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Lausunto kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmista
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Kirjeenne 18.6.2009

Kalatalousmaksut ovat kompensaatiota luvanhaltijoiden vesiympäristöä pilaavasta toiminnasta
joka keskittyy 10-15 km:n säteelle Turun keskustasta. Kalatalousmaksujen tuleekin kohdentua
haitta-alueelle täysimääräisesti.
Perinteisesti kalatalousmaksut on käytetty istutuksiin. Näiden tuloksellisuutta verrattuna
kustannuksiin on käytännössä hyvin vaikea arvioida. Todennäköisesti tulokset eivät aina ole
olleet erityisen onnistuneita.
Airiston-Velkuan kalastusalueen esittää lausuntonaan, että kalatalousmaksuja tulee käyttää
olemassa olevien paikallisten kalakantojen vahvistamiseen.
1. Kalatalousmaksuista tulee osoittaa rahoitus karanteenihautomon perustamiseksi
Saaristomerelle. Hautomon sijoituspaikaksi soveltuisi esimerkiksi Suomen kalatalous- ja
ympäristöinstituutti Paraisilla. RKTL:n ohjauksessa koulun kalanviljelyosaaminen olisi
mahdollista saada jo parin vuoden sisällä tuottamaan paikallisia ja omia kalakantoja
istutuksissa. Mahdollisia kalalajeja olisivat mm. suunnitelmassa mainitut meritaimen, -lohi
ja siika sekä kuha. Kalastusalueiden apua voitaisiin käyttää mädinhankinnassa ja
vastakuoriutuneiden siikojen allaskasvatukseen meressä.
2. Kalatalousmaksuja tulee käyttää myös menetettyjen kutupaikkojen kunnostamiseen. Ainakin
kuhan kutupaikkoja Turun edustalta on menetetty mainittujen luvanhaltijoiden toiminnan
seurauksena.
Kuha on taloudellisesti arvokkaimpia kalojamme ja merkittävä sekä ammattikalastukselle
että vapaa-ajankalastukselle.
Ravinteiden poistajana kuha on monipuolinen peto, joka syö enimmäkseen noin
kymmensenttistä kalaa ennen joutumistaan pyydyksiin.
Ammattikalastajien saaliista valtaosa pyydetään myöhäissyksyllä, kevättalvella ja keväällä
verkoilla. Vapaa-ajankalastajien saaliista suurin osa saadaan kesällä uistimella ja verkoilla.
Myös kuhan pilkintä myöhäissyksyllä kasvattaa jatkuvasti suosiotaan.
3. Merilohi ja taimenistutuksia tulee tehdä myös Naantalin Luonnonmaan suuntaan.
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4. Vastakuoriutuneet karisiiat on kassikasvatettava kesänvanhoiksi Airistolla. Siikojen
vapauttaminen kasvatuspaikkaansa poistaa kuljetuksesta ja ympäristönvaihdoksesta
aiheutuvan stressin. Paikallisena lajina istutuspaikalla kasvatetut karisiikaistukkaat jäävät
parhaiten alueelle kalastettaviksi.
5. Airiston-Velkuan kalastusalueen esitys vuosittain käytettävien kalatalousmaksujen
kohdentamiseksi:
Meritaimen 2-v
Meritaimen, vk
Merilohi, 2-v
Vaellussiika, 1-k
Karisiika, 1-k
Karisiika, vk
Kutupaikkakunnostukset
Karanteenihautomon rakentamishankkeen
käynnistäminen – jatkossa ylläpito

15 000 €
5 000 €
5 000 €
15 000 €
15 000 €
5 000 €
10 000 €
25 000 €

YHTEENSÄ

95 000 €

6. Saaristomeren kalakantojen hoitoa suunnitteleva työryhmä on kutsuttava koolle kuluvana
syksynä.

Turussa 28.8.2009
Timo Saarinen,
Airiston-Velkuan kalastusalue
isännöitsijä, kalataloussuunnittelija
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