
  

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen toimintakertomus 2021 
 
Yleistä 

Vuosi 2021 oli Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen kolmas toimintavuosi. Kalatalousalue käsittää seuraavat 
vesialueet: Säkylän, Pöytyän, Rauman, Euran, Eurajoen kuntien vesialueet,  
joiden pinta-ala on yhteensä 46 493 hehtaaria. Kalatalousalueen hallinnon kotipaikka on Rauma.  

 

 

 

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. 

 



 
 

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2021 
hallituksen kokous 

Hallinto 

Kalatalousalueen yleiskokous pidettiin 11.8.2021 Säkylässä. Kokouksen yhteydessä pidettiin käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaan liittyvä tiedotustilaisuus. Käyttö- ja hoitosuunnitelman käsittelyä ja hyväksymistä 
varten pidettiin ylimääräinen yleiskokous 28.10.2021 Kauttualla.  

Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Jaakkola ja varapuheenjohtajana Marjo Aikko. 
Hallituksen muut jäsenet olivat Tomi Merisola, Aulis Saarinen, Tapio Heikkilä, Veli-Matti Syrilä, Tapio Putko, 
Jarno Aaltonen, Tomi Helminen ja Ilkka Toivonen. Kalatalousalueen vuosikokouksessa erovuorossa olleen 
Tapio Heikkilän paikalle valittiin Jari-Pekka Heikkilä.  

Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana viisi. Sen lisäksi pienempi työryhmä kokoontui 
Metsähallituksen edustajien kanssa keskustelemaan merimetsojen vähentämiseen liittyvästä 
poikkeuslupahakemuksesta. 

Kalatalousalueen toiminnanjohtajana toimi iktyonomi Anu Niinikorpi Länsi-Suomen Kalatalouskeskukselta.  

Kirjanpidosta vastasi Yrittäjäin Tilitieto Oy ja tilintarkastajana toimi BDO Suomi. 

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

Kalatalousalueen varsinainen toiminta 

Koronavirusepidemia vaikutti edelleen kalatalousalueen toimintaan. Kalatalousalueen yleiskokous oli 
mahdollista pitää vasta elokuussa, kun tilanne oli epidemian suhteen rauhallinen, mutta esimerkiksi 
koululaisten kalapäivät siirrettiin jälleen 2021 pidettäväksi myöhemmin. Länsi-Suomen Kalatalouskeskus 
järjesti joulukuussa Raumalla kalastuksenvalvontakurssin ja valvojan tentin. Eurajoki-Lapinjoen 
kalatalousalueelta osallistui kokeeseen viisi valvojaa.  

  



 
 

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2021 
hallituksen kokous 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistui vuoden aikana ja se hyväksyttiin kalatalousalueen 
ylimääräisessä yleiskokouksessa marraskuussa. Suunnitelman laati Pyhäjärvi-instituutin asiantuntijat Lauri 
Anttila, Päivi Laine, Tero Forsman ja Elisa Mikkilä. Käyttö- ja hoitosuunnitelman vastuullisena työryhmänä 
toimi kalatalousalueen hallitus. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan oli saatu rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 
kalatalouden edistämismäärärahoista. 

Kalavarojen hoito 

Kalatalousalue istutti vuoden aikana kalaa alueensa järviin seuraavasti: 

Paikka Laji Kpl Keskipituus (mm) Keskipaino (g) 
Köyliönjärvi Kuha 30 000 70 2,26 

Neittamonjärvi Kuha 2700 73 2,11 
Ahmasjärvi Kuha 2700 73 2,11 

Turajärvi Kuha 9450 82 4,03 
Korpijärvi Kuha 1400 82 4,03 
Vähäjärvi Kuha 2180 72 2,61 
Auvoljärvi Kuha 2180 72 2,61 
Pinkjärvi Kuha 10960 72 2,61 

 

Kuhaistutuksiin käytettiin yhteensä 12 138 euroa. 

Kalatalousalue jätti 1.10.2021 poikkeuslupahakemuksen merimetsojen vähentämiseen ampumalla. 
Toimenpiteillä pyritään lintukannan pienentämiseen ja suurten kolonioiden kasvun pysäyttämiseen. 
Lintujen ampumisella pyritään ehkäisemään niiden aiheuttamaa vakavaa kalastovahinkoa ahvenen ja 
muiden lajien lisääntymis-, poikastuotanto ja syönnösalueilla, kalanpoikasten istutuspaikoilla, 
kalanpyydysten läheisyydessä ja vaelluskalojen alasvaellusreiteillä.  

Kalastuksenvalvonta 

Kalastuksenvalvontakoordinaattorina toimii toiminnanjohtaja. Neljä kalastuksenvalvojaa kävi tekemässä 
valvontaa merialueella ja lisäksi Köyliönjärvellä ja Pyhäjärvellä tehtiin kalastuksenvalvontaa. 
Kalastuksenvalvojille korvattiin valvontamatkoista matkakulut ja maksettiin palkkio. 
Kalastuksenvalvontakulujen kattamiseksi oli saatu Varsinais-Suomen ELY-keskukselta tukea. Tuki on 
käytettävissä myös vuonna 2022. 

Muut hankkeet 

Kalatalousalueella ei ollut vireillä muita hankkeita käyttö- ja hoitosuunnitelman ja kalastuksenvalvonnan 
järjestämisen lisäksi. Kalatalousalue oli hakenut ja saanut rahoitusta koululaisten kalapäivän järjestämiseen, 
mutta koronatilanteen vuoksi sille haettiin lisäaikaa 30.9.2022 saakka.  
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Tiedotus 

Kalatalousalueen tiedotuskanavana toimi kotisivut. Jäsenille tiedotettiin sähköpostilla ja kirjeitse. 
Kalatalousalueelle tilattiin uudet kotisivut 2021, ja ne on tarkoitus julkaista vuoden 2022 aikana. 
 

Talous 

Kalatalousalue sai 16.3.2021 annetun päätöksen mukaan toiminta-avustusta 10 431 euroa (ed. vuonna 
9992 euroa). Kalatalousalueen toimintaan liittyvät kulut vuoden 2021 aikana olivat yhteensä 14 262  
(ed. vuonna 13 456 euroa). Näitä kuluja olivat muun muassa toiminnanjohtajat ja hallituksen kulut, lehti-
ilmoitukset, kotisivujen uudistaminen, yleiskokous, hallinto ja vesialueomistajaselvitykset. 

Vanhentuneita omistajakorvauksia siirtyi kalatalousalueen käyttöön 7268 euroa (ed. vuonna 5279 euroa). 
Kalastuslain mukaisesti vanhentuneet varat käytetään kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta 
ja toimeenpanosta, ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. 

Vuonna 2021 kalatalousalueelle jäi alle 50 euron osuuksia sekä valtakirjalla luovutettuja yhteensä 3689 
euroa (ed. vuonna 7473 euroa). Kalastuslain mukaisesti nämä varat tulee käyttää kalakantojen hoitoon. 

Kalaveden hoitoon käytettiin 12 138 euroa ja kalastuksenvalvontaan 2051 euroa. Käyttö- ja 
hoitosuunnitelman viimeistelyyn käytettiin vuonna 2021 vuonna 3869 euroa. 

Kalatalousalueen tulos oli 8654 euroa tappiollinen (ed. vuonna voitto 7683 euroa) ja taseen loppusumma 
93098 euroa (ed. vuonna 103347 euroa). 


