukumäärä 

osuus 
lukumäärästä 

% 

yhteenlaskettu 
vesipinta- 

ala, ha 

osuus 
vesipinta- 
alasta % 

Yhteisiä 
vesialueita 

toiminnassa 
olevia 

osakaskuntia 

500 > 12 1,35 % 19008 61 % 4 4 
50–500 49 5,52 % 7892 26 % 22 7 

30–50 ha 34 3,83 % 1347 4 % 11 2 
10–30 ha 93 10,47 % 1634 5 % 42 2 
1–10 ha 263 29,62 % 927 3 % 56 ei tiedossa 
< 1 ha 437 49,21 % 130 0,40 % 18 ei tiedossa 

yhteensä 888   30938   153   
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Osa Porin kalatalousalueen vesistä kuuluu vuonna 2011 perustettuun Selkämeren kansallispuistoon, ja osin 

kalatalousalue rajautuu siihen (sivu 5, kuva 2). Selkämeren kansallispuisto on perustettu muun muassa 

luonnon ja eliölajien suojelemiseksi ja luonnonperinnön säilyttämiksi. Lain mukaan Selkämeren kansallispuiston 

perustamisen tavoitteena on turvata lisäksi ammattikalastuksen säilymistä elinvoimaisena edistämällä erityisesti 

luonnonkalakantojen suojelua ja niiden elvyttämistä sekä sääntelemällä kalastukselle haitallisten eläinlajien kantoja. 

(Laki Selkämeren kansallispuistosta 326/2011, 1 §).  

2.2 Kalastusrajoitukset 
Porin kalatalousalueella on voimassa kalastuslain (379/2015) kuudennen luvun mukaiset määräykset koskien 

kalastuksen ohjausta ja rajoittamista sekä kalastusasetuksen (1360/2015) säännökset koskien saalista, 

pyydyksiä ja vaelluskaloja. 

Kokemäenjoella, sen jokisuulla ja suistossa ovat voimassa seuraavat kalastuslakiin ja kalastusasetukseen 

perustuvat kalastuskiellot, jotka on esitetty myös sivulla 5, kuvassa 2. 

• Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 

30 päivään 

• Kalastaminen verkoilla on kielletty yhtä kilometriä lähempänä jokisuuta 15 päivästä elokuuta 31 

päivään lokakuuta. 

• Kalastaminen isorysällä ilman poikkeuslupaa on kielletty kolmea kilometriä lähempänä jokisuuta. 

• Troolaus ja nuottaus on kielletty viittä kilometriä lähempänä jokisuuta. (KalL 379/2015, 66 §.) 

Kokemäenjoki, Harjunpäänjoki ja Harjunpäänjoen vesistöalueen järvet ovat vaelluskalavesistöä. 

Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa (KalL 379/2015, 7 §). 

Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 379/2015 46 

§). Viehekalastus vavalla ja vieheellä on mahdollista vesialueen omistajan luvalla. 

2.3 Vesialueen muut käyttömuodot 
Porin kalatalousalueella on kalatalouden lisäksi myös paljon muita toimintoja, jotka sijoittuvat osin samoille 

alueille kuin kalastus ja kalataloudellisesti merkittävät alueet. Kalastukseen ja kalavarojen hoitoon vaikuttavia 

ovat erityisesti luonnonsuojelualueet, energia- ja muu teollisuus sekä vedenotto ja tulvasuojelu. 

Suomen merialuesuunnittelussa eri käyttömuodoille tunnistettuja alueita on esitetty kuvassa 3. 

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua ja 

meriympäristön hyvän tilan saavuttamista sekä sovittaa käyttömuodot yhteen. (Suomen merialuesuunnitelma 

2030, verkkosivut.) 
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Kuva 3. Suomen merialuesuunnittelussa tunnistettuja yhteyksiä ja potentiaalisia alueita. Kuvakaappaus 
20.9.2021 Suomen merialuesuunnitelma 2030 karttapalvelusta. 

 

Luonnonsuojelualueet 

Porin kalatalousalueella on useita luonnonsuojelualueita. Näistä osassa liikkuminen. kalastus mukaan lukien, 

tai pelkkä kalastus on kielletty ympäri vuoden tai osan vuotta. Monet näistä ovat hyvin pieniä pinta-alaltaan. 

Alueet on kuvattu sivulta 5 löytyvästä kartasta (kuva 2). Alueelta löytyy myös sellaisia kalastuskieltoalueita, 

joissa kalastus on kuitenkin sallittua vesialueen omistajan luvalla (esimerkiksi Iso-Enskerin 

luonnonsuojelualue) tai liikkumisen ja kalastamisen suhteen säännöt poikkeavat kiinteistöjen omistajien ja 

kaupallisten kalastajien osalta (esimerkiksi Preiviikinlahden perän luonnonsuojelualue ja Uusitalon 

luonnonsuojelualue). Sellaiset alueet, jotka rajoittavat tai estävät kalastuksen, ovat nähtävissä 

kalastusrajoitus.fi-palvelussa.  
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Energia-alat ja muu teollisuus 

Kokemäenjoessa on useita voimalaitoksia, joista alin, Harjavallan voimalaitos Pirilänkoskessa, sijaitsee Porin 

kalatalousalueella. Voimalaitoksen pudotuskorkeus on 26,5 metriä, ja laitos harjoittaa sekä vuorokausi- että 

viikkosäännöstelyä. Virtaamaerot ovat suuria. Vuosittainen vaihtelu laitoksen alapuolella on ollut 3–3,5 

metriä ja vuorokautinen vaihtelukin 1,5–2 metriä. Kala- ja rapukannoille sekä kalastukselle aiheutuvaa haittaa 

kompensoidaan kalatalousmaksuilla. Maksuista 51 % käytetään Porin edustan merialueen ja Harjavallan 

väliselle alueelle. Varoista noin 85 % käytetään istutuksiin ja loput muun muassa vaelluskalojen 

poikastuotantoalueiden kunnostuksiin sekä rapu- ja kalakantoja tukeviin selvityksiin. Kalatalousmaksuvarojen 

käytöstä vastaavat Hämeen ja Varsinais-Suomen kalatalousviranomaiset. (ELY-keskus, kalatalouspalvelut 

2021.) 

Porin kalatalousalueella vesiin, kalakantoihin ja kalastukseen vaikuttaa vesivoimaloiden lisäksi muita voima- ja 

teollisuuslaitoksia ja jätevedenpuhdistamoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Meri-Porin ja Tahkoluodon 

voimalaitokset, Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimalat, Porin tuhkanjalostamo, Kemira, Venator, Boliden 

Harjavalta Oy ja Norilsk Nickel Harjavalta. Tahkoluodon kemikaalisataman satama-allasta ruopattiin kesällä 

2021 syvemmäksi öljylaiturin rakentamisen vuoksi. Toiminnan ympäristöluvassa edellytetään kalataloudellista 

tarkkailua.  

Jo toiminnassa olevien laitosten lisäksi Porin kalatalousalueella on vuonna 2021 suunnitteilla ja alkamassa 

uusia teollisuuden toimintoja. Harjavaltaan BASF akkumateriaalitehtaalle myönnettiin ympäristölupa 

elokuussa 2020, ja tehtaan on tarkoitus aloittaa toimintansa 2022.  Ympäristöluvasta valitettiin Vaasan 

hallinto-oikeuteen. Valituksen mukaan jätevedet tulee käsitellä ja sulfaattipäästöt minimoida parhaan 

tekniikan avulla. VHO antoi 20.11.2020 välipäätöksen, jolla kiellettiin ympäristöluvan täytäntöönpano. Poriin 

Tahkoluotoon suunnitellaan merituulipuiston laajennusta. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on 

käynnissä vuonna 2021.  

Teollisuus lisää kalastoon ja kalastukseen kohdistuvia onnettomuusriskejä. Valitettavina esimerkkeinä 

Kokemäenjoen alaosilla ovat vuoden 2014 nikkelipäästö, vuoden 2014 kuparipäästö sekä vuoden 2017 

öljyvuoto. Näiden vaikutusta seurataan edelleen.  

Vedenotto 

Porin kaupungin pääasiallinen raakavesilähde on Ulvilan Kullaalla sijaitseva Tuurujärvi, joka on yhteydessä 

Joutsijärveen. Toinen raakavesilähde on Porissa sijaitseva Tyvijärvi, mutta vedenlaadun vaihtelusta johtuen 

sitä käytetään vain tilapäisesti. Raakavedenhankinnan vuoksi vesistöjä säännöstellään patojen ja 

pumppaamojen avulla. Järvien vedenpinnoille ja laskujoille on määrätty säännöstelyrajat, joiden 

noudattamisesta vastaa Porin vesi.  
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Tulvasuojelu 

Kokemäenjoen vesistön alueella tulvariski on merkittävä, ja Pori on maamme merkittävin yksittäinen 

tulvariskikohde. Alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Porin alueella on toteutettu 

tulvasuojeluhankkeita 1920-luvun alusta alkaen, jolloin rakennettiin Herralahden maapenger. Sittemmin 

Kokemäenjokea ja sen haaroja on ruopattu lähes koko matkalta Porin keskustasta alaspäin ja rantoja 

pengerretty. Kullaanjoen, joka yhtyy Kokemäenjokeen Harjunpäänjokena, järjestelyhanke on toteutettu 

1970–1980-lukujen vaihteessa. Hankkeen aikana tehtiin perkauksia, pengerryksiä, ruoppauksia ja 

rakennettiin säännöstely- ja pohjapatoja tulvien poistamiseksi. 

Ehdotuksessa Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 

(lausunnolla kevät 2021) ehdotetaan tulvasuojelun kehittämiseksi Harjunpäänjoen alaosan 

järjestelyhanketta. Toteutuessaan toimenpide kohdistuu ja vaikuttaa Harjunpäänjoen alaosan lähialueelle. 

Hankesuunnitelman mukaan Harjunpäänjoen alaosan yhtymäkohtaa Kokemäenjokeen siirrettäisiin ylävirtaan 

päin noin 1,5 kilometriä. Harjunpäänjoen alaosan nykyinen (2021) uoma suljettaisiin, mutta pidettäisiin 

vesitettynä ja vaihtuvana pumppaamojärjestelyin. Uusia tulvapatoja rakennettaisiin uuden uoman 

länsireunalle ja Kokemäenjoen pohjoisrannalle aiemmin suojaamattoman asuinalueen suojaamiseksi.  

Lisäksi Porin patojärjestelmät esitetään viimeisteltäväksi ja Kokemäenjoen suiston avouomat pidettäväksi 

kunnossa niittämällä ja ruoppaamalla. Koko Kokemäenjoen vesistöalueelle ehdotetaan toimenpiteitä 

vedenpidätyskyvyn parantamiseksi ja heikkenemisen estämiseksi sekä muita toimenpiteitä, jotka tehdään 

Porin kalatalousalueen ulkopuolella, mutta jotka vaikuttavat koko vesistöalueeseen. 

Porin kalatalousalueen kannalta huomionarvoisia ovat todennäköisesti erityisesti Harjunpäänjoen alaosan 

järjestelyhanke. Muutokset ja rakennustyöt voivat vaikuttaa vaelluskalojen käyttäytymiseen tai muihin 

Harjunpäänjoessa eläviin eliöihin. Hankkeen lupamääräysten mukaan luvan saajan on tarkkailtava jokeen 

nousevien meritaimenen ja -lohen emokalojen määrää ja joesta alavirtaan vaeltavien taimen- ja lohismolttien 

määrää sekä Harjunpäänjoen nahkiaistoukkatiheyksiä ennen hankkeen toteuttamista ja töiden valmistumisen 

jälkeen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikön hyväksymällä 

tavalla.  
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2.4 Vesistöjen kuvaus ja vedenlaatu 

Suomen vesien tilaa luokitellaan osana vesienhoitolain soveltamista ja vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoa. 

Joki-, järvi- ja rannikkovesien ekologinen ja kemiallinen tila arvioidaan ja luokitellaan kuuden vuoden välein. 

Pintavedet on tyypitelty luontaisilta ominaisuuksiltaan ryhmiin, esimerkiksi runsashumuksiset järvet tai 

matalan vähähumuksiset järvet. Jokaiselle pintavesityypille on määritetty sen luontaisia ominaisuuksia 

vastaava luokitteluasteikko ja tilatavoite. Ekologinen tila tulee luokitella ensisijaisesti biologisten 

laatutekijöiden (kasviplankton, levät, vesikasvillisuus, pohjaeläimet ja kalasto) avulla. Lisäksi otetaan 

huomioon hydrologis-morfologiset (esimerkiksi virtausolot, jokien esteettömyys, pohjan rakenne) ja 

fysikaalis-kemialliset tekijät (esimerkiksi näkösyvyys, lämpö-, happi- ja ravinneolosuhteet). (Aroviita, Mitikka 

& Vienonen, 2019). Porin kalatalousalueen pintavesien ekologinen tila on esitetty kuvassa 4.  

 

Kuva 4. Pintavesien ekologinen tila. Lähde: SYKE, ELY-keskukset  
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2.4.1 Merialue 

Porin kalatalousalueen merialue kuuluu Selkämeren sisempiin rannikkovesiin. Preiviikinlahden ja Viasveden 

lahden ekologinen tila on hyvä. Kokemäenjoen jokisuistosta Baablinginlahdelle tila on välttävä. Eteläselän 

ekologinen tila on välttävä, ja se on voimakkaasti muutettu. Ulompien vesien tila on ekologisesti tyydyttävä.  

Porin merialueen tila parantui pitkään, kun Kokemäenjoen tila parani ja mereen johdettu teollisuuskuorma 

väheni. Nyt kehitys on kääntynyt, ja Porin edustan tila on heikentynyt Kokemäenjoen kautta mereen 

päätyvien ravinteiden vuoksi. Kuormitus on etenkin fosforin osalta hajakuormituksesta peräisin, ja siihen 

vaikuttaa merkittävästi Loimijoen vesitilanne ja vedenlaatu. Eräänä vaikuttavana tekijänä Selkämeren 

ravinnekuorman kasvuun arvellaan olevan myös ravinteikkaan veden virtaaminen Itämeren pääaltaalta 

Selkämerelle. 

2.4.2 Kokemäenjoki 

Kokemäenjoen alaosa luokitellaan pintavesityypiltään erittäin suuriin kangasmaiden jokiin. Sen ekologinen 

tila on välttävä, ja sen tila on edelliseen arviointiin verrattuna huonontunut yhden luokan. Kokemäenjoen 

suurin sivujoki on Kokemäen kalatalousalueella sijaitseva Loimijoki. Se kuuluu pintavesityypiltään suuriin 

savimaiden jokiin, ja siihen kohdistuu runsaasti hajakuormitusta. Loimijoen vedenlaatu määrää käytännössä 

Kokemäenjoen vedenlaadun Loimijoen alapuoleisilla alueilla. Sen vaikutus ulottuu myös Pihlavanlahdelle ja 

läheisillä merialueille. 

Kokemäenjoki on luokiteltu voimakkaasti muutetuksi. Vesimuodostuma voidaan luokitella siten kolmen 

edellytyksen täyttyessä: 

1. Vesimuodostumaa on rakentamalla tai säännöstelemällä muutettu ja siitä on seurannut vesiekosysteemin 

tilan huonontuminen. Vesimuodostumaa ei voi nimetä voimakkaasti muutetuksi, jos sen ekologinen tila on 

hyvä tai erinomainen. 

2. Hyvää ekologista tilaa ei voida saavuttaa aiheuttamatta merkittäviä haitallisia vaikutuksia vesistön tärkeille 

käyttömuodoille (esim. tulvasuojelu, vesivoimatuotanto, virkistyskäyttö) tai ympäristön tilaan laajemmin. 

3. Vesistön rakentamisella saatua hyötyä ei voida saavuttaa muilla teknisesti ja taloudellisesti 

toteuttamiskelpoisilla, sekä ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla. (Aroviita ym. 2019.) 

Porin kalatalousalueen kanta on, että Kokemäenjoen alaosan Harjavallan voimalaitokselta alavirtaan ei pitäisi 

enää olla nimetty voimakkaasti muutetuksi, sillä hyvän ekologisen tilan saavuttamien on mahdollista ilman, 

että aiheutettaisiin merkittäviä haitallisia vaikutuksia tulvasuojelulle tai vesivoimatuotannolle. Kokemäenjoen 

alaosassa on jo toteutettu ekologista tilaa parantavia toimenpiteitä säännöstelyyn liittyen, eikä Harjavallasta 

alaspäin ole nousuesteitä. Kokemäenjoella on toteutettu kalataloudellisia kunnostuksia, ja lohi, taimen sekä 

siika nousevat Kokemäenjokeen ja sen sivujokiin, joissa tapahtuu myös luonnonlisääntymistä. Jokiveden laatu 

on parantunut, kun jätevesien aiheuttamaa kuormitusta on vähennetty.  
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Vaikka Kokemäenjoen pääuoman ekologinen tila on määritetty välttäväksi, sen vedenlaatu on kuitenkin 

parantunut vuosikymmenien aikana huomattavasti. Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon 

toimenpidesuunnitelman mukaan tilaan vaikuttavat yhä myös pistekuormitus sekä vanhojen perkausten ja 

patojen aiheuttamat muutokset ja säännöstely. Kokemäenjoen kemiallinen tila on luokiteltu hyvää 

huonommaksi. Kokemäenjoen tilaan vaikuttaa heikentävästi muun muassa aiempi teollisuuden 

elohopeakuormitus.  

Kokemäenjoen alaosan ja Tattaranjoen alueilla on happamia sulfaattimaita. Näillä tarkoitetaan maaperässä 

luontaisesti esiintyviä rikkipitoisia kerrostumia, joista sateiden ja sulamisvesien mukana saattaa huuhtoutua 

haitallinen määrä happamuutta ja raskasmetalleja vesistöihin. Vesien happamoituminen saattaa aiheuttaa jopa 

kalakuolemia. Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän happamien sulfaattimaiden aiheuttamia ongelmia. 

2.4.2.1 Harjunpäänjoki 

Kokemäenjoen sivu-uoman, Harjunpäänjoen ekologinen ja kemiallinen tila on hyvä. Joen ylemmät 

jokiosuudet ovat nimeltään Kaasmarkunjoki, Kullaanjoki ja Joutsijoki. Harjunpäänjoella on tehty useita 

kalataloudellisia kunnostuksia, ja kalan kulkua sekä lisääntymistä parantavia toimenpiteitä on jo käynnissä tai 

suunnitteilla. Leineperin kosken kalatien rakentaminen ja kosken kunnostus on käynnistynyt syksyllä 2021, ja 

sen pitäisi valmistua keväällä 2022. Varsinais-Suomen ELY-keskus on suunnitellut myös Solankoskeen 

kunnostukset, joiden jälkeen kalojen kulku onnistuisi myös veden ollessa matalalla. 

2.4.3 Järvet  

Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämän Järvi-meriwikin mukaan Porin kaupungin alueella on 137 järveä ja 

Ulvilassa 27 järveä. Porin kaupungin järvistä suuri osa sijaitsee kuitenkin Karvianjoen kalatalousalueen 

puolella. Kaikkia järviä ei ole runsaasta lukumäärästä johtuen mahdollista tarkastella käyttö- ja 

hoitosuunnitelmassa. Tästä syystä mukaan on otettu suurimmat järvet ja ne järvet, joiden kalastosta on ollut 

saatavilla tietoa.  

Vaikka järveä ei olisi käyttö- ja hoitosuunnitelmassa mainittu, käyttö- ja hoitosuunnitelman linjaukset ovat 

voimassa, ja järveä voidaan kehittää kalastuskohteena. Pienetkin järvet ovat yleensä lähiympäristön 

asukkaiden ja ulkoilijoiden näkökulmasta katsoen tärkeitä vapaa-ajan ja kotitarvekalastuksen kohteita. 

Joutsijärvi ja Tuurujärvi 

Joutsijärvi ja Tuurujärvi yhdistyvät toisiinsa kapeiden salmien kautta. Järvien yhteenlaskettu pinta-ala on 1038 

hehtaaria (Syke). Järvet ovat Porin kaupungin raakavesilähteitä. Ne ovat ruskeavetisiä, reheviä ja vesi on 

hapanta. Järvien ekologinen tila on hyvä. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämät Järvi-meriwiki ja 

Vesikartta käsittelevät järviä kokonaisuutena nimellä Joutsijärvi.   

Joutsijärvellä ja Tuurujärvellä on kiellettyä liikkua moottoriveneellä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 
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Palusjärvi 

Palusjärvi sijaitsee Kullaan kylässä Ulvilassa. Sen pinta-ala on 512 hehtaaria ja keskisyvyys 1,2 metriä. Järvi 

luokitellaan mataliin, runsashumuksisiin järviin, ja sen ekologinen tila on hyvä. Järvi on säännöstelty.  

Tyvijärvi 

Tyvijärvi sijaitsee Porissa. Sen pinta-ala on 61 hehtaaria. Järvi on runsashumuksinen, ja sen ekologinen tila on 

hyvä. Tyvijärvestä humuspitoinen vesi laskee Palusjärveen heikentäen sen vedenlaatua. Tyvijärven 

vedenlaatuun ovat vaikuttanut vedenpuhdistusprosessin pesuvedet, joita on aiemmin johdettu järveen. 

Järven puhdistusprosessi aloitettiin syksyllä 2021.  

Pyhäjärvi 

Pyhäjärvi on Kullaalla sijaitseva matala humusjärvi Porin vedenottovesien läheisyydessä. Sen pinta-ala on 178 

hehtaaria. Järven ekologinen tila on hyvä, mutta sitä uhkaa umpeenkasvu.  Järvellä toimii Kullaan Pyhäjärven 

suojeluyhdistys, joka on muun muassa tehnyt järvellä vesikasvillisuuden niittoa. Yhdistys on hankkinut 

itselleen niittokoneen. Pyhäjärven vedenpinnan nostomahdollisuuksia on selvitetty aiemmin. 

Muut järvet 

Iso-Lankko sijaitsee Porissa, ja sen pinta-ala on 159 hehtaaria. Se luokitellaan mataliin, runsashumuksisiin 

järviin, ja sen ekologinen tila on hyvä. Enäjärvi sijaitsee Porin Pihlavassa. Sen pinta-ala on 45 hehtaaria. Se on 

matala ja umpeenkasvanut. Järvi on merkittävä lintujärvi. Muita suurempia järviä ovat Haukijärvi (44 ha) 

Porissa sekä Saarijärvi (44 ha) ja Palojärvi (36 ha) Ulvilassa.  

2.5 Kalakantojen nykytila 

Porin kalatalousalueella esiintyy ja sillä kalastetaan vesistöstä riippuen kuhaa, ahventa, lohta, siikaa, taimenta, 

nahkiaista, haukea, silakkaa ja särkikaloja. 

Kalatalousalueen kalakannoista on saatavilla kattavasti tietoa kaupallisen kalastuksen saalistilastoista ja eri 

toimijoiden kalataloudellisista velvoitetarkkailuista. ELY-keskuksen kalatalouspalvelut ovat myös tuottaneet 

monia selvityksiä vesivoiman kalakantoihin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Kuhan ja muiden lajin 

lisääntymisalueista löytyy tietoa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma Velmun 

karttapalvelusta. Jo olemassa olevaa tietoa täydennettiin vesialueen omistajille ja käyttäjille suunnatulla 

kyselyllä. 

2.5.1 Merialue 

Kaupallisen kalastuksen saalistietoja seurataan pyyntiruuduittain. Porin kalatalousalue sijoittuu 

pyyntiruuduille 37 ja 42 (kuva 1). Kalatalousalueen rajat eivät kuitenkaan noudata pyyntiruutuja, joten 

Luonnonvarakeskus koosti kalatalousalueille käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimiseksi verkko- ja 
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rysäpyynnin osalta aineiston Merialueen kaupallisen kalastuksen saalisaineistot kalatalousalueittain 2010–2019, 

jossa pyyntiruutujen lisäksi tiedot luokiteltiin kalastajan kotikunnan perusteella.  

Kalatalousalueen kaupallisen kalastuksen ahven-, hauki-, kuha-, särki- ja lahnasaaliit on esitetty kuvassa 5. 

Kilomääräisesti eniten saadaan lahnaa, joskin vaihtelu on erittäin suurta. Lahnaa ei ole juuri hyödynnetty 

elintarvikkeena. Ahvenen saalismäärät ovat laskeneet. Tarkkaa syytä tähän ei ole tiedossa, mutta syynä 

saattaa olla muutokset lisääntymisalueissa, pyyntiponnistuksen väheneminen, runsastunut merimetsokanta 

tai jokin muu tekijä. Huippuvuonna 2014 ahvensaalis oli lähes 28 000 kg, mutta vuonna 2019 enää 13500 kg. 

Myös kuhasaaliit ovat vaihdelleet. Trendi näyttää kuitenkin olevan laskeva. Kuhasaaliit olivat korkeimmillaan 

vuonna 2014, yhteensä yli 18 000 kg, mutta laskivat sitten jyrkästi alle 2400 kiloon vuonna 2017. Vuoteen 

2019 mennessä ahvensaaliit olivat jälleen nousussa, mutta jäivät kuitenkin huomattavasti alle vuoden 2014 

tason.  

 

Kuva 5. Kaupallisen kalastuksen ahven-, hauki-, kuha-, särki- ja lahnasaaliit vuosina 2010–2019 Porin 
kalatalousalueella. Luken tilasto.  

Lohen, siian ja taimenen saalismäärät on kuvattu kuvassa 6. Lohisaaliit ovat nousseet aavistuksen vuodesta 

2010, mutta siika- ja taimensaaliit ovat lähes puolittuneet samassa ajassa. Vuonna 2011 siikasaalis oli lähes 

11 000 kg ja 2014 lähes 13 000 kg, mutta vuonna 2019 vain hieman yli 5000 kg. 
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Kuva 6. Kaupallisen kalastuksen lohi-, siika- ja taimensaaliit vuosina 2010–2019 Porin kalatalousalueella. 
Luken tilasto. (Huom. y-akselilla eri asteikko kuin kuvassa 5.)  

 

Troolisaaliit ja pyyntiponnistukset saatiin Luonnonvarakeskukselta tilastoruuduittain (kuva 7). Jos lajia oli 

ilmoittanut kyseisestä tilastoruudusta alle kolme kalastajaa, saalistietoa ei tietosuojan vuoksi ollut saatavilla 

käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Käytettävissä oli silakan osalta molempien pyyntiruutujen tiedot vuosilta 

2015–2018. Näinä vuosina silakan kokonaissaalis pyyntiruuduissa 37 ja 42 vaihteli 531 tonnista 1400 tonniin. 

Kilohailin osalta tiedot olivat saatavissa vain vuonna 2016. Tuolloin kilohailisaalis pyyntiruudussa 37 oli 6100 

kiloa ja pyyntiruudussa 42 kilohailisaalis oli 13564 kg.  

Kaupallisen kalastuksen saalistilastoja täydentää verkkokoekalastuksissa ja kalastuskyselyissä saatu tieto.  

 
 

Kuva 7. Troolikalastussaaliit pyyntiruuduittain vuosina 2011–2019 (Luke). 
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Merialueella Tahkoluodon pohjoispuolella kalasto on verkkokoekalastuksen perusteella 

ahvenkalapainotteista. Kappalemääräisesti runsaimmat kalat tuulipuiston vertailualueella olivat kiiski, ahven, 

kuore, särki ja silakka. Biomassaltaan runsaimmat olivat ahven, särki, kiiski, silakka ja kuore. Yhteensä 

vertailu- ja hankealueilta saatiin saaliiksi 18 kalalajia. (Ojala 2019.) 

Kokemäenjoen edustan merialueella (Pihlavanlahti ja Ahlaisten saaristo) verkkokoekalastetaan kolmen 

vuoden välein osana Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen kalataloudellista velvoitetarkkailua. Vuoden 

2016 koekalastuksen perusteella merialueen yksikkösaaliit olivat laskeneet sekä kappale- että kilomääräisesti 

vuoden 2010 ja 2013 tasoista. Vuoden 2016 koekalastuksessa lukumääräisesti runsaimmat lajit olivat salakka, 

särki ja ahven. Biomassan suhteen yleisimmät lajit olivat särki, ahven, salakka ja pasuri. Särkikalojen osuus oli 

57 %. (Väisänen 2018.)  

Merialueelle on istutettu kuhaa, merilohta, meritaimenta ja vaellussiikaa (liite 1). 

2.5.2 Kokemäenjoki 

Kokemäenjoen kalataloudellinen tila on parantunut viime vuosikymmenten aikana. Veden laatu on 

parantunut, ja tämä yhdessä kalakantojen hoitotoimenpiteiden kanssa on näkynyt kalakannoissa ja 

kalastuksessa positiivisella tavalla. Viitteitä myös päinvastaisesta kehityksestä on, sillä vuoden 2016 

velvoitetarkkailun mukaan saaliit ovat heikentyneet 2010-luvulla. (Väisänen 2018.) Vuoden 2019 

velvoitetarkkailun tulokset julkaistaan vuoden 2021 loppuun mennessä, joten suunnittelukauden alussa 

kalakannoista ja kalastuksesta on saatavilla myös tuoreempaa tietoa, joka tulee huomioida suunnittelussa. 

Kokemäenjoessa Harjavallan ja Porin välillä verkkokoekalastuksen runsaimmat lajit olivat särki, 

ahven, kiiski ja salakka. Muita lajeja olivat pasuri, lahna, kuha, törö, sulkava, toutain, turpa, säyne, hauki, 

suutari ja taimen. Kalastuskyselyn perusteella runsaimmat saalislajit olivat ahven, särkikalat, säyne, hauki ja 

kirjolohi. Kalastuskyselyssä ilmoitettiin myös sellaisia lajeja, joita verkkokoekalastuksella ei tavoitettu. Näitä 

olivat lohi, kuore, siika, made ja sorva. (Väisänen 2018.) 

Kokemäenjoessa on myös nahkiaista, mutta niidenkin määrä vaikuttaa olevan vähenemään päin. Vuonna 

2010 toteutetun kartoituksen mukaan joen pääuoma Harjavallasta alaspäin ei ole suotuisaa nahkiaisen 

lisääntymiselle, ja todennäköisesti saaliiksi saadut kalat ovat osin muualta peräisin. Selvityksen mukaan 

nahkiaisen luontaisen lisääntymisen kannalta parhaat kohteet ovat Kokemäenjoen sivujoissa ja erityisesti 

Harjunpäänjoessa. (Seppälä 2011.) 

Kokemäenjokeen on istutettu kirjolohta, kuhaa, merilohta, meritaimenta ja vaellussiikaa (liite 1) sekä Porin 

kalatalousalueen yläpuolella oleville jokialueille ankeriasta ja toutainta. 

Kokemäenjoessa on ainakin täplärapua. Vuonna 2011 suoritetussa koeravustuksessa Harjavallan alapuolelta 

ei löytynyt jokirapua (Ylönen 2013). 
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2.5.3 Harjunpäänjoki  

Harjunpäänjoen lohen ja taimenen luonnonlisääntyminen on parantunut joelle tehtyjen 

kalataloudellisten kunnostustoimien sekä emokalojen siirtojen vaikutuksesta. Emokalat on kerätty 

Kokemäenjoesta ja siirretty Harjunpäänjokeen. 

Harjunpäänjoen sähkökoekalastuksissa vuonna 2020 saalis koostui yhteensä 12 kalalajista. 

Yksilömäärältään kolme runsainta lajia olivat taimen, kivisimppu ja kivennuoliainen. Biomassaltaan 

koealojen runsaimmat lajit olivat taimen, hauki ja kivennuoliainen  

Koekalastuksessa taimenen 0+ ikäisiä poikasia saatiin yhteensä 230 kappaletta, ja niiden keskimääräinen 

tiheys oli 22,9 poikasta aarilla. Tämä on seurantahistorian (vuodesta 2011 alkaen) paras tulos, joka 

saavutettiin huolimatta siitä, ettei harjunpäänjokeen ollut tehty emokalojen siirtoa edellisenä vuonna. 

Lohen tiheydet olivat nousseet vuoteen 2019 asti, mutta vuoden 2020 tiheys oli odotettua huonompi, 

2,4 poikasta aarilla. Tähän ovat saattanut vaikuttaa talven tulvat ja 2020 alkuvuoden poikkeuksellinen 

hellejakso. (Puosi & Mäkelä 2020). 

Harjunpäänjoen yläosilta, Joutsijoelta ei vuonna 2020 saatu saaliiksi taimenia. Koekalastusten perusteella 

keskimääräisesti yksilömäärältään kolme runsainta lajia olivat kivisimppu, ahven ja kivennuoliainen. 

Biomassaltaan koealojen runsaimmat lajit olivat särki, ahven sekä kivisimppu. Kaasmarkunjoen 

sivujoesta, Kovelinojasta taimenia saatiin saaliiksi. Raportin mukaan siellä on selvästi potentiaalia eri-

ikäisille taimenen poikasille ja mahdollisesti myös kutemaan nouseville emoille. (Puosi & Mäkelä 2020 b) 

Vuonna 2010 valmistuneen nahkiaisselvityksen mukaan Harjunpäänjoessa on nahkiaisen toukille sopivia 

pehmeitä sedimenttipohjia ja joki tuottaa mereen vaeltavia aikuistuneista nahkiaisia. (Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskus Luontoympäristöyksikkö 2010.) 

Harjunpäänjoessa on ollut hyvä rapukanta, mutta vuosien 2012–2013 koeravustuksessa niitä ei saatu saaliiksi 

(Ylönen 2013). Joutsijoessa on jokirapua (Puosi & Mäkelä 2020 b). 
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2.5.4 Järvet 

Joutsijärvi ja Tuurujärvi 

Vuonna 2011 toteutetussa verkkokoekalastuksessa Joutsijärveltä saatiin seitsemää eri lajia: ahventa, särkeä, 

kiiskeä, lahnaa, kuhaa, salakkaa ja pasuria. Tuurujärveltä saatiin viittä lajia: ahventa, särkeä, kiiskeä, lahnaa ja 

haukea. Molemmissa järvissä ahven oli lukumääräisesti yleisin laji ja Joutsijärvellä myös biomassan 

perusteella. Seuraavaksi yleisin laji oli särki. 

Molemmilla järvillä oli paljon pientä ahventa. Särjestä jotkin pituusluokat puuttuivat kokonaan, mikä saattaa 

selittyä ajoittaisella, liian suurella happamuudella. Erityisesti särjen mäti ja poikaset ovat herkkiä 

happamuudella. Ahven kestää happamuutta paremmin. (Ahlman 2011.) 

Järville on istutettu 2016–2020 vuosittain kuhaa. 

Palusjärvi 

Palusjärvelle on tehty vuonna 2011 verkkokoekalastus. Koekalastuksessa saatiin saaliiksi 11 eri lajia: ahven, 

särki, pasuri, kiiski, lahna, salakka, sorva, lahna/pasuri, hauki, suutari ja ruutana. Ahven oli runsain laji sekä 

kappalemääräisesti että biomassalta. Kuhaa ei koekalastuksessa saatu, vaikka sitä oli istutettu vuosittain 

ennen koekalastuksia. Kuhaistutuksia on jatkettu vuonna 2016–2019. (Ahlman 2011.) 

Pyhäjärvi 

Vuonna 2011 Pyhäjärven koekalastuksessa saatiin saaliiksi kymmentä eri kalalajia: ahven, särki, sorva, lahna, 

pasuri, salakka, suutari, hauki, kiiski ja ruutana. Kappalemäärän mukaan runsain laji oli ahven ja toiseksi 

runsain särki. Vuonna 2011 järvellä tehtiin kysely, jossa kartoitettiin kiinteistön omistajien näkemyksiä järven 

tilasta ja toiveita järven kunnostamiseksi. Vastausten mukaan järveltä saadaan koekalastuksessa saatujen 

lajien lisäksi myös madetta. Järvestä on saatu myös jokirapua. (Ahlman 2011.) Kullaan Pyhäjärven 

hoitoyhdistyksen mukaan järveen on istutettu kuhaa aiemmin. Kalojen pitäisi olla jo pyyntikokoisia, mutta 

niitä ei ole saatu saaliiksi. (Nevalalainen 2021). 
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2.6 Kalastuksen nykytila 

Porin kalatalousalueen vesillä harjoitetaan kaupallista kalastusta, vapaa-ajankalastusta ja jokialueella myös 

kalastusmatkailua. Kalatalousalue selvitti kalastusta vesialueen käyttäjille ja omistajille suunnatulla kyselyllä 

vuonna 2021. Kyselyyn vastasi 37 henkilöä. Näistä 9 vastasi olevansa ammattikalastajia (I-ryhmän, II-ryhmän, 

tai määrittelemättä tarkemmin) ja 26 vapaa-ajankalastajia. Kaksi vastaajista ei määritellyt itseään mihinkään 

kalastajaryhmään. Vastaajista yhdeksän edusti vesialueen omistajia. Vastausten perusteella yleisimmät 

pyydykset vastaajien kalastusalueilla olivat verkko ja vapavälineet. Kaikki vastaajat olivat vastanneet omaa 

kalastustaan koskevaan kohtaan. Kyselyyn vastanneista enemmistö kalasti itse vapavälineillä. Kyselyn 

perusteella tärkeimmät saalislajit ovat taimen, lohi, kuha ja ahven (kuva 9). Kyselyssä ei otettu kantaa siihen, 

otetaanko saalis eräksi vai vapautetaanko kala pyyntitapahtuman jälkeen.  

 

Kuva 8. Kalatalousalueella käytettyjä pyydyksiä (vasemmalla) ja vastaajien itse käyttämät 
kalastusvälineet (oikealla). 

Kuva 9. Tärkeimmät pyydettävät kalalajit Porin kalatalousalueella vuoden 2021 kalastajakyselyn 
mukaan. 
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2.6.1 Kaupallinen kalastus 

Porin kalatalousalueella kaupallinen kalastus tapahtuu merialueella. Lisäksi ainakin nahkiaista pyydetään 

jonkin verran Kokemäenjoesta, mutta sen pyyntimääristä ei ole saatavissa tarkkaa tietoa. Porin 

kalatalousalueella oli vuonna elinkeinokalatalouden keskusrekisterin mukaan 34 rannikkokalastajaa vuonna 

2019. 2010-luvun alussa määrä on ollut vielä hieman runsaat 50 kalastajaa (kuva 10). Täysipäiväisiä kaupallisia 

kalastajia Porin kalatalousalueella on muutamia. Useimmilla on jokin muu tulolähde ammattikalastuksen 

lisäksi. 

 

Kuva 10. Porin kalatalousalueella kalastaneet rannikkokalastajat (Luke 2020) 

Kaupallisten kalastajien tärkeimmät pyydykset ovat verkot, joilla vuonna 2019 kalasti 30 kalastajaa, ja rysät, 

joilla kalasti 11 kalastajaa. Lisäksi neljä kalastajaa oli ilmoittanut harjoittavansa koukkupyyntiä, jonka 

pyydyspäivien määrä vaihteli 2010-luvulla reilusta 2000 päivästä noin 7600 päivään. Kaupallisten kalastajien 

verkko- ja rysäpyydyspäivien määrä (kuva 11) on ollut laskusuunnassa kuten kalastajien lukumääräkin.  

 

Kuva 11. Kaupallisten kalastajien pyydyspäivät 2010–2019. Huom, eri akselit! Vasemmassa reunassa 
rysäpäivät, oikealla verkkopäivät. 
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Kaupallisten kalastajien pyydysten sijainnit esitetään kuvassa 12. Tiedot ovat peräisin Luonnonvarakeskuksen 

vuosina 2010–2014 Saaristomereltä ja Selkämereltä keräämästä aineistosta Tärkeät kaupalliset kalastusalueet 

rannikolla: rysäpyydyspaikat ja verkkokalastusalueet. Tätä tietoa täydennettiin kaupallisille kalastajille 

sähköpostitse lähetetyllä kyselyllä, johon saatiin kolme vastausta. Voidaan melko suurella varmuudella sanoa, 

että osa pyydyspaikoista puuttuu vielä kartalta ja että ylipäätään paikat muuttuvat kalojen käyttäytymisen ja 

käytössä olevien kalastusalueiden mukaan. 

 

Kuva 12. Kaupallisen kalastuksen pyydysten sijoittuminen Porin kalatalousalueella 

Kalatalousalueen 2020–2021 suorittaman kyselyn perusteella rekisteröityneiden ammattikalastajien 

(kahdeksan vastaajaa) tärkeimmät saalislajit olivat siika, ahven, lohi, kuha ja silakka. Kaupallisen kalastuksen 

saaliita on kuvattu luvussa 2.5 Kalakantojen nykytila. Silakan osalta käyttö- ja hoitosuunnitelman tiedot eivät 

ole kattavat, sillä tietosuojan vuoksi kaikkia saalistietoja ei ollut käytettävissä. Silakka on joka tapauksessa 

erittäin merkittävä saalislaji. Yksi Suomen merkittävimmistä kalasatamista, Reposaaren kalasatama, sijaitsee 

Porissa. Vuonna 2020 sinne purettiin 6,8 miljoonaa kiloa silakkaa. Tämän lisäksi silakkaa kalastetaan 

merkittävissä määrissä verkoilla. 

Kaupallisen kalastuksen haasteena ovat hylkeet, merimetsot ja kalastusalueiden saamisen vaikeus. Kaksi 

ensimmäistä tekijää vaikuttavat kaikkeen kalastukseen, mutta viimeinen vaikeuttaa erityisesti uusien 

kalastajien tuloa alalle.  

Reposaaren lisäksi Porin kalatalousalueella sijaitsee kaksi yksityistä kalasatamaa ja Ahlaisten purkupaikka.  
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2.6.2 Vapaa-ajankalastus 

Porin kalatalousalueella harjoitetaan monipuolisesti vapaa-ajankalastusta, kuten virkistyskalastusta 

vapavälinein sekä perinteistä kotitarvekalastusta verkoilla ja katiskoilla. 

Luonnonvarakeskus on selvittänyt kalatalousalueiden viehekalastuksen määrää kalastonhoitomaksuvarojen 

jakamista varten (Eskelinen, P. & Mikkola, J. 2019). Raportin mukaan Porin kalatalousalueen 

viehekalastuspäivien osuus koko maan viehekalastuspäivistä oli 1,203 %. Vertailun vuoksi vastaavat luvut 

naapurialueilla olivat: Karvianjoki 0,831 %, Eurajoki-Lapinjoki 0,925 % ja Kokemäki 0,564 %. Eniten 

viehekalastuspäiviä koko maassa oli Helsinki-Espoon kalatalousalueella, jossa luku oli 3,864 %. 

Kalastonhoitomaksulla viehekalastaneista kolmannes harrasti myös seisovilla pyydyksillä kalastusta 

viehekalastuksen ohella. 

Porin kalatalousalueelta on hyvin saatavissa myös paikallista tietoa. Muun muassa Kokemäenjoen ja sen 

edustan merialueen kalataloudelliseen tarkkailuohjelmaan kuuluu säännöllisesti tehtävät kalastuskyselyt.  

Vuonna 2016 toteutetun kalastuskyselyn perusteella koko Kokemäenjoen kalastus on keskittynyt Porin 

kalatalousalueelle. Eniten kalastajia oli Pihlavanlahden ja Ahlaisten saaristossa, 2438 ruokakuntaa, ja 

seuraavaksi eniten jokiosuudella Harjavallasta alaspäin, 1054 ruokakuntaa. Kalastajamäärät Kokemäenjoella 

olivat pudonneet vuodesta 2013, jolloin edellinen kysely oli toteutettu. Kalastajamäärän väheneminen oli 

suurinta juuri Porin kalatalousalueeseen kuuluvalla Harjavalta-Pori alueella, jossa kalastajamäärä väheni noin 

800 ruokakunnalla. (Väisänen 2018.) 

Kalastuskyselyn mukaan suosituimmat kalastusvälineet olivat mato-onki ja heittovapa. Tarkkailualueella 

vapakalastuksen osuus kokonaispyyntiponnistuksesta oli kasvanut noin 2 % vuoden 2013 tasosta ja 20 % 

vuoden 2010 tasosta. Tarkkailualueella verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä kalastaminen on keskittynyt 

Pihlavanlahdelle ja Ahlaisten saaristoon. Kokemäenjoessa verkkokalastus on satunnaista. Kalastuksen saaliita 

on kuvattu kappaleessa 2.5 Kalakantojen nykytila. Porin kalatalousalueen jokialueilla pyydetään myös 

nahkiaista, mutta kalastuskyselyissä näitä kalastajia oli tavoitettu vain satunnaisia tai ei ollenkaan.  

Luvian edusta, erityisesti Säpin alue, on suosittua merilohen ja -taimenen uistelualuetta, jonne kalastajia tulee 

myös ulkopaikkakunnilta. Muutoin Luvian alueella verkot ovat vapaa-ajankalastajien suosituin pyyntiväline. 

(Väisänen 2018.) Vetouistelu tapahtuu kuitenkin pääasiassa kalatalousalueen rajojen ulkopuolella. 
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2.6.3 Kalastusmatkailu 

Yleisesti opastoiminnan suosiota Suomessa on kasvattanut vuonna 2012 voimaan tullut lupajärjestelmä, joka 

helpotti vesille pääsyä. Kalastusopas voi ELY-keskuksen luvalla viedä maksimissaan kuusi osallistujaa kerralla 

kalaan siten, että osallistujat maksavat kalastonhoitomaksun. Vaikka Porin kalatalousalueella on mahdollista 

harjoittaa monipuolisesti eri kalastusmuotoja, kalastusmatkailu on siellä vähäistä. Opastoiminta on osa 

kalastusmatkailua, jolla voisi parhaimmillaan olla huomattavia aluetaloudellisia vaikutuksia. 

Kalatalousalueella ei ole tiedossa kalastusoppaita, jotka säännöllisesti tarjoaisivat opaspalveluita merialueella. 

ELY-keskuksen myöntämällä luvallakaan ei ollut yhtään asiakaskaspäivää Porin kalatalousalueen vesillä 

vuonna 2019. Vuonna 2018 asiakaskaspäiviä oli ollut 10, jota ei voida pitää kovin merkittävänä määränä.  

Kokemäenjoella Nakkilan koskilla toimii kalastusmatkailupalveluja tarjoava yritys, jolla on sopimus vesialueen 

omistajien kanssa.  

3 Kalakantojen ja kalastuksen (ml. ravut) tavoitetilat ja 
osatavoitteet  

3.1 Tavoitetila seuraavalle suunnittelukaudelle 

Tavoitteena on, että alueen kalavaroista tuotetaan ympäristöystävällistä ruokaa kuluttajille, ja samalla lisätään 

paikallisen ja kotimaisen kalan tarjontaa markkinoilla. Kalastukselle keskeiset kalakannat ovat vahvat, ja niitä 

hyödynnetään kestävästi. Kaupallinen kalastus alueella pysyy elinvoimaisena, ja elinkeinokalatalous ja 

kalastusmatkailu luovat työpaikkoja vahvistaen paikallistaloutta. Vesialueet houkuttelevat vapaa-ajankalastajia 

harjoittamaan monipuolisesti sekä kotitarve- että virkistyskalastusta. Vapaa-ajankalastus tuottaa hyvinvointia 

ja elämyksiä. Kalastustoiminta tuo tuottoa kalavesien hoitoon ja vesialueen omistajille. Kalakantojen tila 

tunnetaan hyvin, ja olemassa olevaa tietoa käytetään kalastuksen ohjaukseen. 
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3.2 Osatavoitteet 

Suunnittelukauden tavoitetila on vesialueen omistajien ja käyttäjien yhteinen visio siitä, mitä kalavarojen 

hoidolla halutaan saavuttaa. Tavoitetila on tarpeen pilkkoa selkeämmiksi ja helpommin seurattaviksi 

osatavoitteiksi, jotka ovat mitattavissa tai arvioitavissa. Osatavoitteiden toteuttamiseen tähtäävät toimet on 

kuvattu luvuissa vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen (4), ja toimenpiteet 

kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi (5). Toimenpideaikataulut esitetään luvussa 13.  

Osatavoite 1  

Kalastukselle keskeisten lajien: silakan, lohen, kuhan, ahvenen, hauen ja siian kannat pysyvät 

elinvoimaisina. Silakan, ahvenen ja hauen kannat perustuvat luonnonvaraiseen lisääntymiseen. Siikakannat ja 

niistä saatavat saaliit perustuvat istutuksiin, mutta myös luonnonlisääntymisen edellytyksiä pyritään 

parantamaan. Myös kuhaa istutetaan säännöllisesti. Suunnittelukauden aikana selvitetään kuhan 

luonnonlisääntymisen tila ja pyritään tukemaan sen edellytyksiä. Toteutumista mitataan kaupallisen 

kalastuksen ja vapaa-ajankalastuksen saalistilastojen perusteella sekä velvoitetarkkailuista saatavien tietojen 

pohjalta. 

Osatavoite 2 

Alueen rapukannoista hankitaan lisää tietoa, ja selvitetään, millä alueilla jokirapua esiintyy tai onko sille 

soveltuvia elinalueita. Täpläravun leviäminen pyritään estämään. Toteutumista mitataan koeravustamalla 

kohteet, jotka olemassa olevan tiedon perusteella saattaisivat olla jokirapukohteita. 

Osatavoite 3 

Alueen taimenkannat elpyvät, ja Kokemäenjoen oman lohikannan kehittymistä ja elpymistä edistetään. 

Jokialueella pyritään käyttämään istutuksiin jokeen nousevista emoista tuotettuja istukkaita. Pääosa toimista 

toteutetaan Kokemäenjoella, jossa pyritään luomaan paremmat edellytyksen luonnonkierron parantamiseksi 

kunnostamalla lisääntymisalueita ja vaikuttamalla olosuhteisiin, muun muassa virtaamavaihteluun. 

Merialueella pyritään turvaamaan emokalojen riittävä pääsy jokiin valvomalla, ettei laitonta kalastusta 

tapahdu. Toteutumista arvioidaan poikastuotannon kehitystä seuraamalla. 

Osatavoite 4 

Alueen keskeisistä kalakannoista hankitaan suunnittelukauden aikana uutta käyttökelpoista tietoa, jota 

voidaan hyödyntää seuraavaa suunnittelukautta (vuoden 2031 jälkeen) koskevien tavoitteiden asettamisessa. 

Tiedon tarpeet liittyvät erilaisten ohjaus- ja hoitotoimien toimivuuden ja riittävyyden arviointiin. 

Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina. 

Osatavoite 5  

Kaupallisen kalastuksen toimintaedellytykset paranevat, ja alueen kalavarojen tuotto hyödynnetään 

monipuolisesti ja kestävästi. Toteutumista mitataan alueen kalastajamäärien ja saaliiden kehityksen 

perusteella.  
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Osatavoite 6 

Vajaasti hyödynnettyjen lajien, kuten särkikalojen ja kuoreen, kalastusta lisätään kestävästi ja 

markkinaehtoisesti. Samalla edistetään ravinteiden poistumista meriekosysteemistä ja tasapainotetaan 

kalaston rakennetta. Näiden lajien kalastus vakiintuu osaksi alueen kaupallista kalastusta. Toteutumista 

mitataan haastattelemalla kaupallisia kalastajia ja saalistilastojen perusteella. 

Osatavoite 7 

Saaliin, erityisesti silakan, elintarvikekäyttö ja kalan kulutus lisääntyy.  Toteutumista mitataan 

haastattelemalla kaupallisia kalastajia ja kalan jalostajia. 

Osatavoite 8 

Kalatalousalue toimii aktiivisesti ehkäistäkseen hylkeiden ja merimetsojen kaupalliselle 

kalastukselle, vapaa-ajankalastukselle ja kalakannoille aiheuttamaa haittaa. Keskeisinä asioina 

ovat pyydysten rikkoontuminen ja saalis- ja emokalojen vahingoittuminen ja karkottuminen. Ratkaisua 

haetaan yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten toisten kalatalousalueiden, viranomaisten ja tutkimuksen 

kanssa. Toteutumista mitataan haastattelemalla alueen kalastajia. 

Osatavoite 9 

Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajankalastuksen kohteena sekä kotitarvekalastajille että 

virkistyskalastajille. Vapaa-ajankalastus ja opastoiminta tuottavat lupatuloja vesialueiden omistajille ja 

kalavesien hoitoon. Pyrkimyksenä on pitää alueen vapaa-ajankalastuksen määrä vähintään suunnittelukautta 

edeltävällä tasolla. Toteutumista mitataan esimerkiksi kalastuskyselyillä ja haastattelemalla kalastajia. 

Osatavoite 10 

Osakaskuntien ja muiden omistajayksiköiden järjestäytyminen ja vesialueiden yhdistäminen nykyistä 

suurempiin kokonaisuuksiin käynnistyy. Tämä on käytännössä edellytys sille, että alueelle saadaan 

myöhemmin muodostumaan yhtenäislupa-alueita. Järjestäytymättömiä 30–500 hehtaarin suuruisia 

osakaskuntia on suunnittelukauden alussa Porissa 33. Näistä kaikki tulisi kontaktoida suunnittelukauden 

puoliväliin mennessä, ja vähintään puolet niistä pitäisi saada kannustettua aktivoitumaan. Toteutumista 

mitataan järjestäytyneiden osakaskuntien lukumäärän ja järjestäytyneiden osakaskuntien pinta-alan 

kehityksellä. 

Osatavoite 11 

Kalatalousalue tuntee alueen kalastajarakenteen ja heidän saaliinsa kohtuullisella tarkkuudella. 

Tämä on tietoon perustuvan kalastuksen ohjauksen ja sääntelyn ydin. Tämä osatavoite on pitkän tähtäimen 

tavoite, jonka toteutumista edistää muun muassa vapaa-ajankalastuksen sähköisten saalistietojen 

keruujärjestelmän kehittyminen. Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina. 
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4 Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan 
kehittäminen kalatalousalueella  

Alueellisella suunnittelulla on tarkoitus edistää kalavarojen kestävää käyttöä ja kehittää kalastusta asetettujen 

tavoitteiden mukaisesti, sekä osoittaa alueita kalastustarkoitukseen. 

4.1 Kalataloudellisesti merkittävät alueet  

Alue voi olla kalataloudellisesti merkittävä useista eri syistä. Porin kalatalousalueelta löytyy monia tärkeitä 

alueita kalojen lisääntymisen ja kalakantojen suojelun kannalta merkittäviä alueita. Kaupallisen kalastuksen 

kannalta merkittävää on koko merialue, ja myös joki- ja järvialueilla on potentiaalia kaupalliseen 

kalastukseen. Vapaa-ajankalastusta harjoitetaan monipuolisesti lähes kaikilla alueilla. Samoilla alueilla olisi 

mahdollista kehittää kalastusmatkailua. Kalastusta ja kalastuksen kannalta merkittäviä alueita on kuvattu 

tarkemmin kappaleessa 2.6 Kalastuksen nykytila.  

Kokemäenjoki, Harjunpäänjoki ja Harjunpäänjoen vesistöalueen järvet on määritelty vaelluskalavesistöksi. 

Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat käyttävät keskeisenä vaellustienään tai 

lisääntymisalueenaan (KalL 379/2015, 64 §). Vaelluskalavesistöt kuvataan kartassa sivulla 5, kuvassa 2. 

Kokemäenjoessa ja sen sivujoissa esiintyy taimenta, siikaa, lohta, nahkiaista ja ankeriasta.  

Kokemäenjoen sivujoki Harjunpäänjoki on kalataloudellisesti erittäin merkittävä, sillä sinne kalat pääsevät 

vaeltamaan vapaasti mereltä ja vedenlaatu on myös suotuisa. Merivaelteisista lajeista Harjunpäänjokeen 

nousevat kudulle meritaimen, merilohi, nahkiainen ja mahdollisesti myös vaellussiika. 

Merialueella, Eteläselällä, Kolpanlahdella ja Baablinginlahdella, on tehty havaintoja uhanalaisista harjuksista ja 

ankeriaista.  Preiviikinlahdella ja Tahkoluodosta sekä Anttoorasta etelään sijaitsee runsaasti siian 

lisääntymisalueita. (Kivinen, 2020.)  

Vaelluskalojen lisäksi Porin kalatalousalueelta löytyy myös muiden kalalajien lisääntymisalueita. 

Kalanpoikasten lisääntymisaluemallinnukset ovat saatavilla VELMU-karttapalvelussa. (Vedenalaisen 

meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma). Ahvenen ja kuhan lisääntymisalueet on esitetty 

kuvassa 13. Pihlavanlahdella sijaitsee laaja alue, joka on kuhalle erittäin suotuisaa lisääntymisaluetta. Lisäksi 

hieman pienempiä, mutta silti merkittäviä alueita sijaitsee muun muassa Lampaluodon koillispuolella sekä 

Eteläselällä. Ahvenelle suotuisaa lisääntymisaluetta on koko Pihlavanlahti, Pohjaselkä ja Lampaluodon 

ympärystä. Velmun mukaan erittäin suotuisat silakan lisääntymisalueet sijaitsevat Lampaluodon ja 

Reposaareen alueella sekä ulommilla merialueilla. Myös koko Viasvedenlahti ja osa Preiviikinlahtea ovat 

silakan lisääntymisaluetta (Salokangas 2021). 
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Kuva 13. Esiintymistodennäköisyysmalli kuhan ja ahvenen poikastuotantoalueista (VELMU 11.10.2021). 
Tumman sininen väri kuvaa erittäin suotuisaa poikastuotantoaluetta. 

 

4.2 Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät 
pyydykset 

Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuviksi alueiksi Porin kalatalousalueen merialueella katsottiin sellaiset 

alueet, joilla ei ole kalastukselle esteitä. Merialueen väyläalueilla, kalaväylillä ja joillakin luonnonsuojelualueilla 

kaupallinen kalastus ei ole mahdollista (kuva 14). Kartta on yleisluontoinen, eikä siitä ole poistettu 

esimerkiksi asutuksen lähellä olevia kohteita. Satama-alueella kalastamisesta säädetään erikseen Porin 

kaupungin satamajärjestyksessä. Sataman toimintaa haittaava kalastaminen on kielletty.  

Kaupalliseen kalastukseen soveltuvaksi on määritelty laajemmat alueet, kuin missä kalastusta 

suunnitelmakauden alussa harjoitetaan (luku 2.5.1). Olosuhteiden muuttuessa myös kalastusalueet saattavat 

muuttua. Kalakannat vaihtelevat, kalojen käyttäytyminen muuttuu vuodenaikojen mukaan, ja myös 

kalastuksen kohteena olevat lajit muuttuvat. Jokin nyt vähän kalastettu alue saattaa muuttua hyvinkin 

tärkeäksi. On tärkeää säilyttää pyydysalueet kalastuskelpoisina. Erityisesti tämä koskee rysäpaikkoja, joita 

Porin kalatalousalueella on ollut runsaasti. Kasvavan hyljemäärän vuoksi kalat ja kalastajat ovat siirtyneet 

ulommilla merialueilta sisäsaaristoon. Mikäli hyljetilanne muuttuu, saattaa ulkosaaristosta olla jälleen 

potentiaalia kaupalliseen kalastukseen. 
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Kuva 14. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet.  

Nykyisten kalastusalueiden lisäksi Kokemäenjoen suulla ja koko Pihlavanlahdella on keväiseen särkikalan- ja 

kuoreen pyyntiin soveltuvaa aluetta. Koska alueella on jokisuun isorysäkielto (luku 2.2), tarvitaan vesialueen 

omistajan luvan lisäksi ELY-keskuksen poikkeuslupa. Tällaista kalastusta voidaan harjoittaa hylkeistä 

huolimatta, ja särkikalojen pyynnillä on positiivinen vaikutus myös vesialueen tilaan. Lupavaiheessa tulee 

varmistaa, ettei pyynti vaaranna vaelluskaloja tai muita lajeja, jotka eivät ole pyynnin kohteena. 

Kokemäenjoella ja myös Kellahdenjoella on harjoitettu nahkiaispyyntiä. Nahkiaispyynnissä tulee huomioida 

pyydysten sijoittuminen niin etteivät ne aiheuta vaaraa veneliikenteelle. Vesiliikenneturvallisuus sekä 

nahkiaisen, ankeriaan ja muiden lajien rauhoitusajat huomioiden, jokialueet soveltuvat nahkiaispyyntiin, 

vaikka kartassa ei olekaan merkattu jokialueita kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuviksi. 

Suurimmilla järvillä saattaa olla potentiaalia taloudellisesti kannattavaan särkikalapyyntiin. Tosin Joutsijärvellä 

ja Tuurujärvellä on liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 

Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvilla alueille ei ole syytä asettaa rajoituksia pyydysten käyttöön. Niille 

soveltuvia pyydyksiä ovat kalatalousalueella käytössä olevat pyydykset, muut kalastuslaissa kaupalliseen 

kalastukseen tarkoitetut pyydykset, sekä kalastuslaissa ja asetuksissa sallitut pyydykset.  Suunnittelukauden 
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alussa kalatalousalueen merialueella kaupallinen kalastus on pääasiassa rysä- ja verkkokalastusta sekä 

koukkupyyntiä. Kalatalousalueen vesillä on aiemmin troolattu pienimuotoisesti Säpin ja Outoorin alueelle. 

Kalakantojen muutokset, uudet kalastusalueet, hylkeiden runsastuminen ja uudet tekniikat vauhdittavat 

pyydyskehitystä. Vaikka uusia pyydystyyppejä ja -malleja ei pystytä ennakoimaan, niitä ei ole syytä rajata pois.  

Suunnittelukauden alussa Porin kalatalousalueella on meneillään ainakin kaksi uusiin pyydystyyppeihin 

liittyvää tutkimusta tai selvitystä. Kalatalousalue tukee pyydyskehitystä, sillä nykyaikaisilla ratkaisuilla on suuri 

merkitys kaupallisen kalastuksen kannattavuuteen. Lisäksi esimerkiksi vaelluskalojen käyttäytyminen on 

mahdollista huomioida uusissa pyydysmalleissa, joten kehitys saattaa tuoda mukanaan myös muun 

vesiluonnon kannalta aiempaa parempia vaihtoehtoja. 

Kalastusoikeuden hintaa ei käyttö- ja hoitosuunnitelmassa ole tarkkaan määritelty, koska vesialueet 

poikkeavat toisistaan. Tarvittaessa hinnoittelun pohjana voidaan käyttää valtion vesille määrättyjä 

lupahintoja, jotka on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (1462/2019). Hinnat on määritelty 

pyydyskohtaisesti per kalenterivuosi. Esimerkiksi isorysän lupa maksaa 60 euroa vuodessa ja verkon (31 m) 

kolme euroa vuodessa. Myös Porin kaupungin kalastuslupia voidaan käyttää apuna hintatasoa määrittäessä. 

Viime kädessä luvan hinta on kuitenkin kalastajan ja vesialueen omistajan välinen asia. Mikäli ELY-keskus 

myöntää kalastuslain (KalL 379/2015,13 §) nojalla alueellisen luvan kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen, 

kalatalousalue tarkistaa alueen yleisen hintatason Selkämeren ammattikalastajat ry:ltä. 

4.3 Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 

Kokemäenjoki soveltuu hyvin kalastusmatkailuun. Nakkilan koskille (Ruskila, Arantila, Pämppi, Tyni, Korte, 

Kistu) on jo saatavana kalastusopaspalveluita. Toimintaa tukevat monipuoliset majoitus- ja ruokapalvelut. 

Merialueella kalastusmatkailua ei ainakaan merkittävästi harjoiteta, vaikka toiminnalle ei ole tiedossa esteitä, 

ja vaikka alueelta löytyy suosittuja vapaa-ajankalastuskohteita.  

Kalastusmatkailun kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien selvittämiseksi haastateltiin muilla 

kalatalousalueilla toimivia kalastusoppaita. Haastatteluiden perusteella olisi tärkeää, että opaspalveluja 

voitaisiin tarjota myös suuremmille ryhmille. ELY-keskuksen myöntämällä alueellisella luvalla 

kalastusopastoimintaan kalastusopas voi järjestää kalastusmatkan, johon osallistuu kerrallaan enintään kuusi 

kalastajaa (KalL 379/2015, 18 §). Merkittävä osa asiakkaista tulee kuitenkin viettämään esimerkiksi työkyky- 

tai virkistyspäivää. Tällöin ryhmäkoot saattavat olla jopa 30 henkilöä ja kalastusopastoiminnan 

harjoittamiseen tarvittaisiin vesialueen omistajan lupa.  
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Kalastusmatkailuun sopisikin parhaiten alueen suurimmat vesialuelohkot, jotka ovat yksityisessä 

omistuksessa tai joita hallinnoi järjestäytynyt osakaskunta. Vesialueen kiinteistörajoja on kuvattu sivulla 31, 

kuvassa 15. Lisäksi kalastusmatkailu hyötyy ulkoilurakenteista, kuten tulentekopaikoista. Monesti asiakkaat 

käyttävät myös ruoka- ja majoituspalveluita, joten alueelta olisi hyvä löytyä alan yrityksiä. Kalastusmatkailun 

kehittämisessä on paljon yhtäläisyyttä vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueiden kehittämiseen, ja näitä 

molempia voi edistää samanaikaisesti.  

4.4 Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän 
kehittäminen 

Porin kalatalousalueen merialueella ei ole varsinaisia yhtenäislupa-alueita, mutta Porin kaupunki myy 

kaupungin vesialueille kalastuslupaa, joka oikeuttaa uisteluun, tuulastukseen ja kalastukseen verkoilla, 

katiskalla, nahkiaisrysällä, alle 1,5 metrin korkuisella rysällä, iskukoukuilla tai pitkäsiimalla. Tarkemmat 

lupaehdot on kuvattu kaupungin kalastussäännöissä. Kalastussäännöt ja Porin kaupungin omistamien 

vesialueiden kalastusopas ovat nähtävissä muun muassa Porin kaupungin kotisivuilla. 

Kokemäenjoella sijaitsee Nakkilan koskien yhtenäislupa-alue, jossa kalastetaan lohta ja meritaimenta sekä 

kirjolohta, jota sinne istutetaan säännöllisesti. Lisäksi alueella esiintyy kuhaa ja toutainta. Kalastuslupa 

oikeuttaa kalastukseen välillä Ravanin laituri – Harjavallan voimalaitos lukuun ottamatta Lammaistenlahtea ja 

rantoja, jotka ovat yksityisaluetta. Nakkilan koskien kalastussäännöt, alamitat, saaliskiintiöt sekä muut ohjeet 

ja suositukset löytyvät Nakkilan koskien kotisivuilta (www.nakkilankosket.fi). 

Yhtenäislupa-alueet parantaisivat kalastusmahdollisuuksia, lisäisivät kalastusalueiden houkuttelevuutta ja 

samalla toisivat tuloja vesialueiden omistajille. Omistussuhteiden rikkonaisuus ja etenkin jokialueen 

osakaskuntien vähäinen järjestäytymisaste vaikeuttavat yhtenäislupa-alueiden muodostamista. Näin ollen 

yhtenäislupa-alueiden kehittämiseksi, on tärkeä ensin kehittää yhteistoimintaa (kappale 4.5). Alueita 

suunniteltaessa tulee myös huomioida saalismahdollisuudet ja alueen muut ominaisuudet, esimerkiksi 

rantautumismahdollisuudet ja alueiden muu käyttö. Kalastusalueella pitää olla riittävästi vetovoimaa, jotta 

sen perustaminen olisi kannattavaa. Vetovoimaa lisäävät myös muut rakenteet, kuten tulentekopaikat ja 

laavut. Nämä tukevat myös kalastusmatkailun toimintaedellytyksiä. 

Toteutuksen ja omistussuhteiden kannalta yhtenäislupa-alueita olisi helpoin lähteä rakentamaan suurimmille 

vesialueille. Kuten sivun 6 taulukossa 1 kuvataan, Porin kalatalousalueella on kaksitoista yli 500 hehtaarin 

suuruista vesialuetta. Kaikki tässä kokoluokassa olevat osakaskunnat ovat järjestäytyneet. Kalatalousalue 

selvittää osana yhteistoiminnan kehittämistä, näiden vesialueiden omistajien ja osakaskuntien kiinnostusta 

yhtenäislupa-alueiden perustamiseen. 

Kalatalousalue voi edistää yhtenäislupa-alueiden syntymistä tarjoutumalla hoitamaan lupamyyntiä. 
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4.5 Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 

Yhteistoiminnan kehittämiselle on tarve, sillä alueella on paljon pieniä omistusyksiköitä, joista etenkin 

pienistä, alle 50 hehtaarin kokoisista osakaskunnista merkittävä osa on järjestäytymättömiä. Myös 50–500 

hehtaarin suuruisista osakaskunnista valtaosa on järjestäytymättömiä tai ”nukahtaneet” (ks. luku 2.1, 

taulukko 1). Järjestäytymättömän osakaskunnan on työläs tehdä päätöksiä kalakantojen hoitotoimenpiteistä 

tai esimerkiksi antaa lupia yhtenäislupa-alueiden muodostamiseen sekä kunnostustoimenpiteiden 

toteuttamiseen. Näin ollen yhteistoiminnan lisääminen on avainasemassa kalavesien paremmalle hoidolle ja 

kestävälle käytölle.  

Osakkaiden ja omistajien yhteistoiminnan lisäämisellä saadaan myös enemmän aktiivisia toimijoita 

osallistumaan kalavesien hoitoon ja esimerkiksi kalastuksenvalvontaan, jossa paikalliset toimijat ovat erittäin 

tärkeitä. Alueen kalastuksenvalvontasuunnitelma on kuvattu luvussa 7.  

Yhteistoiminnan kehittämiseksi 

kalatalousalueen tulee saada käyttöön 

vesialueen omistajien yhteystiedot. Tietojen 

ilmoittaminen on vesialueen omistajan 

vastuulla (KalL 379/2015, 84 §). Porin 

kalatalousalue pyrki vuonna 2020 

tiedottamaan toiminnastaan ja vesialueen 

omistajan tietojenantovelvollisuudesta 

alueella ilmestyvässä sanomalehdessä ja 

kotisivuillaan. Tiedotuksesta huolimatta 

saatiin vain muutama uusi yhteystieto.  

Suunnittelukaudella kalatalousalue kannustaa 

”nukahtaneita” osakaskuntia ja 

järjestäytymättömiä osakaskuntia 

järjestäytymään. Työ aloitetaan suurimmista 

osakaskunnista sekä kunnostusten ja 

yhtenäislupa-alueiden kannalta tärkeimmiltä 

alueilta. Myös pienten osakaskuntien 

yhdistymistä edistetään. Kalatalousalue voi 

myös ottaa osakaskunnan tehtävät 

hoidettavaksi. Kiinteistörajat on esitetty 

kuvassa 15. 
Kuva 15. Kiinteistörajat Porin kalatalousalueen merialueella 
vuonna 2021. 



    Ehdotus kalatalousalueen yleiskokoukselle 29.11.2021/Porin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 
 

33                         
 

5 Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen 
kehittämiseksi 

Kalastuslain ensimmäisen pykälän mukaisesti kalavaroja on hoidettava niin, että varmistetaan niiden kestävä 

tuotto ja kalakantojen luontainen elinkierto. Samalla tulee huomioida muun vesiluonnon monimuotoisuus ja 

suojelu. Laissa mainittu kalavarojen kestävä tuotto voi olla biologista tuottoa, kuten esimerkiksi kalakannan 

uusiutuminen, tai taloudellista tuottoa, kuten saaliin tai lupamyynnin arvo. Kalavarojen tuotto voi olla myös 

edellä mainittujen yhdistelmä. (Salminen & Böhling 2018.)   

Kalavarojen kestävä tuotto varmistetaan kalastuksen ohjauksella ja säätelyllä. Lisäksi kalojen 

lisääntymismahdollisuuksia parannetaan vesistöjen ekologista tilaa parantamalla. Siellä missä 

luonnonlisääntymiselle ei ole edellytyksiä, tehdään kalaistutuksia. Kalatalousalueen tavoitteet kalakantojen ja 

kalastuksen tilaksi on kuvattu kolmannessa luvussa. Tässä luvussa kuvataan ne toimenpidekokonaisuudet ja 

keinot, joilla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

5.1 Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

Kalastuksen säätelyllä ja ohjauksella varmistetaan kalakantojen tuotto ja se, että kalakantojen hyödyntäminen 

pysyy kestävällä tasolla. Ilman säätelyä muista kalakantojen hoitotoimenpiteistä, kunnostuksista ja 

istutuksista saadut tulokset voivat jäädä saavuttamatta, tai ne menetetään. (Salminen & Böhling). Kalastuslaki 

ja -asetukset ohjaavat kalastusta valtakunnallisesti. Koska monet kalakannat ovat hyvin paikallisia, myös 

paikallista säätelyä usein tarvitaan. Myös kalakantojen hoitotoimenpiteet saattavat luoda tarvetta säätelylle. 

Kalatalousalueen vuonna 2021 vesialueen omistajille ja käyttäjille suunnatun kyselyn perusteella 

kalastusrajoituksille koetaan olevan tarvetta (kuva 16). Osa ehdotetuista rajoituksista on jo kirjattu 

kalastuslakiin tai liittyvät koskikalastuslupiin, eivätkä ne näin ollen ole suoraan kalatalousalueen 

edistettävissä. Lisäksi esitettiin myös rauhoitusaikoja ja -alueita.  

Kalatalousalue huomioi toiminnassaan sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa ehdotukset kalastuksen 

säätelytarpeiksi. Suunnittelukauden alussa ei kuitenkaan vielä ehdoteta paikallisia säätelytoimenpiteitä, sillä 

tietoa niiden määrittelemiseksi ei ole riittävästi.  

  

Kuva 16. Vesialueen 
omistajien ja käyttäjien 
arvioita kalastusrajoitusten 
tarpeellisuudesta. 
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Tietoa olemassa olevista lisääntymisalueista ja säätelyn tarpeesta kerätään suunnittelukauden aikana. Myös 

pyydysten ja kalastustekniikoiden kehitys tulee huomioida. Esimerkiksi vapakalastusmenetelmät ovat 

kehittyneet ja pyynnin apuvälineitä on yhä useammilla kalastajille. Välineistön kehittymisen ja tiedon kulun 

nopeutumisen vuoksi kalastajia saattaa keskittyä tiettyihin paikkoihin suuriakin määriä (Lappalainen ym. 

2021). Tämä saattaa aiheuttaa paikallisesti suuren kalastuspaineen tai lisätä ristiriitoja eri ryhmien välillä. 

Porin kalatalousalueella (luku 4.1) on Velmu-mallinnuksen mukaan erittäin suotuisat kuhan lisääntymisalueet. 

Näiden alueiden sijainti ja kuhan luonnonlisääntyminen on tavoitteena selvittää suunnittelukauden 

alkupuolella. Kun tilanne tunnetaan, saattaa olla tarpeen asettaa rajoituksia kuhan kalastukselle. Ruotsissa 

Selkämeren rannikolla on asetettu päiväkohtainen saaliskiintiö kuhalle vapa- ja rysäkalastukseen (Lappalainen 

ym. 2021). Mikäli tarvetta kuhan kalastusrajoituksille ilmenee, harkitaan alueella ensisijaisesti vapaa-

ajankalastuksen saaliskiintiön asettamisen tarvetta. 

Muiden lajien, esimerkiksi hauen ja ahvenen osalta, kalastusta ei kantojen vuoksi yleensä rajoiteta. Säätely 

saattaa kuitenkin olla tarpeen, mikäli tunnistetaan uusia lisääntymisalueita tai kunnostetaan näitä 

(haukikosteikot, fladat, kluuvit). Näiden kohteiden osalta kalatalousalue tarkastelee säätelytarvetta 

suunnittelukauden aikana. 

5.2 Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

Kalatalousalueen vesillä on tarvetta erityisesti virtavesikunnostuksille ja rannikon lisääntymisalueiden 

kunnostuksille. Järvien osalta tunnistetut tarpeet liittyvät lähinnä säännöstelyyn ja vesikasvillisuuden 

poistamiseen. Erityisesti Kullaan Pyhäjärvellä olisi tarvetta poistaa runsasta vesikasvillisuutta ja ehkäistä 

umpeenkasvua. 

Suunnittelukauden aikana kalatalousalue selvittää, onko rannikolla mahdollisia kohteita, joihin voidaan 

perustaa lisääntymiskosteikkoja hauelle. Alueella on ollut aiemmin rauhoituspiirejä, jotka tiettävästi oli 

perustettu hauen lisääntymisalueiden suojelemiseksi. Lisäksi kartoitetaan alueen fladat, kluuvit ja kluuvijärvet 

sekä niiden potentiaalit lisääntymisalueina. Mikäli potentiaalisia kohteita löytyy, kalatalousalue ja vesialueen 

omistajat yhteistyössä selvittävät käytännön kunnostusmahdollisuudet. 

Virtavesikunnostuksia kalatalousalue edistää koko alueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Pääuoman kunnostamiseksi kalatalousalue pyrkii aloittamaan toimenpiteet jo suunnittelukauden alussa. 

Pyrkimyksenä on vuoteen 2026 mennessä toteuttaa ainakin yhden alueen kunnostus, joka saattaa olla myös 

pilottiluonteinen.   

Kokemäenjoessa lisääntyvien kalalajien lisääntymispotentiaalin parantamiseksi on tärkeä pyrkiä vaikuttamaan 

säännöstelyyn. Voimakas vuorokautinen vaihtelu virtaamassa vaikuttaa sekä mätiin että kalanpoikasiin. 
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5.3 Suunnitelma istutuksista 

Kalatalousalueen vesille on istutettu kuhaa, lohta, meritaimenta, vaellussiikaa, kirjolohta ja purotaimenta. 

Istutusmäärät ja -paikat esitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan liitteessä 1.  

Kalaistutusten tuloksellisuuteen vaikuttaa istukkaiden alkuperä, istutuspaikka ja -aika.  Suosituksena on, että 

istutuksiin käytettäisiin mahdollisuuksien mukaan maantieteellisesti lähintä kantaa. Lajit, joita Porin 

kalatalousalueella saa istuttaa ilman ELY:n kalatalousviranomaisen lupaa, on lueteltu taulukossa 2. 

Istutusaika ei usein ole tilaajan päätettävissä, mutta istutuspaikan valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. 

Kalaistutukset pyritään tekemään etäälle alueista, joissa merimetsojen tiedetään ruokailevan (10–20 km 

kolonioista). Mikäli merimetsoja on istutuspaikan lähettyvillä, alueella pyritään liikkumaan välittömästi 

istutusajankohdan jälkeen päivä tai kaksi ja suojaamaan näin istukkaita. 

Kun tavoitellaan luonnonlisääntymistä, otetaan istutuspaikan valinnassa huomioon leimaantuminen. 

Kalatalousmaksuilla tehtäviä istutuksia ohjaa kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma. Kokemäenjoen 

kalakantojen hoitosuunnitelman lisäksi alaosalle on oma erillinen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma. 

Kalatalousalueella tavoitteena on kasvattaa itse tai olla mukana kasvattamassa jokeen nousevien lohiemojen 

jälkeläisiä istukkaiksi. Tällä tavoitellaan laadukkaita istukkaita, joiden emot ovat käyneet jo läpi 

luonnonvalinnan ja palaamassa kotijokeen.  Kalatalousalue istuttaa pääasiassa lohta, siikaa, meritaimenta ja 

kuhaa.  

Kuhaistutuksia jatketaan ainakin siihen saakka, kun kalatalousalue on selvittänyt kuhan luonnonlisääntymisen 

määrän. Mikäli saadaan viitteitä siitä, että luonnonlisääntyminen on riittävää, kuhaistutusten tarpeellisuutta 

arvioidaan uudelleen. Istutuksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan mereistä kantaa.  

Taulukko 2. Kalalajit, joita Porin kalatalousalueelle saa istuttaa ilman ELY:n kalatalousviranomaisen 
lupaa. 

Laji Istutettava kanta 

Siika, meri Kokemäenjoen tai Maalahden kanta, paikalliset karisiikakannat 

Siika, sisävesi Lähin sisävesikanta 

Lohi / järvilohi Perämeren kannat tai Kokemäenjokeen nousevista emoista tuotetut istukkaat 

Taimen, meri Isojokinen kanta 

Kuha, meri Merikanta, Pyhäjärven tai Painionjärven kanta 

Kuha, sisävesi Pyhäjärven tai Painionjärven kanta 

Kirjolohi Vakiintuneille istutuspaikoille 

Toutain Kokemäenjokelainen kanta 

Made Mahdollisuuksien mukaan paikallista kantaa 

Jokirapu Terve jokirapukanta 
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5.4 Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 

Särjen ja muiden vajaasti hyödynnettyjen kalojen elintarvikekäytön edistäminen on tärkeää kalakantojen 

kestävän hyödyntämisen, ilmaston, vesien tilan ja kalatalouden kannalta. Tällaisia lajeja ovat erityisesti silakka, 

kilohaili, kuore, muikku ja särkikalat. Näiden kalastusta voidaan lisätä kestävästi. Saaliista suuri osa käytetään 

suunnittelukauden alussa muulla tavoin kuin ihmisravinnoksi. Kehittämistoimenpide on Kotimaisen kalan 

edistämisohjelman mukainen. Sen tavoitteena on vuoteen 2027 mennessä viisinkertaistaa silakan 

elintarvikekäyttö ja kaksinkertaistaa muun kotimaisen kalan käyttö. 

Porin kalatalousalueella sijaitsevan Reposaaren kalasataman nykyaikaistaminen aloitettiin vuonna 2019. 

Toimet muun muassa pyynti- ja käsittelyprosessien parantamiseksi, suomukalan vastaanottamiseksi ja silakan 

lajittelulaitoksen kehittämiseksi on aloitettu. Kalasataman omistaa kunta, ja siellä on useita vuokralaisia. 

Porin kalatalousalueen rooli on laatia ja toteuttaa käyttö- ja hoitosuunnitelma siten, että kaupallista 

kalastusta edistetään vesialueen omistajien etuja huomioiden. Tämä on tärkeää kaupallisen kalastuksen ja 

kalatalouden jatkuvuudelle. Kalastajille on oltava käytössä riittävän laajoja alueita, jotta kalastus voidaan 

suorittaa kannattavasti. 

Kalastus yleensä ja erityisesti vajaasti hyödynnettyjen lajien kalastus ovat myös vesialueen omistajan etu, sillä 

kalastuksen mukana vedestä poistuu myös ravinteita. Tällä on positiivinen vaikutus veden laatuun. 

Kalatalousalueen suorittaman kyselyn perusteella vesialueen omistajien kokemus vesialueiden 

vuokraamisesta kaupallisen kalastuksen käyttöön oli positiivinen. Vesialueen omistajat saivat vuokrauksesta 

tuloja, ja sen lisäksi kaupallisen kalastajan liikkumisen ja läsnäolon koettiin rauhoittavan vesialuetta 

luvattomalta kalastukselta. 

Vahvat harmaahyljekannat haittaavat pyydyskalastusta ja vaikuttavat negatiivisesti kalakantoihin. 

Paikallistiedon perusteella harmaahylkeet tulevat jopa Kokemäenjokeen seuratessaan kudulle nousevia 

siikoja. Kalatalousalue selvittää vaihtoehtoja ja rahoitusmahdollisuuksia hyljekarkottimien 

käyttöönottamiseksi joko Kokemäenjoen suulla tai jopa koko Pihlavanlahden sulkemista hylkeiltä. Näin 

pyritään erityisesti turvaamaan lisääntymisalueet ja syönnökselle vaeltavat kalat sekä parantamaan kaupallisen 

kalastuksen toimintamahdollisuuksia. 

Kalatalousalueen rannikolla oli 2020 vuonna 1618 merimetson pesää. Määrät ovat olleet nousussa: vuonna 

2019 pesiä oli 1246, ja vuonna 2018 pesiä oli 955. Porin kalatalousalueen viereinen Eurajoki-Lapinjoen 

kalatalousalue valmistelee vuodelle 2022 poikkeuslupaa merimetsojen ampumiseksi. Kustavi-

Uudenkaupungin kalatalousalueella on jo voimassa oleva poikkeuslupa. Näillä saattaa olla merkitystä Porin 

merimetsotilanteeseen. Kalatalousalue seuraa tilannetta ja reagoi siihen tarvittaessa. 

Kalatalousalueen tavoitteita torjua harmaahylkeen ja merimetson kalataloudelle aiheuttamia negatiivisia 

vaikutuksia tukee laki Selkämeren kansallispuistosta. Sen ensimmäiseen pykälään on kirjattu, että yhtenä 
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kansallispuiston perustamisen tavoitteena on turvata ammattikalastuksen säilymistä edistämällä 

luonnonkalojen suojelua ja sääntelemällä kalastukselle haitallisten eläinlajien kantoja. 

Kalatalousalue pyrkii eri keinoin lisäämään kalakantoihin ja kalastukseen liittyvää tietoa. Yksi tapa on erilaiset 

koululaistapahtumat, joissa järjestetään lapsille kala-aiheisia teemapäiviä. Näissä pyritään yhteistyöhön muun 

muassa kalastusseurojen kanssa. Kalatalousalue pyrkii saamaan kalataloudelle näkyvyyttä myös muissa 

tapahtumissa ja foorumeissa. 

Kalastusharrastuksen edistämiseksi kalatalousalueen kotisivuja kehitetään suunnittelukauden aikana siten, 

että tietoa kalastuksesta Porin kalatalousalueen vesillä on helpompi löytää. Samalla alueen houkuttelevuus 

vapaa-ajankalastuskohteena kasvaa. Kotisivuille lisätään tietoa muun muassa veneenlaskupaikoista ja 

kalastuskohteista. Mahdollisuuksien mukaan kotisivuille lisätään myös osakaskuntien ja vesialueen omistajien 

luvalla niiden yhteystietoja sekä yhtenäislupa-alueiden myyntipaikkojen tiedot kalastuslupien saannin 

helpottamiseksi. 

6  Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan 
järjestämisestä 

On tärkeää, että kalavarojen käyttö- ja hoito on tavoitteellista. Ennalta asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista arvioidaan seurannalla. Mittarit ja seurantamenetelmät osatavoitekohtaisesti on kuvattu 

kappaleessa 3.2 Osatavoitteet. Mikäli tulokset ole odotusten mukaiset, toimenpiteitä ja tavoitteita 

tarkastetaan myös suunnittelukauden aikana.  

Kalastuksen seuranta  

Kaupallisen kalastuksen kehitystä seurataan pääasiassa ELY-keskuksen keräämän saalis- ja 

pyyntiponnistustiedon perusteella. Porin kalatalousalueella seurataan pyyntiruutuja 37 ja 42. Lisäksi 

seurataan kalastajien määrän kehitystä. 

Vapaa-ajankalastuksen kehityksestä saadaan tietoa alueen velvoitetarkkailuista. Lisäksi hyödynnetään 

kalastuksenvalvonnasta saatavaa tietoa. Mikäli yhtenäislupa-alueita saadaan perustettua, pyritään 

sisällyttämään näiden lupamyyntiin velvoite saalistietojen ilmoittamisesta.  Suunnittelukauden aikana 

Suomessa otettaneen käyttöön vapaa-ajankalastajille tarkoitettu OmaKala -palvelu, jonka avulla saatavat 

kalastustiedot tulevat tutkimuskäyttöön.  

  



    Ehdotus kalatalousalueen yleiskokoukselle 29.11.2021/Porin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 
 

38                         
 

Kalakantojen seuranta 

Kalakantojen tilaa seurataan kaupallisen kalastuksen saaliistietojen ja velvoitetarkkailuiden avulla. Kaupallisen 

kalastuksen saalistiedot antavat tietoa kaupallisen kalastuksen kohteena olevista lajeista, mutta haasteena on 

kalastajien ja kalastuksen väheneminen sekä pyyntiponnistuksen muuttuminen. Porin kalatalousalueen 

velvoitetarkkailusuunnitelmissa on erilaisia koekalastuksia ja säännöllisesti suoritettavia kalastustiedusteluja, 

jotka täydentävät kaupallisen kalastuksen saalistietoja.   

Porin kalatalousalueen järviä on koekalastettu viimeksi vuonna 2011 osana Kullaan vedet -hanketta. 

Hankkeen tuloksia esittelevässä julkaisussa Kullaan vedet -kunnostus ja käyttö (Ahlman 2011), järviä 

suositellaan verkkokoekalastettavaksi 3–5 vuoden välein. Verkkokoekalastukset olisi hyvä toteuttaa 

suunnittelukauden alussa ja uusia mahdollisuuksien mukaan. 

Taimenen selviytymistä Joutsijoessa voitaisiin selvittää smolttipyynnillä. Samalla kalojen vaellusta ja paluuta 

koskeen voitaisiin selvittää merkitsemällä sähkökoekalastuksesta saatuja kaloja. (Puosi & Mäkelä 2020 b.) 

Alueen kalastajilla on ollut jo ennen suunnittelukauden alkua yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa. 

Myös tätä tietoa pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. 

Muut seuranta- ja tutkimustarpeet 

Kuhan luonnonlisääntymistä Pihlavanlahdella pyritään selvittämään, jotta voidaan arvioida kuhaistutusten 

tuloksellisuutta ja tarpeellisuutta. Jokiravun esiintymistä pyritään kartoittamaan ensin haastatteluiden 

perusteella. Mikäli saadaan viitteitä jokiravun esiintymisestä, harkitaan koeravustusten tarpeellisuutta. 

Selvityksiin pyritään saamaan hankerahoitusta.  

Kalatalousalue on käynnistänyt selvityksen lohen palauttamiseksi Kokemäenjokeen. Mikäli selvityksen 

perusteella lähdetään tekemään toimenpiteitä, nämä edellyttävät myös seurantaa, esimerkiksi istutettavien 

smolttien merkitsemistä ja seurantaa. Myös muiden mahdollisten kunnostusten ja kalavesien 

hoitotoimenpiteiden tuloksellisuutta seurataan soveltuvin menetelmin.  

Kalatalousalueen tiedot nahkiaisen kalastuksesta ovat suunnittelukauden alussa puutteelliset. 

Suunnittelukauden aikana pyritään selvittämään saalismääriä ja nahkiaisen taloudellinen merkitys alueella. 
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7 Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 

Kalastuksenvalvonnan päämäärä on kalastuksen laillisuuden ja luvallisuuden varmistaminen. Tällä tavalla 

tuetaan kalatalousalueen toimintaa kalastuksen kehittämiseksi ja kalakantojen hoitamiseksi sekä sitoutetaan 

kalastajat toimimaan yhteisten sääntöjen ja kestävän kalastuksen mukaisesti. 

Kalastuksenvalvonta kohdistuu kalastuslain ja -asetuksen, ELY-keskuksen vahvistamien alueellisten 

kalastusmääräysten sekä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten kalastuslupien noudattamisen 

valvontaan. Lisäksi valvonnassa ja siihen liittyvässä tiedotuksessa on hyvä nostaa esille saaliiden 

asianmukainen käsittely. 

Valvonnan painopisteet tulevalla suunnitelmakaudella 

Kokemäenjoen suistossa Pihlavanlahdella vaelluskalajoen edustan verkko- ja rysäkalastuskieltoalueet 

sijaitsevat keskellä laajaa lahtea. Niistä tiedottamiseen panostetaan, sillä alueet eivät ole riittävän hyvin 

kalastajien tiedossa. Rajoitusalueet löytyvät kalastusrajoitus.fi verkkopalvelusta. Samasta osoitteesta löytyvät 

alueella olevat luonnonsuojelualueet. Tiedottamisen lisäksi käytännön valvontaa pitää tehdä sekä 

Pihlavanlahdella että Kokemäenjoen edustan merialueella säännöllisesti avovesikauden aikana. 

Haastatteluissa on myös selvinnyt, että nahkiaispyynnistä tiedottamiselle ja pyynnin valvomiselle on tarvetta. 

Porin kaupungin kupeessa Kokemäenjokeen laskeva Harjunpäänjoki on arvokas vaelluskalavesistö, jonka 

valvontaan pitää panostaa.  

Nakkilan ja Harjavallan alueella sijaitsee Nakkilan kosket erityiskalastusalue. Alueella on 

kalastusopastoimintaa, ja sille myydään kalastuslupia ympäri vuoden. Lohen, taimenen ja siian syysrauhoitus 

on pääosin voimassa, mutta alueelle istutetaan kalastettavaksi kirjolohia. Kalastusalueella on 

suunnitelmakauden alussa seitsemän omaa kalastuksenvalvojaa, jotka hoitavat valvonnan itsenäisesti. 

Kalatalousalueella on muutama isohko järvi, kuten Palusjärvi ja Joutsijärvi. Palusjärven kalastuksenvalvonta 

on suunnitelmakauden alussa järjestetty, mutta Joutsijärven valvontaa tulee vielä kehittää. 

Tarkemmat valvonnan painopisteet ko. vuonna esitetään kalatalousalueen vuotuisessa 

toimintasuunnitelmassa. 

Resurssit 

Porin ja Kullaan kalastusalueilla, jotka 2019 yhdistyivät Porin kalatalousalueeksi, ei ole ollut lainkaan 

kalastusalueen valtuuttamia kalastuksenvalvojia, joten kalatalousalueen tehtäväksi jäi rakentaa valvonta alusta 

saakka. Vuonna 2020–2021 kartoitettiin valvonnan tarve ja rekrytoitiin uusia valvojia. Suunnittelukauden 

alussa valvonta ei kuitenkaan kata vielä koko kalatalousaluetta. Suunnitelmakauden alussa alueella on 

seitsemän valvojaa toiminnanjohtaja mukaan lukien. Valvontaa ostetaan tarvittaessa Länsi-Suomen 

kalatalouskeskukselta. Suunnitelmakauden aikana olisi tarpeen rekrytoida 5–10 uutta valvojaa. 
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Kalastuksenvalvonnan kokonaisuuden suunnittelusta vastaa kalastuksenvalvontakoordinaattori, joka on 

toiminnanjohtaja. Kalatalousalueen omien valvojien kanssa sovitaan valvonnan toimintatavoista, 

raportoinnista, käytettävästä kalustosta, vakuutusturvasta ja vastuunjaoista. Aktiivisille kalastuksenvalvojille 

suositellaan hankittavaksi valvontatyökalu (tabletti ja ohjelmisto) valvonnan ja raportoinnin tehostamiseksi 

sekä helpottamiseksi.  

Kalastuksenvalvonnan tärkeimmät yhteistyötahot ovat poliisi, ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Metsähallitus 

sekä osakaskunnat. Viranomaisten kanssa pyritään järjestämään vähintään kerran vuodessa 

yhteisvalvontapäivä. Yhteistyötä voidaan vahvistaa tapaamisilla viranomaisten ja muiden kalatalousalueiden 

kanssa. 

Vaelluskaloihin liittyvissä kalastuksen ohjauskeinoissa ja niiden valvonnassa tehdään yhteistyötä Karvianjoen 

ja Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueiden kanssa. Karvianjoen ja Porin kalatalousalueiden rajalla on useita 

jokialueita, joilla on syksyllä kalastuslain mukaan verkkokalastus kielletty. Lisäksi osa jokisuukalastuksen 

kieltoalueista on Karvianjoen ja osa Porin kalatalousalueen puolella. Näillä alueilla kalatalousalueiden välistä 

yhteistyötä tarvitaan. 

Kalatalousalue hakee vuosittain rahoitusta kalastuksenvalvonnalle esimerkiksi ELY-keskuksen kalatalouden 

edistämismäärärahoista, joissa yhtenä painopistealueena on ollut nimenomaan kalastuksenvalvonta. 

Kalatalousalue voi kalastuslain 83 §:n mukaan käyttää kalastuksenvalvontaan myös alueelle siirtyviä 

omistajakorvauksia.  Suunnitelmakauden alussa Porin Kalatalousalue ja Porin kaupunki ovat käyneet 

neuvotteluja pyydyslupien valvonnan siirtämisestä Porin kalatalousalueelle. 

Seuranta 

Kalastuksenvalvonnan tuloksellisuutta seurataan kalastuksenvalvojien raportoinnin kautta. 

Kalastuksenvalvojat raportoivat kalatalousalueelle ennalta sovitut tunnusluvut, kuten valvontakäyntien 

määrän, kalastajien määrän sekä rikkomusten, huomautusten ja tutkintapyyntöjen määrän. 

Kalatalousalueen ja kalastuksenvalvojan keskenään sopima raportointi ei kuitenkaan korvaa 

kalastuksenvalvojan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluvia, ELY-keskukselle annettavia tapahtumailmoituksia, 

jotka on annettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuosittain kutakin kalastuksenvalvojan 

toimintavuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. 

Kalatalousalue kokoaa valvojien raporteista vuosittain yhteenvedot. Niiden avulla seurataan valvonnan 

volyymin toteutumista ja sitä, miten erilaisten rikkomusten määrät kehittyvät, sekä arvioidaan myös 

valvonnan riittävyyttä. 
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Valvonnan vuosikello 

Keväällä valvotaan erityisesti vaelluskalajokien suualueiden kalastusta ja tiedotetaan tarvittavista 

kalastusluvista ja valvonnasta.  

Kesällä valvotaan kaikkea kalastusta erityisesti kesälomakaudella. Tavoitteena on keskimäärin kaksi 

valvontakäyntiä per vesistö, mutta yksityiskohdat suunnitellaan paikallisten toimijoiden kanssa. Usein yksikin 

käynti mökkijärvellä lomakauden alussa on tehokas valvonnan vaikuttavuuden kannalta. 

Syksyllä valvotaan nahkiaispyyntiä sekä lohikalojen rauhoitusta 1.9.–30.11. ja vaelluskalajokien suualueiden 

verkkokalastuskieltoa 15.8.–31.10. Vaelluskalajoissa verkkokalastuskielto on voimassa vuosittain 15.8.–30.11.  

Talvikaudella valvotaan talviverkkokalastusta ja pilkintää jäätilanteen mukaan. 

8 Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen 
monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä  

Kokemäenjoessa ja sen sivu-uomissa tavataan vaelluskaloista taimenta, lohta, vaellussiikaa, nahkiaista ja 

ankeriasta. Rannikolla, Tahkoluodon pohjoispuolella on havaintoja harjuksesta (Kivinen, 2020). 

Vaelluskalojen elinkiertoa tuetaan parantamalla suunnittelukauden aikana vaelluskalojen 

kulkumahdollisuuksia ja kunnostamalla lisääntymisalueita. Kokemäenjoki on ollut aikanaan erittäin 

merkittävä vaelluskalajoki, mutta voimalaitosrakentamisen vuoksi lisääntymisalueita on menetetty ja kalojen 

kulku estynyt Harjavallan voimalaitokselta eteenpäin. Kokemäenjoella vesistön säännöstely haittaa kalojen 

lisääntymistä. Lyhytaikaissäännöstelystä siirtyminen esimerkiksi viikkosäännöstelyyn parantaisi kalakantojen 

lisääntymismahdollisuuksia joella. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on toteuttanut ja suunnitellut monia kalakantojen hoitotoimenpiteitä sekä 

kunnostuksia Kokemäenjoella kalatalousmaksuilla. Näistä löytyy kattavasti tietoa ELY-keskuksen 

kalatalouspalveluiden ylläpitämältä Kokemäenjoki-sivustolta. Kalatalousalue pyrkii toteuttamaan 

kunnostuksia myös itse. Lisäksi kalatalousalue on käynnistänyt vuonna 2021 selvityksen lohen 

palauttamisesta Kokemäenjokeen.  Kaikissa toimenpiteissä pyritään huomioimaan Kokemäenjoen 

kalakantojen hoitosuunnitelmat ja tekemään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Varsinais-Suomen ELY-

keskuksella on Harjavallassa hautomo, jossa on viime vuosina haudottu Kokemäenjokeen nousseiden 

vaellussiikojen mätiä. Poikaset on istutettu jokeen vastakuoriutuneina.  

Kalojen kulku lisääntymisalueilla turvataan keskittämällä kalastuksenvalvontaa jokisuulle syysrauhoituksen 

aikana. Istutussuunnitelma ohjaa käyttämään istutuksissa lähialueen kantoja, jotka ovat sopeutuneet alueen 

olosuhteisiin ja jotka eivät uhkaa alueen perinnöllistä monimuotoisuutta.  
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9 Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen 
toimenpiteissä  

Alueella esiintyy täplärapua ainakin paikoin Kokemäenjoen pääuomassa (Ylönen 2013). Täpläravun 

leviäminen uusille alueille pyritään estämään tiedottamalla ja mahdollisuuksien mukaan teknisillä ratkaisuilla. 

Täpläravun pyyntiä alueella edistetään. Toimenpiteet toteutetaan kansallisen rapustrategian mukaisesti. 

Porin kalatalousalueen vesialueelle lähettämän kyselyn perusteella alueella on havaittu mustatäplätokkoa ja 

hopearuutanaa. Alueella toimivien kalastajien mukaan mustatäplätokko on yleistynyt alueella kolmessa 

vuodessa merkittävästi. Näiden vieraslajien hävittäminen ei ole enää mahdollista. Mustatäplätokon 

mahdollisuuksia elintarvikkeena on selvitetty ainakin Raumalla Pyhäjärvi-instituutin hankkeessa.  

Kirjolohi, jota istutetaan myös Kokemäenjokeen, on luokiteltu tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi 

kalalajiksi. Kirjolohia voidaan istuttaa ilman kalatalousviranomaisen lupaa vain vakiintuneille paikoille. 

10 Ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen 
omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi  

Vesienomistajille jaetaan vuosittain korvaus kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä 

sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Maksulliseksi yleiskalastusoikeudeksi katsotaan 

viehekalastus, eli heittokalastus yhdellä vavalla ja vieheellä, tai vetouistelu yhdellä vavalla, vieheellä ja 

painovieheellä, sekä kelaonginta.  

Kalatalousalue hyväksyy varojen jaon vuosittain yleiskokouksessa. Kokouspäätös koskee korvausta, jota on 

kerätty edellisenä vuonna ja josta ELY-keskus antaa päätöksen kuluvana vuonna. Jako tapahtuu edellisen 

vuoden joulukuun viimeisen päivän omistussuhteiden ja edellisen vuoden kalastusrajoitusten mukaisesti. 

Kalatalousalue käyttää omistajakorvausten jakamiseen apuna Kalpaa (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut). 

Palveluun kuuluu alueen kartta ja kalatalousalue saa sieltä myös tiedot vesikiinteistöistä ja niiden omistajista. 

Korvauksen maksua varten vesialueen omistajien tulee itse toimittaa kalatalousalueelle yhteystiedot ja 

tilinumero.  

Kalpassa kalatalousalueen vesistöille määritellään ensin perusarvo. Porin kalatalousalueella kalastusrasituksen 

arvioidaan olevan keskimääräinen, jolle on Kalpassa annettu arvoksi kolme. Alueille, joilla maksulliseen 

yleiskalastusoikeuteen perustuva viehekalastusrasitus on keskimääräistä suurempi tai pienempi, luodaan 

poikkeusalueita. Näiden arvo voi olla yhdestä (pieni rasitus) viiteen (suuri rasitus). Alueet, jossa yleiskalastus 

on kielletty koko vuoden Kalastusrajoitus.fi –palvelussa, saavat automaattisesti arvon nolla. 

Kiinteistöjen kokonaisrasituskertoimet muodostuvat kalatalousalueen perusarvosta, poikkeusalueista ja 

kalastusrajoituksista. Perusarvosta eli keskimääräisestä kalastusrasituksesta poikkeavia alueita on määritetty 
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alueella säännöllisesti tehtävien kalastuskyselyiden pohjalta (kalataloudelliset velvoitetarkkailut) sekä 

haastattelemalla vapaa-ajankalastaja, kalastuksenvalvojia ja vesialueen omistajia. Perusarvosta poikkeavat 

alueet ja arvot suunnittelukauden alussa on esitetty taulukossa 2, ja kartalla kuvassa 19. 

Taulukko 3. Kalastusrasituksen perusteella määritetyt poikkeusalueet Porin kalatalousalueella 
suunnittelukauden alussa. 

Alue Rasituskerroin  Perustelu 
Pihlavanlahti 5 Kalastusrasitus on arvioitu kalastuskyselyiden ja paikallisten havaintojen perusteella 

suureksi. Alue on suosittua kuhan kalastusaluetta 
Ahlaisten saaristo 4 Kalastusrasitus on arvioitu kalastuskyselyiden ja paikallisten havaintojen perusteella 

melko suureksi. Alueella on vapakalastajia säännöllisesti 
Eteläselkä 4 Kalastusrasitus on arvioitu kalastuskyselyiden ja paikallisten havaintojen perusteella 

melko suureksi. Alueella on vapakalastajia säännöllisesti 
Preiviikinlahti, 
Kuuminaistenniemen 
pohjoispuoli 

4 Kalastusrasitus on arvioitu kalastuskyselyiden ja paikallisten havaintojen perusteella 
melko suureksi. Rannoilla on siian kalastusta ja saarien ympärillä taimenen 
heittokalastusta 

Viasvedenlahti 2 Kalastusrasitus on arvioitu kalastuskyselyiden perusteella kohtalaiseksi 

Satama-alueet 1 Satamien läheisyydestä ja liikkumista koskevien rajoitusten vuoksi kalastusrasitus 
on vähäinen 

 

 

Kuva 17. Kalastusrasituksen perusteella määritetyt poikkeusalueet Porin kalatalousalueella 
suunnittelukauden alussa. 

Kalastusrasitusta seurataan ja arvioidaan suunnittelukauden aikana. Kalastuksesta saadaan tietoa 

velvoitetarkkailuraporteista ja kalatalousalueen oman kalastuksenvalvonnan kautta. Mikäli suunnittelukauden 

aikana viehekalastusrasitus muuttuu huomattavasti ja syntyy tarve omistajakorvauksien jaon tarkistamiseen, 

viehekalastusrasituskertoimet voidaan arvioida uudelleen. Tällöin yleiskokous päättää niiden hyväksymisestä 

ja käyttöönotosta. 

Kalatalousalue keskustelee vesialueen omistajien kanssa korvauksista luopumisesta kalatalousalueen 

käyttöön, jotta kalatalousalueella olisi resursseja jatkossakin tehokkaasti toteuttaa mm. kalastuksenvalvontaa 

ja kalavesien hoitoa. 
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11 Alueellinen edunvalvonta  

Porin kalatalousalueella on paljon toimintaa ja hankkeita, jotka vaikuttavat merkittävästi kalastoon ja 

kalastukseen. On tärkeää, että kalatalousalue pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti kalavesien hyvän tilan 

saavuttamiseen, kalakantojen elinvoimaisuuteen ja kalastusmahdollisuuksien ylläpitämiseen. Tätä tavoitetta 

toteutetaan esimerkiksi antamalla lausuntoja hakemuksista ja suunnitelmista, joilla on, tai saattaa olla 

vaikutusta kalakantojen ja kalavesien tilaan tai tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden 

saavuttamiseen. 

Lisäksi kalatalousalueen on tärkeä olla mukana eri yhteistyöryhmissä. Suunnittelukauden alussa 

kalatalousalueen edustajat ovat olleet mukana muun muassa Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman 

seurantaryhmässä, alueellisessa merimetsoryhmässä, Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen hallituksessa ja 

Tahkoluodon merituulipuiston YVA-seurantaryhmässä. Alueellisessa edunvalvonnassa tehdään yhteistyötä 

naapurikalatalousalueiden kanssa. Kalatalousalueen jäseniä (vesialueen omistajat ja valtakunnalliset 

kalastusalan järjestöt) voidaan avustaa lausuntojen antamisessa tai antaa yhteisiä lausuntoja. 

12 Suunnitelma viestinnästä  

Viestintä on avainasemassa kalatalousalueen tehokkaalle toiminnalle. Ulkoisella viestinnällä kerrotaan 

sidosryhmille kalatalousalueen toiminnasta. Sisäisellä viestinnällä varmistetaan yhteistyön onnistuminen 

hallituksen, toiminnanjohtajan, yleiskokouksen, kalastuksenvalvojien ja kalatalousalueen muiden 

toimitsijoiden välillä. Viestintäsuunnitelmaa tarkennetaan erillisellä viestinnän vuosikellolla. 

Päävastuu viestinnästä on kalatalousalueen hallituksella ja toiminnanjohtajalla. Ulkoisen viestinnän 

kohderyhmänä ovat osakaskunnat ja muut vesialueiden omistajat, kalastajat, kalastusseurat, mökkeilevät ja 

vesillä liikkuvat kansalaiset, tiedotusvälineet sekä viranomaiset. Tiedotettavia asioita on muun muassa 

valtakunnalliset kalastussäädökset, kalastonhoitomaksu ja paikalliset luvat, paikallinen säätely ja 

kalastuksenvalvonta, kalaveden hoito, kalatalousalueen hankkeet, sekä kaikki sellaiset kalatalousalueen 

päätökset, jotka vaikuttavat kalastukseen 

Sisäisessä viestinnässä tiedotetaan muun muassa yleiskokouksen järjestelyistä ja päätöksistä, hallituksen 

päätöksistä sekä kalastuksenvalvonnan järjestämisestä kalatalousalueen jäsenille, yleiskokoukselle, 

hallitukselle, kalastuksenvalvojille ja toiminnanjohtajalle. 

Viestintä on kaksisuuntaista. On tärkeää, että vesialueen omistajat päivittävät kalatalousalueelle 

yhteystietonsa ja esimerkiksi tiedon siitä, miten ovat järjestäneet kalastuksen.  

Kalatalousalueen pääviestintäkanava on kalatalousalueen kotisivut, joita tullaan kehittämään 

suunnittelukauden aikana palvelemaan tiedon hakua entistä paremmin. Lisäksi tarkastellaan, onko tarpeen 

ottaa käyttöön sosiaalisen median kanavia. Lehdistölle lähetetään tärkeimmistä asioista tiedotteet. 

Kalatalouden ajankohtaisasioita voidaan tiedottaa esimerkiksi koulutustilaisuuksissa. 
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13 Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano  

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa kalatalousalue ja 

kalatalousalueen hallitus yhteistyössä kalastusoikeuden haltijoiden ja viranomaisten kanssa. Esitettyjen 

toimenpiteiden toimeenpano on riippuvainen muun muassa käytössä olevista resursseista, kuten 

rahoituksesta.  

Osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien pitää järjestää oman vesialueensa kalastus ja hoito 

käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä tarkennetaan kalatalousalueen 

toimintasuunnitelmassa. Toimintasuunnitelma laaditaan kerrallaan kahdelle vuodelle. Kuluvan vuoden 

suunnitelma ja seuraavan vuoden alustava suunnitelma hyväksytään vuosittain kalatalousalueen kokouksessa. 

Suunnitelmassa määritetään kalavarojen hoitotoimenpiteet, käytössä olevat resurssit, toimenpiteet 

merimetsojen ja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi, kalastuksenvalvonnan järjestäminen, 

käynnistyvät hankkeet, toimeksiannot ja vesialueen omistajien siirtämät tehtävät, yhtenäislupa-alueiden 

edistäminen, edunvalvonta ja tiedotus. Toteutuneet käytännön toimet kuvataan vuosittain kalatalousalueen 

toimintakertomuksessa tai sen liitteenä. 

Taulukko 4. Suunnittelukauden aikana toteutettavat kalakantoihin, kalastukseen ja yhteistoimintaan 
liittyvät tehtävät. 

Kalakannat 
Toimenpide Ajankohta Vastuutahot tai kalatalousalueen 

yhteistyötahot 
Lohiselvitys ja toimenpiteet 2022 ELY, Luke, neuvontajärjestö, vesialueen 

omistajat, vapaa-ajankalastajat 

Toimenpiteet Kokemäenjoen lohen 
palauttamiseksi 

2022–2031 ELY, neuvontajärjestö, vesialueen omistajat, 
vapaa-ajankalastajat 

Kokemäenjoen alaosan pääuoman 
kalataloudellinen kunnostus 

2022, jatkuu koko 
suunnittelukauden 

ELY, Luke, neuvontajärjestö, vesialueen 
omistajat, alueen yritykset 

Harjunpäänjoen kalataloudelliset 
kunnostukset ja kalan kulun edistäminen 

Alkanut ennen 
suunnittelukautta, 
jatkuu koko 
suunnittelukauden 

ELY, neuvontajärjestö, vesialueen omistajat, 
vapaa-ajankalastajat 

Järvien koekalastusten suunnittelu ja 
toteutus 

2022 alkaen (resurssien 
puitteissa) 

Vesialueen omistajat, Porin kaupunki, ELY-
keskus 

Vesikasvillisuuden vähentäminen järviltä 2022 alkaen (resurssien 
puitteissa) 

Vesialueen omistajat, Porin kaupunki, ELY-
keskus 

Istutukset toteutetaan suunnitelmassa 
mainittuja periaatteita noudattaen. 

Vuosittain  Vesialueen omistajat 

Kuhan lisääntymisen selvittäminen 
Pihlavanlahdella. 

Kun Kokemäenjoen 
kuhan lisääntyminen on 
selvitetty ELY:n toimesta 

ELY, Luke, neuvontajärjestö 
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Rannikon kunnostusalueiden 
selvittäminen, esimerkiksi fladat, kluuvit, 
haukikosteikot 

 2022 eteenpäin 
(resurssien puitteissa) 

ELY, Luke, neuvontajärjestö, vesialueen 
omistajat, muut mahdolliset toimijat 

Sopivien kohteiden kunnostus rannikolla Kun kohteet on 
selvitetty 

ELY, Luke, neuvontajärjestö, vesialueen 
omistajat 

Arvioidaan kalastuksen säätelyn tarve 
uuden tiedon pohjalta, ja tehdään 
tarvittavat toimenpiteet 

2026  ELY, Luke, neuvontajärjestö, vesialueen 
omistajat, muut mahdolliset toimijat 

Rapuselvitys 2026  

Kalastus 
Toimenpide Ajankohta Yhteistyötahot 
Hyljevahinkojen vähentäminen. 
Metsästyksen lisääminen, karkottimien 
käyttö jne. 

Jatkuvasti ELY, Luke, neuvontajärjestö, vesialueen 
omistajat 

Merimetsovahinkojen torjuminen. Seurataan vuosittain. 
Toimenpiteet 
tarvittaessa tai jos 
tilanne muuttuu. 

ELY, Luke, neuvontajärjestö, vesialueen 
omistajat 

Koululais- ja nuorisotilaisuudet Vuosittain 2022 tai 2023 
alkaen 

Neuvontajärjestö, vesialueen omistajat, 4H, 
muut järjestöt, vapaa-ajankalastajat 

Tiedot veneenlaskupaikoista ja niihin 
liittyvistä parkkipaikoista kalatalousalueen 
kotisivuille 

2026–2031  Vapaa-ajankalastajat 

Kalastuksenvalvojien rekrytointi, tavoite 
10–15 valvojaa 

Vuosittain ELY, neuvontajärjestö 

Yhteistoiminta 
Kotisivujen päivitys, osakaskuntien (ja 
muiden vesialueiden) yhteystietojen 
lisääminen kotisivuille. 

2022–2023, päivitys 
vuosittain 

  

Osakaskuntien järjestäytyminen ja 
yhdistyminen  

2023–2031   

Yhtenäislupa-alueiden edistäminen vuosittain   
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14 Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. 

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan kahdessa osassa. Ensimmäisen arviointikierroksen tulokset ovat 

käytettävissä suunnittelukauden puolivälissä, vuoden 2026 vuosikokouksessa, ja toisen arviointikierroksen 

tulokset suunnittelukauden lopulla, vuoden 2031 vuosikokouksessa. Arvioinnit kootaan yhteen ja esitetään 

vuosikokouksessa ja arviointivuoden toimintakertomuksessa. 

Kalastukselle keskeisten kalakantojen tilatavoitetta (osatavoite 1) arvioidaan kaupallisten kalastajien 

saalistilastojen perusteella. Lisäksi hyödynnetään velvoitetarkkailujen tuloksia. Kaupallisen kalastuksen osalta 

tavoitetila on, että kaupallisen kalastuksen saaliit ovat pysyneet samoina tai nousseet. Vapaa-ajankalastuksen 

saalismäärissä trendi on ollut hieman laskeva jo pidempään, mikä pitää huomioida tilannetta arvioidessa. 

Ylipäätään esimerkiksi verkkokalastuksen määrä on vähentynyt, joten arvioinnissa on tärkeää pystyä 

erottamaan, johtuuko väheneminen tästä vai kalakantojen heikkenemisestä. Koska Kokemäenjoella ja 

merialueella on velvoitetarkkailua, niiden kalastosta on saatavilla runsaasti tietoa. Mikäli on viitteitä siitä, että 

kalakannat heikkenevät esimerkiksi liian voimakkaan kalastuksen vuoksi, käyttö- ja hoitosuunnitelmaa 

päivitetään kalastuksen säätelyn osalta. 

Rapukantojen (osatavoite 2) osalta tarkkojen tavoitteiden asettaminen on vaikeaa, sillä tarkoituksena on 

kerätä suunnittelukauden aikana lisää tietoa. Ensimmäisellä arviointikerralla tulisi olla koeravustettuna 

ainakin kaikki ne kohteet, jotka suunnittelukauden alkupuolella olevan tiedon perusteella ovat tai saattaisivat 

olla rapukohteita. Tähän kokonaisuuteen linkittyy myös osatavoite 5, jonka mukaan alueen virtavesien 

vedenlaatu ja olosuhteet paranevat nykyisestä. 

Taimenen luonnonkantojen ja lohen elpyminen on asetettu yhdeksi käyttö- ja hoitosuunnitelman 

osatavoitteeksi (osatavoite 3). Toimien ja olosuhteiden vaikutusta mitataan jokien poikastiheyksien 

perusteella, mutta mitään lukua tavoitteelle ei ole annettu, sillä suunnittelukauden aikana hankitaan vielä 

tietoa alkuperäisistä taimenkannoista ja myös potentiaalisista paikoista taimenen kotouttamiselle. 

Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina. Mikäli olemassa olevat taimen- ja lohikannat vaarantuisivat 

jostain syystä, käyttö- ja hoitosuunnitelmaa päivitetään niiden turvaamiseksi. 

Osatavoitteen neljä mukaan alueen keskeisistä kalakannoista saadaan suunnittelukauden aikana uutta tietoa. 

Erityisesti silakan, lohen, nahkiaisen, taimenen, kuhan ja myös särkikalojen kantoja seurataan. Mikäli tietoa ei 

saada riittävästi esimerkiksi velvoitevaroilla toteutettavista selvityksestä, kalatalousalue voi pyrkiä 

täydentämään olemassa olevaa tietoa esimerkiksi erillisrahoituksen avulla. 

Kaupallisen kalastuksen tavoite on, että toimintaedellytyksen paranevat suunnittelukauden aikana 

(osatavoite 5). Vajaasti hyödynnettyjen lajien kalastusta pyritään lisäämään kannattavasti ja samalla kestävästi 

(osatavoite 6). Kalan, erityisesti silakan elintarvikekäyttöä lisätään (osatavoite 7). Näitä mitataan 

haastattelemalla kaupallisia kalastajia ja kalanjalostajia, sekä seuraamalla saalistilastoja ja kalastuksen 
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kannattavuutta. Toimintaedellytysten ylläpitämiseen liittyy tiiviisti hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien 

haittojen vähentäminen (osatavoite 8), ja seurantamenetelmätkin ovat samat. 

Yhdeksännen osatavoitteen mukaan alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajankalastuskohteena 

(osatavoite 9).  Toteutumista arvioidaan kalastaja- ja saalismäärien avulla asiantuntija-arvioina. Tietoa 

saadaan myös lupamyynnistä. Tieto on hieman sirpaleista, mutta ainakin Porin kaupungin lupamyynnistä ja 

Nakkilan koskilta olisi mahdollista saada tietoa kalastuksen trendeistä. 

Vapaa-ajankalastuksen kehitystä ja kaupallista kalastusta arvioidaan suunnittelukauden puolivälissä ja lopussa. 

Mikäli kalastajamäärät kääntyvät laskuun, haastatellaan kalastajia ja selvitetään tekijät vähenemisen takana. 

Saadun tiedon perusteella arvioidaan, onko kalatalousalueen mahdollista vaikuttaa kehitykseen. Mikäli on, 

suunnitellaan toimet kalastuksen lisäämiseksi ja tarvittaessa päivitetään toimet myös käyttö- ja 

hoitosuunnitelmaan.  

Osakaskuntien ja muiden omistajayksiköiden järjestäytymiseen ja vesialueiden yhdistämiseen liittyvien 

tavoitteiden toteutumista (osatavoite 10) arvioidaan tarkastelemalla järjestäytymisastetta ja sitä, kuinka iso 

osa kalatalousalueesta on yhtenäislupa-alueiden piirissä. Järjestäytymättömiä 30–500 hehtaarin suuruisia 

osakaskuntia on suunnittelukauden alussa Porissa 33 kappaletta. Ainakin näihin kaikkiin tulisi olla yhteydessä 

suunnittelukauden puoliväliin mennessä ja kannustaa osakaskuntia järjestäytymään. Mikäli tavoitteisiin ei 

päästä, selvitetään mitkä ovat esteet ja pyritään valitsemaan sen mukaan uudet menetelmät ja kannusteet 

osakaskuntien järjestäytymiselle. 

Viimeisen osatavoitteen mukaan kalatalousalue tuntee alueen kalastajarakenteen ja saaliin kohtuullisella 

tarkkuudella. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vuosittain. Kuitenkin vähintään suunnittelukauden 

puolivälissä ja lopussa voidaan tarkastella onko kalatalousalue saanut uutta tietoa kalastajista ja kalastuksesta 

suunnittelukauden aikana. 
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16 LIITTEET: Yksityiskohtaisemmat lisätiedot              
Istutusvesi FI Istutusvuosi Kirjolohi 

(kpl) Kuha (kpl) Merilohi 
(kpl) 

Meritaimen 
(kpl) 

Nahkiainen 
(kpl) 

Purotaimen 
(kpl) 

Vaellussiika 
(kpl) 

Kaikki 
yhteensä 
(kpl) 

Harjunpäänjoki 2010       192     225000 225192 

  2011       4020     255000 259020 

  2012       36394       36394 

  2016       7000       7000 

  2017       1303       1303 

  2018       2889       2889 

  2019       3235       3235 

Harjunpäänjoki Summa       55033     480000 535033 

Haukijärvi 2014   2500           2500 

  2016   2064           2064 

Haukijärvi Summa   4564           4564 

Iso-Lankko 2014   6574           6574 

  2017           1250   1250 

  2019   2941           2941 

Iso-Lankko Summa   9515       1250   10765 

Joutsijoki 2011         2422     2422 

  2012         2286     2286 

  2013       60000 225     60225 

  2014       38500       38500 

  2015       28734       28734 

  2016       14085       14085 

  2017           2523   2523 

Joutsijoki Summa       141319 4933 2523   148775 

Joutsijärvi 2016   15814           15814 

  2017   16315           16315 

  2018   24400           24400 

  2019   10000           10000 

Joutsijärvi Summa   66529           66529 

Kaasmarkunjoki 2010       13050       13050 

  2015       980       980 

Kaasmarkunjoki Summa       14030       14030 

Kissainoja 2013       4000       4000 

  2014       12000       12000 

  2015       16000       16000 

  2016       7000       7000 

  2017           8500   8500 

Kissainoja Summa       39000   8500   47500 

Kokemäenjoki 2010     94400 29578     950000 1073978 

  2011 1120   28326 12216     1045000 1086662 

  2012   29930 30384 14220     100000 174534 

  2013     75323 26487     2625000 2726810 

  2014     54614 31100     984000 1069714 
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  2015 1086   45543 24153     2013750 2084532 

  2016 801   98567 26600     1000000 1125968 

  2017 1123   51349 20697     1000000 1073169 

  2018     28836 19364       48200 

  2019     3700 16355     4183000 4203055 

Kokemäenjoki Summa 4130 29930 511042 220770     13900750 14666622 

Kovelinoja 2013       8000       8000 

  2014       8000       8000 

  2015       8000       8000 

  2017           1500   1500 

Kovelinoja Summa       24000   1500   25500 

Kullaanjoki 2012       4614       4614 

  2013       16000       16000 

  2016       306       306 

Kullaanjoki Summa       20920       20920 

Palusjärvi 2016   7000           7000 

  2017   6500           6500 

  2018   7000           7000 

  2019   4500           4500 

Palusjärvi Summa   25000           25000 

Pyhäjärvi 2016   3500           3500 

  2017   3500           3500 

  2018   3000           3000 

Pyhäjärvi Summa   10000           10000 

Sahalahti 2011         1960     1960 

  2013       4000       4000 

  2015       2000       2000 

  2016       602       602 

  2017           177   177 

Sahalahti Summa       6602 1960 177   8739 

Selkämeri 2010     20840 13988     245916 280744 

  2011     2000 12122     168926 183048 

  2012       15884     167386 183270 

  2013     73871       66660 140531 

  2014     21486       174217 195703 

  2015             112876 112876 

  2016   39262   4340     229633 273235 

  2017   48863         79410 128273 

  2018   48107   4700     80970 133777 

  2019   22840   517     73261 96618 

Selkämeri Summa   159072 118197 51551     1399255 1728075 
Kaikki 
yhteensä   4130 304610 629239 573225 6893 13950 15780005 17312052 
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