AIRISTON-VELKUAN KALASTUSALUEEN TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2008
Yleistä
Tammikuussa 2008 Airiston- ja Velkuan kalastusalueiden hallitukset laativat
yhdistymissopimuksen ja toimittivat hakemuksen Varsinais-Suomen TE-keskuksen
kalatalousyksikköön alueiden yhdistämiseksi. Kalatalousviranomainen antoi
hyväksymispäätöksen kesäkuussa 2008. Kalastusalueen järjestäytymiskokous pidettiin
Raision kaupungintalolla 27.8.2008. Kalastusalueen ohjesääntö vahvistettiin
kalatalousviranomaisen allekirjoituksilla 4.11.2008.
Uuden kalastusalueen nimi on Airiston-Velkuan kalastusalue ja sen hallinnon kotipaikkana
on Turun kaupunki. Kalastusalue käsittää yleispiirteittäin seuraavat vesialueet: Turun
edustan merialue Pohjois-Airistolla, Askaistenlahti, Vapparin pohjoispuoli ja Rymättylän
eteläkärjestä Mynälahden pohjukkaan. Kalastusalueen pinta-ala on yhteensä noin 52 600
hehtaaria.

Hallinto ja toimihenkilöt
Vuonna 2008 kalastusalueen hallitukseen kuuluivat: Olavi Sahlstén (puheenjohtaja), Raimo
Lehtimaa (varapuheenjohtaja), Ilmo Aalto, Anri Temonen, Teijo Lindström, Juha Kääriä,
Esa Reunanen, Esa Tähti, Raimo Narjus ja Heikki Saarinen.
1.10.2008 palkattiin kalataloussuunnittelijan tehtäviin iktyonomi Timo Saarinen.
Kalataloussuunnittelijan toimeen kuuluu isännöitsijän perustehtävien lisäksi myös
kalastuksenvalvonnan organisointi ja käytännön valvontatehtävät sekä hanketoiminnan
kehittäminen ja koordinointi.
Airiston-Velkuan kalastusalueen tilintarkastajaksi valittiin HTM, JHT Teemu Peippo sekä
varatilintarkastajaksi HTM Ilkka Tähtinen.

Kokoukset
Kalastusalueen järjestäytymiskokous pidettiin Raision kaupungintalolla 27.8.2008.
Osanottajia kokouksessa oli yhteensä 25 henkilöä. Airiston-Velkuan kalastusalueen hallitus
kokoontui vuonna 2008 neljästi.

Kalavesien käyttö ja hoito
Kalastusalueen omatoiminen siianpoikasten kasvatus onnistui hyvin. Syyskuun puolivälissä
vapautettiin yhteensä noin 55 000 siianpoikasta. Näistä noin 30 000 Rymättylän yksiköstä ja
25 000 Velkualta.
Taulukko 1. Airiston-Velkuan kalastusalueen kalaistutukset
vuonna 2008.
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Airiston - Velkuan kalastusalueella kuhan verkkokalastuksessa käytettävien verkkojen
pienin sallittu solmuväli on 43 mm alkaen 01.01.2001 jatkuen 31.12.2010 saakka. Lisäksi
Askaisten Tuomonluodon ja Loukkeenkarin vesialueille on annettu ajallinen ja alueellinen
kalastusrajoitussuositus kuhan kutuajaksi toukokuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin.

Kesäkuussa merkittiin Naantalin aukolla yhteensä 500 kpl kuhia carlin-merkillä.
Voit palauttaa löytämäsi kalamerkit postimaksutta osoitteella KALANTUTKIMUS 33333
tai sähköisesti http://www.rktl.fi/kala/kalamerkinta/palauta_kalamerkit/. Merkin
palauttaneelle lähetetään palkkio (5€) sekä tiedot kalan istutuspaikasta ja istutuskoosta.
Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja -paikka.
Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Myös suomunäytteen voi lähettää.

Kalastuslupien myynti
Kalastusalue hoiti Velkuan Pohjankylän yhtenäiskalastusalueen (4872 hehtaaria)
kalastuslupien myynnin käytännön järjestämisen ja varojen tilitykset. Pohjankylän
yhtenäiskalastuslupa-alueelle ja Rymättylän Talakorven vesialueelle (noin 500 ha) myytiin
lähinnä vetouistelukalastuslupia. Vetouistelijoita ajatellen myös Airistolle on perustettu
yhtenäislupa-alue (noin 3 000 ha) johon kuuluu vesialueita Turun, Raision ja Naantalin
edustan merialueella.

Omistajakorvaukset ja viehekalastusmaksutulot
Kalatalousyksikkö tilitti vesialueen omistajille tuloutettavia kalastuksenhoitomaksuvaroja
vuodelta 2008 yhteensä 14 528 €.
Vesialueiden omistajille tuloutettavia viehekalastusmaksuvaroja tilitettiin
kalatalousyksiköstä vuodelta 2007 yhteensä 50 685 €.

Kalastuksen valvonta
Alueella on viitisenkymmentä valantehnyttä kalastuksenvalvojaa. Näistä puolet
kalastusalueen asettamia. Vuonna 2008 valvontakertoja kalastusalueella kertyi noin sata.
Kakskerran vesillä paikallinen vpk on osallistunut kalastuksenvalvontatehtäviin.

Muistutukset ja valitukset
Kalastusalue otti toimintavuonna kantaa Aurajoen alajuoksun ruoppaamiseen (Turun
satama), ympäristölupahakemukseen (Neste Oil Oyj), Naantalin sataman Moton matalan
alueen ruoppaukseen (Naantalin satama) ja lupahakemukseen koskien veden johtamista
jäähdytysvedeksi (Neste Oil Oyj).

Tiedotus
Elokuussa Vakka-Suomen Sanomat julkaisi tiedotteen kalastusalueiden yhdistymisestä ja
toiminnan aloittamisesta.
Syyskuussa tiedote siianpoikasten kasvatuksesta ja istutuksesta julkaistiin useissa
tiedotusvälineissä.
11.11. Kalataloussuunnittelija piti alustuksen kalastusalueiden yhdistymisprosessista
valtakunnallisilla ruotsinkielisillä kalastusaluepäivillä Turussa.
Kalahaavi –lehdessä 2/2008 julkaistiin kirjoitus kalastusalueiden yhdistymisestä.
Turun Sanomat lehti oli mukana kalastuksenvalvontakierroksella marraskuussa.
Marraskuussa julkaistiin useissa tiedotusvälineissä alueen ammattikalastajien huoli
merimetsojen lisääntymisestä Mynälahdella.
Kalastusalueen kotisivut toimivat osoitteessa www.airistovelkua.fi.

Muu toiminta
Kalastusalueen voimin merkittiin Mynä- ja Laajoen edustalle kalaväylän sijainti poijuin.
Kalastusalueen tunnustuspalkinto myönnettiin Velkuan koululle.

