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Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen uutiskirjeessä kerrotaan 
paikallislähtöisesti ajankohtaisia asioita kalataloudesta sekä 
yhdistyksen kuulumisia. Länsi-Suomen kalatalouskeskus on 
alueellinen kalatalouden neuvontajärjestö, jonka toimialue on 
Satakunta ja Varsinais-Suomi. Yhdistyksemme tehtävä on 
kalatalouden toimintaedellytysten parantaminen, 
jäsenjärjestöjemme, kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun 
kehittäminen ja turvaaminen, kalavesien hoidon edistäminen, 
kalastusharrastuksen edistäminen ja yleisen kalataloustietouden 
levittäminen.

Julkaisu on suunnattu yhdistyksen jäsenistölle sekä kaikille 
kalatalousasioista kiinnostuneille. Se julkaistaan kahdesti vuodessa 
kalatalouskeskuksen kotisivuilla, ja on myös tilattavissa omaan 
sähköpostiin. Jäsenjärjestöillemme lähetetään uutiskirjeen
paperiversio jäsenpostin yhteydessä.

Tässä numerossa on runsaasti juttua koulutuksista. Tänä vuonna 
olemme järjestäneet kalatalousaluetoimijoille seminaariristeilyn ja 
yhteensä kuusi kalastuksenvalvojakoulutusta Satakunnassa ja 
Varsinais-Suomessa. Tälle vuodelle on tulossa vielä ainakin kaksi 
osakaskuntakoulutusta, kalastuksenvalvojan tenttiin valmentava 
koulutus ja kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily.

Uutiskirjeen jutut on kirjoittanut Länsi-Suomen 
Kalatalouskeskuksen henkilökunta. Kansikuvassa Valonian Jussi 
Aaltonen esitelmöimässä rannikon pienvesien kunnostuksesta 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan kalatalousaluetoimijoiden 
koulutusristeilyllä.

Uutiskirjettä rahoitetaan kalastonhoitomaksuvaroista.

Antoisia lukuhetkiä!

Kala-aviisi 1/2022

Sisältö:
Kalatalouskeskuksessa tapahtunutta
Petri Rannikko

Verotusta ja vesienhoitoa
Anu Niinikorpi

Nuotta-apajat käyttöön -hanke
Johan Niskanen

Kalatalousalueristeilyllä välitettiin 
tarpeellista tietoa ja rakennettiin 
yhteistyötä
Anu Niinikorpi

Kokemuksia merimetsojen 
häirinnästä Kustavin-
Uudenkaupungin kalatalousalueelta
Petri Rannikko

Kalatalousneuvonta 2022 ja 
osakaskuntien kokouksen
Anu Niinikorpi

Kalastuksenvalvontakoulutukset
Lauri Rantanen

Kalanpoikasten tilauksista

Ammattikalastajaristeily

Yhteystiedot

Turun toimipiste
Puutarhakatu 19 A
20100 Turku

     
www.kalatalouskeskus.fi
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Kalatalouskeskuksessa tapahtunutta 
 
Kalatalouskeskuksen vuosikokous pidetään tällä kertaa Eurassa 17.5.  
Kokousesitelmän pitää Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen kertomalla keskusliiton 
strategiatyöstä ja sen tuloksista. Hallitus on käynnistämässä Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen oman 
strategian luomista ja tämä toimiin lähtölaukauksena tulevalle työlle. Nyt on jäsenistöllä hyvä mahdollisuus 
vaikuttaa siihen mitä kalatalouskeskus tulevaisuudessa on ja mihin suuntaan kehitymme. 

Osakaskuntien, kalatalousalueiden ja kalastajaseurojen toiminta nivoutuu monella tasolla toisiinsa ja 
toivottavasti myös niiden tulevaisuuden suuntaviivat vahvistuvat siinä sivussa. Toimintaympäristö muuttuu 
ja muutoksessa pitää pysyä mukana. 

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat valmistuneet ja viimeistä hyväksyntää vailla. Tulevien 
vuosien haaste onkin ottaa ne käyttöön. Suunnitelmiin kirjattuja tavoitteita ryhdytään lähestymään 
toimenpiteitä toteuttamalla. Kalatalousalueilla on vaihtelevat resurssit suunnitelmiensa toteuttamiseen. 
Käytännössä toimenpiteisiin on yleensä haettava erillistä rahoitusta hankkeistamalla ne. Tässä on 
perinteisesti ollut apuna ELY-keskuksen myöntämät kalatalouden edistämismäärärahat. Kalatalousalueiden 
hallitusten on hyvä huomata, että rahoitusta voi löytyä myös paikallisista kalatalouden ja maaseudun leader- 
ryhmistä tai muista rahoituslähteistä, joita on yllättävän monia. 

Kalatalousalueiden toiminta 
alkaa toden teolla käynnistyä ja 
toivottavasti se löytää uomansa 
kalavesiemme kehittäjänä ja 
tunnettuna paikallisena 
yhteistyötahona.  

 

Kalaisaa kevättä! 

Petri Rannikko 
toiminnanjohtaja 
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Verotuksen ja vesienhoidon 
koulutusta osakaskunnille 

Osakaskuntakoulutukset 2022 
 
15.9. Parainen, kalakoulu  
16.9. Pori, Ravintola Liisanpuisto 
(myös 
etäosallistumismahdollisuus) 
 
Alustava ohjelma 
Teema: osakaskunnan hallinto 

 osakaskunnan 
taloudenhoito 

 vesijätön lunastukset ja 
kiinteistötoimitukset 

 osakaskunnan verotus 

Teema: kalaveden hoito 
 käyttö- ja 

hoitosuunnitelmien 
merkitys osakaskunnan 
toiminnassa 

 koekalastukset ja -
ravustukset 

 kalaistutukset 
 kunnostukset 

Tilaisuudet alkavat kello 9.15 
(aamukahvi kello 8.45 alkaen) ja 
päättyvät kello 14.00 
 
Lounas on omakustanteinen, 
muuten tilaisuus on maksuton. 
Ilmoittautumiset elokuun loppuun 
mennessä sähköpostilla 
anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi  
tai 0400-878718 
 
Paikkoja rajoitetusti! 
 

 
Erityisesti osakaskuntien verotus ja erilaiset 
kiinteistötoimitukset ovat aiheuttaneet päänvaivaa monissa 
toimialueemme osakaskunnissa viime aikoina. Näitä teemoja 
käsitellään syyskuussa järjestettävissä 
osakaskuntakoulutuksissa.  
 
Osakaskunnan hallinnon teemasta tulee esitelmöimään 
yhteisetuuksien veroasiantuntija Tuomas Pekkala 
Verohallinnosta, toimitusinsinööri Markus Junttila 
Maanmittauslaitokselta sekä lakimies Elias Rauhala 
Kalatalouden keskusliitolta. 
 

 
 
Kalaveden hoitoon liittyvistä teemoista esitelmöi Länsi-
Suomen Kalatalouskeskuksen asiantuntijat Anu Niinikorpi, Olli 
Ylönen, Lauri Rantanen ja Kimmo Puosi. 
 
Osakaskuntakoulutusten järjestämiseen ja 
kalatalousneuvontaan on saatu rahoitusta Maa- ja 
metsätalousministeriöltä kalastonhoitomaksuvaroista.   
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 Onko sinulla tietoa nuotta-apajista? 
 
Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen 
”Nuotta-apajat käyttöön” -hankkeessa 
kartoitetaan nuotanvetoon parhaiten 
soveltuvia alueita Selkämeren- ja 
Pyhäjärven kalatalousryhmän 
merialueilta. Kartoitustyöhön pyydetään 
apua alueen kalastajilta.  

 
 
 
 
 

 

Nuotta-apajien kartoitus suoritetaan Uudenkaupungin, Rauman, Porin ja Merikarvian 
edustalla sijaitsevien kalojen vastaanottosatamien läheisyydessä. Tutkimusryhmä etsii 
vanhoja nuotta-apajia käymällä läpi kirjallisia lähteitä ja kartta-aineistoja sekä 
haastattelemalla kalastajia.  

Hankkeen tavoitteena on lisätä mielenkiintoa vedettäviin ja liikkuviin pyydyksiin. 
Nuottaaminen on vanha kalastuksen muoto, jolla voidaan muun muassa välttää mahdollisia 
hyljevaurioita, sillä aktiivipyydykset eivät ole yhtä alttiita hylkeiden aiheuttamille vahingoille 
kuin rysä- ja verkkokalastus. Lisäksi tavoitteena on lisätä kuoreen, silakan ja särkikalojen 
kalastusta, sekä vähentää kalastuksen ympäristökuormitusta. Hankkeen myötä kaupalliset 
kalastajat saavat tietoonsa lähialueilla sijaitsevat apajat sekä mahdollisesti niiden vetotavat 
ja linjat. 

Etsimmekin nyt kaksikymmentä parhaiten soveltuvaa apajaa Selkämeren- ja Pyhäjärven 
kalatalousryhmän merialueilta. Jos sinulla on muistissa apajia, joissa nuottaa on vedetty 
hyvin tuloksin, ole meihin rohkeasti yhteydessä.  

Alueiden nykytilanne ja soveltuvuus nuottaukseen arvioidaan paikan päällä 
viistokaikuluotaimen avulla ja sen tuottama aineisto tallennetaan. Lisäksi mahdolliset 
kunnostustarpeet arvioidaan. Hankkeen yhteydessä selvitetään myös apajien omistussuhteet 
ja kalastusluvan myöntävän tahon yhteystiedot. Tällä tiedolla haluamme helpottaa 
nuottauskalastukseen ryhtyvien kaupallisten kalastajien työn suunnittelua ja toteuttamista. 
Hankkeelle on saatu rahoitusta Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän 
kehyksestä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. 
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 Kalatalousalueristeilyllä välitettiin tarpeellista tietoa toimijoille ja rakennettiin yhteistyötä  
Länsi-Suomen kalatalouskeskus järjesti 
kalatalousaluetoimijoiden tiedotus- ja koulutusristeilyn 
huhtikuun alussa Viking Line m/s Glorylla. Kyseessä oli 
ensimmäinen Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen 
koulutustilaisuus. 
 
Tilaisuuden tavoitteena oli välittää ajankohtaisia asioita ja 
uutta tietoa kalatalousalueille ja sidosryhmille. Mukana 
seminaarissa oli edustajat jokaisesta maakunnan 
yhdestätoista kalatalousalueesta ja lisäksi 
osakaskuntatoimijoita, ELY:n asiantuntijoita ja 
Ammattiopisto Livian kala-alan opiskelijoita ja opettajia.  
 

 
Kuva: Leena Rannikko näyttää kartalta 
nousuesteet, kalatiet ja purettavat 
padot 

Risteilyn esitykset löytyvät kotisivuiltamme www.kalatalouskeskus.fi 

Päivän aikana kuultiin esitelmiä kalatalousalueita ja 
osakaskuntia koskevasta lainsäädännöstä, nousuesteistä, 
rannikon lisääntymisaluekunnostuksista ja yhtenäislupa-
alueista. Seminaarin puheenjohtajana toimi Kaj Mattsson 
Åbolands Fiskarförbundilta.  
 
Kalatalouden Keskusliiton lakimies Elias Rauhalan esitys 
kiinnosti erityisesti osakaskuntatoimijoita. 
Puheenvuorossaan Rauhala käsitteli kalatalousalueen 
hallituksen toiminnan lisäksi osakaskunnan koolle 
kutsumista ja osakaskunnan kirjanpitovelvollisuutta.  
 
Seminaari on osa hanketta, johon on saatu rahoitusta 
Saaristomeren kalatalousryhmän kehyksestä Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston kehyksestä. 
 
Tilaisuus sai hyvän vastaanoton ja tavoitteenamme on 
järjestää vastaava tilaisuus myös keväällä 2023. 
 
 

 
Kuva: Elias Rauhala kävi esitelmässään 
läpi kalatalousalueiden hallitusten 
vastuista ja katsauksia osakaskuntien 
hallintoon 
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Kokemuksia merimetsojen häirinnästä Kustavin-Uudenkaupungin 
kalatalousalueelta 

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueella on ELY-keskuksen myöntämä poikkeuslupa 
merimetsojen häirintään. Luvalla saa estää uusien yhdyskuntien syntymisen 10 km säteellä 
ahvenen poikastuotantoalueista, karkottaa merimetsot kaupallisen kalastajan pyydyksiltä sekä 
ampua merimetsoja 1.8. alkaen ammattikalastajien pyydysten läheisyydestä.  Suojelualueilla 
(mm. Natura) sekä Tiiraleton ja Urpoisten merimetsokolonioissa häirintää ei saa tehdä. 
Karkottamisessa saa käyttää suoran häirinnän lisäksi karkottimia yms. tarkempien ehtojen 
rajoissa.  

Lupa on mahdollistanut toimet uusien merimetsokolonioiden syntymisen estämiseksi. Näin on 
ehkäisty ainakin viiden uuden kolonian syntyminen.  Keväällä kun merimetsot alkavat rakentaa 
pesiä on kiireellisintä estää uusien pesien syntyminen, sillä pesä syntyy nopeasti ja munapesää 
ei saa enää poistaa. Ilman vesillä liikkuvien kalastajien ja vapaa-ajanasukkaiden panosta ei 
pesintäyritysten havaitseminen ja estäminen ajoissa ole mahdollista. Kalatalousalue on 
hankkinut karkotuskalustoa sekä riistakameroita riskialttiimpien paikkojen seuraamiseen.  
Olemassa olevien kolonioiden kokoa ei luvan perusteella pysty rajoittamaan 

Merimetsojen ampumiseen on lupa 300 linnulle vuosittain. Ampuminen on sallittua vasta 
pesinnän jälkeen 1.8. alkaen kaupallisten kalastajien pyydysten läheisyydessä ja kaaveiden 
käyttö on sallittua. Kokemusten mukaan ampujia on vaikea saada motivoitua merimetsojen 
ampumiseen. Luvan voimassaoloaikana on ammuttu vain 23 lintua. Syksyllä ampumalla ei 
merimetsokantaan vaikuteta, mutta haittoja aiheuttavan parven saa parhaassa tapauksessa 
jatkamaan matkaa. 

Poikkeuslupa on edellytys kutualueiden suojaamistoimille sekä kaupallisen kalastuksen 
suojaamiseen, mutta keinoja kannan koon pienentämiseen pitäisi saada käyttöön. Toivottavaa 
olisi yhdyskuntien koon pienentäminen esim. muutamaan sataan pesään ja poikastuotannon 
rajoittaminen, vaikka munia öljyämällä. Kalatalousalue on hakemassa luvalle jatkoa ja 
toivottavasti keinovalikoimaa saadaan siinä yhteydessä laajennettua.  

Kuva Esa Urhonen 
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Osakaskunnille neuvontaa ja koulutusta
Kalatalousneuvontaa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa
Saimme vuodelle 2022 avustusta kalatalousneuvonnan 
järjestämistä varten. Avustus on peräisin
kalastonhoitomaksuvaroista ja sen myöntää maa- ja 
metsätalousministeriö. Kalatalousneuvonta 2021 
hankkeessa teemme neuvontaa kalastajille, 
kalatalousalueille ja osakaskunnille esimerkiksi 
kalastuslakiin ja kalavesien hoitoon liittyen. Lisäksi 
neuvomme osakaskuntia muun muassa 
kokouskäytännöissä ja toiminnan kehittämisessä.
Toteutustapoja ovat tapahtumat ja koulutukset, kuten 
syksyllä järjestettävä osakaskuntakoulutus, tämä 
uutiskirje, kotisivut ja puhelimessa ja sähköpostitse 
järjestettävä koulutus.

Jäsenjärjestöillemme tarjoamme lisäksi yhden 
kokouskäynnin, jossa asiantuntijamme voivat 
esimerkiksi kertoa mitä uutta kalataloudessa on 
tapahtunut, tai tuoda ammattimaista näkökulmaa 
kalavesien hoidon suunnitteluun.

Myös muita asiantuntijapalveluja, kuten lausunnot ja
vaativat kokousvalmistelut on saatavilla edulliseen 
jäsenhintaan, 42 €/h.

Aika järjestää osakaskunnan kokous?
Useimmilla osakaskunnilla 
säännöt määräävät, että 
osakaskunnan kokous tulee 
järjestää toukokuun tai kesäkuun 
loppuun mennessä. 

Tästä syystä olemme varanneet 
asiantuntijoiden kalentereista 
osakaskuntien kokouksille viikot 
19 (9.-13.5.) ja 24 (13.-17.6.)

Noille viikoille aikoja on vielä 
jäljellä useammalle päivälle, joten 
nyt kannattaa olla yhteydessä ja
katsoa sopiva ajankohta 
kokoukselle. 

Osakaskuntaneuvontaa Länsi-
Suomen kalatalouskeskuksella 
tekevät pääasiassa 
Petri Rannikko, Anu Niinikorpi ja 
Olli Ylönen.

Yhteystiedot löytyvät uutiskirjeen 
sivulta kaksi.
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 Kalastuksenvalvontakoulutukset 
 
Kevään merkkejä alkaa olla ilmassa, ja etelässä viimeisetkin pilkkijäät sulavat tulevien viikkojen 
aikana. Kauan odotettu avovesikauden alku herättää jälleen kalamiehet liikkeelle niin merellä kuin 
sisävesilläkin. Korona-aika on lisännyt ulkoilmaharrastuksia eikä kalastus ole tästä poikkeus. 
Maksettujen kalastonhoitomaksujen määrä on kasvanut jo useamman vuoden putkeen, ja sama 
trendi näyttäisi jatkuvan tänäkin vuonna. Kasvanut kalastajien määrä näkyy kuitenkin myös 
rikkomusten määrässä.   
 
Tarve kalastuksenvalvonnalle on kenties suurempi kuin koskaan, ja toimialueemme 
kalastuksenvalvonta elääkin tällä hetkellä eräänlaista murrosvaihetta. Kalatalousalueiden käyttö- 
ja hoitosuunnitelmissa on kiinnitetty enemmän huomioita myös valvonnan järjestämiseen.  

Seuraava kalastuksenvalvojien koulutustilaisuus/tutkinto järjestetään 
keskiviikkona 24.8.2022 Turussa. Ilmoittautumiset 19.8.2022 

mennessä lauri.rantanen@kalatalouskeskus.fi 

Monilla 10 vuotta sitten suoritettu valvojan pätevyys on vanhentumassa tänä vuonna, ja 
kalastuksenvalvojilta tuleekin säännöllisesti kyselyitä kalastuksenvalvojan koulutuksista. Länsi-
Suomen Kalatalouskeskus vastasi huutoon järjestämällä maaliskuussa kalastuksenvalvojien 
koulutus- ja tutkintotilaisuudet Noormarkussa, Säkylässä ja Turussa. 44:n suoritetun tutkinnon 
joukossa oli ilahduttavasti myös kymmenkunta uutta valvojaa. Kaikilla kalatalousalueilla tullaan 
järjestämään tämän vuoden aikana valvojille tarkoitettu keskustelutilaisuus, jossa suunnitellaan 
paikallisia valvontakäytäntöjä tarkemmin. Kaikkiin koulutuksiin on saatu rahoitusta 
kalastonhoitomaksuvaroista. 
 
 
 
  
 

Kalastuksenvalvojan koulutus ja koe 

Omatoimisesti opiskeleva voi tehdä hakemuksen kalastuksenvalvojaksi ja ilmoittautumisen kalastuksenvalvojan 
kokeeseen ELY-keskuksen sähköisellä lomakkeella, palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Kokeen 

suorittamismahdollisuutta voi tiedustella myös ELY-keskukselta. Omatoimiseen opiskeluun suositellaan 
Kalastuksenvalvojan opas -kirjaa. 

lähde:  ahven.net/kalastus/kalastuksenvalvoja 
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Kalanpoikasten tilauksista  
Kesänvanhojen kuhan- ja siianpoikasten istutukset jatkuvat edellisten vuosien tapaan koko 
toimialueella, ja tilauksia otetaan vastaan. Tänä keväänä on saatu haudontaan myös hauen 
mätiä, ja vastakuoriutuneiden poikasten istutukset tehdään todennäköisesti toukokuun 
puolen välin jälkeen riippuen tulevien viikkojen lämpötiloista.   

Siikojen saatavuus on perinteisesti ollut hyvä, ja kaikille tilaajille on saatu toimitettua kalaa 
sekä merialueella että sisävesillä. Luonnonravintolammikoissa kasvavien kuhien saatavuus 
selviää elo-syyskuussa lähellä istutusajankohtaa.   
 
Kaikki saadut tilaukset pyritään toimittamaan täysimääräisesti, mutta mikäli kalaa ei saada 
riittävästi, etusijalla ovat edellisenä vuonna ilman jääneet tilaajat.   
 
Kalanpoikasten tilausten jättö ja toimitusajankohdat:  
 
Hauki: Tilaukset 13.5. mennessä, toimitus toukokuun lopulla.  
Kuha: Tilaukset 15.8. mennessä, toimitus elo-syyskuussa.  
Siika: Tilaukset 15.8. mennessä, toimitus loka-marraskuussa   
 
Tilaukseen tarvittavat tiedot:  
 
Tilaus euro- tai kappalemääräisesti  
Laskutusosoite  
Istutuspaikan osoite  
Tilauksen vastaanottajan nimi ja puhelinnumero 
 
Tilaukset mielellään sähköpostilla 
Satakunta Kimmo Puosi, kimmo.puosi@kalatalouskeskus.fi, puhelin 050-082 2181 
Varsinais-Suomi Lauri Rantanen, lauri.rantanen@kalatalouskeskus.fi, puhelin 040-545 8628 
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Kaupallisten kalastajien tiedotus ja koulutusristeily 16.–17. elokuuta 2022

Koronapandemian vuoksi perinteinen ammattikalastajaristeily siirtyi elokuulle. 

Risteilyn teemana on ammattikalastuksen tulevaisuus, uudet teknologiat ja tietenkin kala –
tulevaisuuden ruoka. Seminaaripäivän aikana kuullaan muun muassa kalastustyötä 
helpottavista ratkaisuista, kotimaisen kalan edistämisohjelmasta, uusista pyydystyypeistä, 
ratkaisuista hyljevahinkojen torjumiseksi, uusista kalatuotteista, ja siitä millä keinoilla 
kasvavaan kalan kysyntään vastataan tulevaisuudessa.

Risteilylle on mahdollisuus ilmoittautua vielä 22.6. saakka sähköpostilla 
anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi

Jätä ilmoittautuessasi seuraavat tiedot: 
1. osallistujien nimet, syntymäaika (pv.kk.vuosi) ja laskutusosoite
2. oletko kaupallinen kalastaja
3. hytti yhdelle vai kahdelle sekä mahdollinen hyttikaveri
4. pääruokavalintasi á la carte –listalta sekä mahdolliset ruoka-ainerajoitukset

Lisätietoa kotisivuiltamme www.kalatalouskeskus.fi/ammattikalastajaristeily-2022/

Seminaariristeilyille on saatu tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta Saaristomeren 
kalatalousryhmän kehyksestä. Lisätietoa seminaareista ja hankkeista antaa Anu Niinikorpi.

osallistumismaksut Kaupalliset kalastajat Muut
Hinta € / henkilö Hinta € / henkilö

A4 hytti yhdelle
(ikkunallinen) 55 155

A4 hytti kahdelle 
(ikkunallinen) 45 135
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Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen henkilökunta ja vastuualueet 
 
Petri Rannikko, toiminnanjohtaja (puhelin 050-366 3650) 
Elinkeinokalatalous, hallinto, hanketoiminta, Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue ja 
Sirppujoen kalatalousalue 
 
Anu Niinikorpi, iktyonomi (puhelin 040-0878718)  
Jäsenasiat, viestintä, osakaskuntatoiminta, kehittämishankkeet, taloushallinto, Porin 
kalatalousalue, Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue 
 
Olli Ylönen, kalastusbiologi (puhelin 040 578 6890) 
Kalavesien hoito, tutkimukset ja koekalastukset, kalastuksenvalvonta, Lounais-Suomen 
kalatalousalue, Karvianjoen kalatalousalue, Kokemäen kalatalousalue 
 
Lauri Rantanen, kalastusmestari (puhelin 040-545 8628) 
kalanpoikasten tilaukset ja istutukset Varsinais-Suomi, kalastuksenvalvonta, Turun 
kalamarkkinat 
 
Kimmo Puosi, kalastusmestari (puhelin 050-082 2181) 
kalanpoikaset tilaukset ja istutukset Satakunta, jokitalkkari-hanke, virtavesikunnostukset, 
Harjavallan emokalapyynti ja hautomo 
 
Johan Niskanen, projektisihteeri 
Nuotta-apajat käyttöön -hanke 
 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kalatalouskeskus.fi 
 
 

www.kalatalouskeskus.fi 
Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa 

käyttäjänimellä Länsi-Suomen Kalatalouskeskus 


