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Porin kalatalousalueen toimintakertomus 2021 
 

Yleistä 
Vuosi 2021 oli Porin kalatalousalueen kolmas toimintavuosi. Kalatalousalueen perustamiskokous pidettiin 
18.2.2019 Porissa. Kalatalousalue käsittää seuraavat vesialueet: Kokemäenjoki Harjavallan 
voimalaitospadosta alaspäin, Joutsijärvi, Palusjärvi sekä Porin edustan merialue. Kalatalousalueen vesipinta-
ala on yhteensä 29 939 hehtaaria. Kalatalousalueen hallinnon kotipaikka on Pori. 

 

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

Kalatalousalueen kokous pidettiin 6.5.2021 etäyhteydellä. Lisäksi kokoukseen oli mahdollista osallistua 
Porissa ravintola Liisanpuistossa. Läsnä oli 9 äänioikeudellista kokousjäsentä, joilla oli yhteensä 13 ääntä. 
Läsnä oli 4 äänioikeudetonta kokousjäsentä.  

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman käsittelyä varten kutsuttiin koolle kalatalousalueen 
ylimääräinen yleiskokous 29.11.2021. Kokous pidettiin Porissa kokoustila Miittingissä. Läsnä kokouspaikalla 
oli 18 henkilöä, jotka edustivat 13:a kalatalousalueen äänioikeutettua jäsentä. Osallistujien yhteenlaskettu 
äänimäärä oli 21. 

Kalatalousalueen puheenjohtajana toimi Heikki Salokangas. Hallituksen muita jäseniä olivat Timo Erkkilä 
(varapuheenjohtaja), Tapio Marjamäki, Seppo Salonen, Pekka Kankaanpää, Martti Svensberg, Pertti 
Kuuminainen, Lasse Laippala ja Matti Säämäki.  

Kalatalousalueen toiminnanjohtajana toimi iktyonomi Anu Niinikorpi Länsi-Suomen Kalatalouskeskukselta.  

Kirjanpidosta vastasi Yrittäjäin Tilitieto Oy ja tilintarkastajana toimi BDO Suomi. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Toinen kokouksista pidettiin koronatilanteen vuoksi 
kirjekokouksena.  

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

Kalatalousalueen varsinainen toiminta 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vastuullisena työryhmänä toimi kalatalousalueen hallituksen nimeämä 
työryhmä, joka kokoontui kolme kertaa ja piti lisäksi yhteyttä sähköpostitse. Kalatalousalueen kokous 
hyväksyi ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi ylimääräisessä yleiskokouksessa marraskuussa. 
Kokouspäätöksen saatua lainvoiman, käyttö- ja hoitosuunnitelma lähettiin ELY-keskukseen hyväksymistä 
varten.  
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Kalavarojen hoito 

Porin kalatalousalue hoiti kalavesiä istuttamalla kalaa 15 837 eurolla (lohi 3997 euroa, taimen 1995 euroa, 
kuha 6845 euroa ja siika 3000 euroa) 

• Merilohi, tornionjoen, 1224 kpl, keskipituus 193 mm, keskipaino 70,4 g 
• Merilohi, Iijoen 456 kpl, keskipituus 200 mm, keskipaino 81 g 
• Taimen, 824 kpl, keskipituus 235 mm, keskipaino 146,5 g 
• Kuhanpoikaset, 11131 kpl, keskipituus 81 mm ja keskipaino 3,29 g 
• Kuhanpoikaset, 18555 kpl, keskipituus 79 mm ja keskipaino 3,08 g 
• Siianpoikaset, 8603 kpl. Keskipituus 110, keskipaino 8,0 g 

Lisäksi kalatalousalue jatkoi suunnitelmia lohen palauttamiseksi Kokemäenjokeen. Tavoitteena on alkaa 
tuottaa lohenpoikasia jokeen nousevista emoista ja siten käyttää jatkossa istutuksiin ns. omaa kantaa. Tätä 
jatkettaisiin, kunnes luonnonlisääntymismahdollisuudet on saatu kuntoon, ja mädillä ja poikasilla on 
edellytyksiä selviytyä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan siihen, että joen virtaamaolosuhteet ja säännöstely 
saadaan kalakantojen kannalta edullisemmiksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi 
kalastonhoitomaksuvaroista avustusta hankkeelle Esiselvitys lohen palauttamisesta Kokemäenjokeen 2021. 
Hankkeessa selvitettiin keinot palauttaa/luoda Kokemäenjokeen jälleen oma lohikanta ja laatia 
toimenpidesuunnitelma.  

Kalastuksenvalvonta 

Kalastuksenvalvontakoordinaattorina toimi toiminnanjohtaja. Kalatalousalueen valvojat valvoivat kalastusta 
merialueella. Jokialueen valvonnasta vastasi vesialueen omistajien valtuuttamat valvojat. 
Kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi kalatalousalue sai Varsinais-Suomen ELY-keskukselta tukea 
kalatalouden edistämismäärärahoista.  

Alueellinen edunvalvonta 

Vuoden aikana Porin kalatalousalue antoi lausuntonsa seuraaviin asioihin: 

• Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelma vuodesta 2021 alkaen 
• Kalastuslain 72 §:n mukainen poikkeuslupahakemus rysäpyyntiin Kokemäenjoen edustalla 
• Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen (Pori) 

ympäristövaikutusten arviointiselostus 
• Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 

vuosiksi 2022–2027 
• Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 
• Ehdotus Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 
• Esitys vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueiden määrittämiseksi Lounais-Suomen vesistöissä. 

Harjunpään-, Kullaan-, ja Joutsijoen koski- ja virta-alueet 

Kalatalousalueen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja olivat mukana alueellisessa merimetsotyöryhmässä. 
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Tiedotus 

Kalatalousalueen tärkein tiedotuskanava on kotisivut. Lisäksi tiedottamisessa käytettiin Länsi-Suomen 
Kalatalouskeskuksen sosiaalisen median kanavia. Kalatalousalueen jäsenille tiedotettiin kokouksista 
kirjepostilla tai sähköpostitse. Kalatalousalueen tiedot julkaistiin SVK:n kilpailukalenterissa. 

Talous 
Kalatalousalueen perustoimintaan kului vuoden aikana 10 523 euroa. Kalatalousalue sai 21.5.2021 annetun 
päätöksen mukaan toiminta-avustusta 9405 euroa, joka käytettiin siis kokonaan vuoden 2021 aikana. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen ja käsittelyyn käytettiin tilikaudella 9724 euroa. Käyttö- ja 
hoitosuunnitelman viimeistelyyn oli käytettävissä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 
kalastonhoitomaksuvaroista saatua tukea 6686 euroa.  

Vuonna 2021 laaditun esiselvitys Kokemäenjoen lohen kasvatusmahdollisuuksista hankkeen kulut olivat 
6300 euroa. Hankkeelle oli saatu avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 
6000 euroa. 

Vuonna 2020 alkanut hanke kalastuksenvalvonnan starttipaketti jatkui vielä 2021. Hankkeen kulut olivat 
1651 euroa ja tuen osuus 930 euroa. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi 
kalastonhoitomaksuvaroista avustusta kalastuksenvalvonta 2021 -hankkeelle, joka jatkuu vielä vuonna 
2022. Hankkeesta rahoitetaan käytännön kalastuksenvalvonnasta syntyviä kuluja. Syntyneet kulut ja 
hankkeelle tilikaudella tuloutettu tuki olivat 1455 euroa. 

Vanhentuneita omistajakorvauksia siirtyi kalatalousalueen käyttöön 9802 euroa. Kalastuslain mukaisesti 
vanhentuneet varat käytetään kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, 
ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. 

Vuonna 2021 kalatalousalueen jaettavaksi tuli vuoden 2020 omistajakorvaukset. Näistä kalatalousalueelle 
jäi alle 50 euron osuuksia sekä valtakirjalla luovutettuja yhteensä 3404 euroa. Kalastuslain mukaisesti nämä 
varat tulee käyttää kalakantojen hoitoon. 

Porin kalastusalueelta siirtynyttä pääomaa käytettiin kalaveden hoitokuluihin ja kalatalousalueen 
hankkeiden omarahoitukseen. 

Kalatalousalueen tulos tilikaudella 2021 oli 1754 euroa (2020 vuonna -2354 euroa) ja taseen loppusumma 
211 322 euroa (2020 vuonna 206 518 euroa) 
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