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Pyhäjärvi-instituuttisäätiö
 Perustettu 1989

 Toimipaikkana Eura

 Pääteemat: vesistöt, elintarviketalous ja 
kiertotalous

 Toiminta:
 Tutkimus

 Koulutus

 Kehittämishankkeet

 Asiantuntijapalvelut

 Kuntien ja yritysten perustama säätiö

 Toimintamuotona hankkeet

 Alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen toimija

Työntekijöitä 16-25 

Liikevaihto noin 1,8 – 2,2 milj. € 

Hankerahoitusta noin 65 %

6.4.2022 käynnissä 35 hanketta



• Valuma-alue 615 km2

• Pinta-ala 154 km2

• Keskisyvyys 5,4 m

• Suurin syvyys 26 m

• Rantaviivaa 80 km

Pyhäjärven perustietoja



Pyhäjärven ammattikalastuksesta

 Ammattikalastajat käyttäneet pitkään pääsääntöisesti 
vähemmän koko-valikoimattomia pyydyksiä 
(talvinuotta, rysät, avovesinuotat…)

 Verkkokalastuksen määrät olleet pitkään melko 
pienessä roolissa, viime vuosina viitteitä lisääntyneestä 
petokaloihin kohdistuvasta verkkopyynnistä

 Pyhäjärvellä 2 kalasatamaa

 Tärkeimmät talouskalat: ahven, särki, muikku, (kuore, 
hauki & siika)

 Merkittävä rapujärvi



Kuoreherkkuja lautasille

 Kehitetään sekä itse kalastusta (Länsi-Suomen 
Kalatalouskeskus) että tuotteistusprosessia

 Keskeinen kapeikko, johon pyritään löytämään 
käytännön ratkaisuja, arvoketjulle on saaliin lajittelu ja 
perkuu. 

 TKI –toiminnan avulla tuotteistetaan uusia 
kuoretuotteita sekä vähittäiskauppaan että HoReCa –
sektorille

 Käytännön toimenpiteitä:
 Ravintoarvoselvitykset

 Prosessi- ja pakkausvaihtoehdot

 TKI:n tukeminen/ työpajat, ideoinnit

 Tuotteiden testaus markkinarajapinnoissa

 Aikataulu: 8.10.2020 – 30.8.2022. 



Muuttuva kalasto
(Ilmastonmuutoksen vaikutus järvikalojen ravintoarvoon ja kannanvaihteluihin –
esimerkkinä Säkylän Pyhäjärven särjet, muikut ja kuoreet)

 Toteutus: 2/2021-8/2022

 Pyhäjärvi-instituutin hanke

 Jyväskylän yliopisto ja Sami Taipaleen tutkimusryhmä läheinen 

yhteistyötaho

 Rahoitus: EMKR (Selkämeren ja Pyhäjärven toimintaryhmä)

 Budjetti: 52 525 €

 Tarkastelussa ilmastonmuutoksen vaikutukset Pyhäjärven 
kalatuotantoon ja ravintoarvoon

 Muuttuvan ilmaston vaikutuksia järven ravintoverkkoon ja kalatuotantoon 

 Ravintoverkon vuorovaikutussuhteet

 Rasvahappokoostumus

 Muikun ja kuoreen genetiikka, pystyykö sopeutumaan heikkoon ravinnon laatuun?

→ lisätään ymmärrystä, miten kalatalous ja kala-alan toimijat voisivat näihin 

muutoksiin sopeutua.



Säkylän Pyhäjärven hoitokalastuksen 
seurannat (Hoito21)

 Toteutusaika: 1.1.2021-31.3.2022
 Rahoitus: VARELY
 Kokonaisbudjetti: 50 000 eur 
 Hankekuvaus:
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa Pyhäjärven hoitokalastuksen 
vaikutuksista ravintoketjuun ja kalastoon sekä tuottaa tietoa 
kalastuksen säätelyn tueksi. Hankkeen sisältö:
• Verkkokoekalastukset
• Siikakalojen poikaspyynnit
• Pyhäjärven veden laadun seuranta ml. kasvi.- ja eläinplankton 

analyysit
• Kalojen iän- ja kasvunmääritykset
• Kalaston rakenteen seuranta nuottasaaliissa

 Kohderyhmä: Kalatalouden sidosryhmät alueella, hoitoyhdistys, 
tutkimustahot



Eurajoen kalataloudelliset 
kunnostukset (EuraKala21)

 Toteutusaika: 30.11.2020 - 30.11.2022

 Rahoitus: VARELY ja JVP-Eura

 Kokonaisbudjetti: 80 000 eur (Varely 48 000 eur, 32 
000 eur JVP-Eura)

 Omarahoitus:  

 Hanketoimijat: PJI

 Hankekuvaus: Eurajoen kalataloudellisten 
kunnostusten toteutus eräissä joen keski- ja 
alaosan kohteissa ja niiden kalataloudelliset 
seurannat



Eurakala21- Eurajoen kalataloudelliset
kunnostukset
 Eurajoessa lisääntyy nykyään merilohi- , meritaimen sekä

vaellussiika

 Eurajoen kalataloudelliset kunnostukset jatkuvat keski- ja
alaosan koskilla
 Iso-Peren / Wanhan Pappilankoski (Kiukainen)

 Faltunkoski (Irjanteenkoski)

 Suutalankoski

 Nolponkoski

 Masinikoski

 Soraistukset, kiveykset ja puumateriaalin lisäykset
 Kohdelajeina ennen kaikkea meritaimen ja –lohi



EURASiika - Eurajoen siian 
kutualueiden kartoitus ja 
kunnostussuunnittelu Toteutusaika: 29.01.2021 - 31.10.2022

 Rahoitus: Hanke on saanut rahoitusta 
kalastonhoitomaksuvaroista (VARELY)

 Kokonaisbudjetti: 26 130 eur 

 Hanketoimijat: PJI & Luke, Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry 

 Hankekuvaus: Toteutetaan vaellussiian poikashaavinnat
kahtena keväänä ja lisäksi Eurajoen vedenlaadullisia edellytyksiä 
siianpoikastuotantoon tutkitaan mädinhaudontakokein talven 
2022 aikana. Arvioidaan käytännön mahdollisuuksia Eurajoen 
vaellussiian tilanteen parantamiseen ja luontaisen lisääntymisen 
edellytysten parantamiseen esimerkiksi kunnostuksilla sekä 
laaditaan suunnitelma toteutuksen perustaksi.

 Kohderyhmä: Kalatalouden sidosryhmät ja siiat





Kiitos.

tero.forsman@pji.fi


