LIITE 1. Kalastusalueen järvet ja joet –tiivistelmä.
Tiedot ja karttakuvat pohjautuvat vuoden 2010 käyttö- ja hoitosuunnitelman
liitteeksi Oskari Pöntisen toimesta laadittuihin järvi- ja jokikartoituksiin.
Kartoitukset

ovat

kokonaisuudessaan

ladattavissa

http://airistovelkua.fi/kaytto_ja_hoitosuunnitelma

1.1. Kalastusalueen järvet

Kuva 1. Kalastusalueen järvet numeroituna

osoitteesta

Taulukko 1. Kalastusalueen järvet.
Numero
kartalla

Järvi

Pinta-ala (ha)

Yhteiset
alueet

Yksityiset
alueet

Ongelmat

TURKU
1

Kakskerranjärvi

162,6

6

Monia

R, SL, HK, KV

2

Illoistenjärvi

9

2

4

R, SL, LK,
HV, KV

NAANTALI
3

Luolalanjärvi

25

3

Monia

R, SL, LK,
HV, KV

4

Metsäjärvi

2,4

-

1

S

5

Viialanjärvi

2,4

-

1

6

Taattistenjärvi

54

5

-

7

Köylijärvi

8,2

-

3

HK

ASKAINEN
8

Merijärvi

22,5

2

1

9

Kaukkostenjärvi

8,5

-

3

KU

13

2

3

KU

R

TAIVASSALO
10

Mustajärvi
RYMÄTTYLÄ

11

Leikkistenjärvi

21

2

2

12

Leiklahdenjärvi

7,4

2

1

13

Paskaperänjärvi

15

1

2

14

Ylttistenjärvi

39

2

1

15

Vilujärvi

4

1

-

16

Kuralanjärvi

15

2

-

R, SL, HV

17

Tiskari

4,4

1

-

S

18

Riiaistenjärvi

43

4

-

SL

19

Riittiönjärvi

4

-

2

R, HV, LK, SL

20

Kirkkojärvi

42

8

4

R

21

Lyhtyjärvi

0,6

-

2

KU

22

Menikkalanjärvi

7,5

-

2

S

23

Sianpäänjärvi

4,8

1

1

KU

24

Sydänmaanjärvi

4

-

3

S

25

Ruoninjärvi

2,7

1

1

S

26

Soropohjanjärvi

1,6

1

-

S

27

Pakinaistenjärvi

4,3

-

3

VEHMAA
28

Kirkkojärvi

5

1

-

29

Myllyjärvi

22

1

3

30

Niinijärvi

10

1

3

Pinta-ala yht

564,9 ha

Pinta-ala ka

18,83 ha

R = Rehevöityminen, SL = Sinilevä, LK = Leväkukinnot, HV = Happivaje
KV = Kalakannan vääristyminen, S = Soistunut,
KU = Kasvamassa umpeen.

S

1.2. Kalastusalueen joet

Kuva 2. Kalastusalueelle laskevat joet.

Taulukko 2. Kalastusalueelle laskevat joet.
Numero kartalla

Joki

Vesistön kuormittajat

Ekologinen luokitus

1

Aurajoki

JV, MaT

Välttävä

2

Raisionjoki

MaT, MeT, JV

Välttävä

3

Maskunjoki

4

Hirvijoki

MaT, HA JV

Tyydyttävä

5

Kuuvajoki

HK, JV

Tyydyttävä

6

Mynäjoki

MaT, HA, MeT,

Tyydyttävä

7

Laajoki

HA JV, TT, MeT

Tyydyttävä

8

Puttaanjoki

JV

Tyydyttävä

Tyydyttävä

JV = Jätevedet, HA = Haja-asutus,
MaT = Maatalous, MeT = Metsätalous,
HK = Hajakuormitus, PK = Pistekuormitus, TT = Turvetuotanto

LIITE 2. Kartta: Ekologisen tilan kokonaisarvio LounaisSuomen pintavesissä (SYKE, L-S Ympäristökeskus
2008)

LIITE 3. Suojelualueet Airiston-Velkuan
kalastusalueella.
Taulukko 1. Suojelualueet kartalla.

Oukkulanlahti.

Mietoistenlahti

Kolkanaukko

Rauvolanlahti

Natura 2000 -alueiden verkostolla suojellaan koko Euroopan unionissa tärkeitä
luontotyyppejä

ja

lajeja.

Tavoitteena

on

luonnon

monimuotoisuuden

säilyttäminen. Alueilla voidaan sallia toiminta, joka ei uhkaa suojeltavia
luontoarvoja.
Suojelualue

Kunta

Pinta-

Kuvaus

Suojelutilanne

Kaikki
lahdet
ovat
yleispiirteiltään
samankaltaisia matalia ja
umpeutuvia
ruovikkoisia
lahtia. Oukkulanlahden ja
osin Rukanaukon alueille
ovat
tyypillisiä
laajat
rantaniityt.

Alueella on kohtuullisesti valtion
omistamia
alueita,
mutta
suojelualueita ei ole vielä perustettu.
Myös yksityisiä suojelualueita on
runsaasti.

ala (ha)
Oukkulanlahti

Askainen,

898

Lemu,
Masku

Lahdet
muodostavat
Lounais-Suomen
jäljellä
olevista
merenlahdista
suurimman
ja
yhtenäisimmän
kokonaisuuden.
Pesivä
linnusto
on
merenlahtiemme
monipuolisimpia
ja
lajisto
on
hyvin
edustava.

Halkoaukko,
Alisaarenrauma,
Oukkulanlahti
ja
Rukanaukko
kuuluvat
valtakunnalliseen
lintuvesien suojeluohjelmaan ja
seutukaavan SL-alueeseen.
Alueen suojelu toteutetaan osin
luonnonsuojelulailla osin vesilailla
sekä sopimuksella maanomistajan
kanssa.

Hirvijoen suulla liikkuminen
veneellä yli 6 km/h on
kiellettyä
koko
avovesikauden
ajan.
Ulompana,
noin
linjan
Miilumäki-Paskari
länsipuolella,
veneellä
liikkuminen yli 12 km/h on
kiellettyä 15.4.-15.8.

Mietoistenlahti

Mynämäki,
Askainen,
Lemu

586

Mietoistenlahti on laajahko
merenlahti, johon laskevat
Laajoki ja Mynäjoki. Jokien
suistoalueet
ovat
voimakkaasti
ruovikoituneet.
Suistoalueilla on myös
laajoja
rantaniittyjä.
Louhisaarenlahti
on
erillinen
matala,
umpeutuva ja ruovikkoinen
merenlahti.
Alue
on
suojeltu
lintudirektiivin perusteella.
Linnustollisesti
alueen

Valtio omistaa alueesta merkittäviä
osia, minkä lisäksi alueella on isoja
yksityismaiden suojelualueita.

merkitys on erittäin suuri,
vaikka
pesimälinnuston
kannalta
tilanne
on
heikentynyt
viimeisten
vuosikymmenien aikana.

Lahden suurin arvo on
nykyisin muutonaikaisena
levähdysalueena.
Lähes
kaikkia
vesilintulajeja
tavataan
muuttoaikoina
alueella ja osa lajeista
levähtää lahdella erittäin
runsaslukuisina.

Kolkanaukko

Rauvolanlahti

Taivassalo

Turku,
Kaarina

429

366

Alueeseen
kuuluvat
Kolkanaukko,
Kaustionaukko,
Hilloistenaukko
ja
Rantalanlahti ovat matalia
merenlahtia.
Lahtia
ympäröivät
pääsääntöisesti metsät.
Kolkanaukolla
pesivä
linnusto
on
poikkeuksellisen runsas.
Vesilinnusto on alueen
monipuolisin
ja
ruovikkolajien runsaus on
silmiinpistävä. Lahti on
myös
merkittävä
muutonaikainen
levähdysalue.
Rauvolanlahti muodostuu
kolmesta
erillisestä
alueesta, jotka ovat sekä
kasvistoltaan,
että
eläimistöltään
erittäin
monipuolisia
ja
joilla
tavataan
useita
uhanalaisia ja harvinaisia
lajeja.
Alueella
on
edustavia lintuvesiä ja
arvokkaita lehtoja.
Rauvolanlahti
on
ylirehevöitynyt,
minkä
seurauksena
vesikasvillisuus ruovikkoa
lukuun ottamatta on lähes
kokonaan hävinnyt.

Valtio
on
hankkinut
luonnonsuojelutarkoituksiin
muutamia
ranta-alueita,
mutta
suojelualueita ei ole vielä perustettu.
Kolkanaukko ja Rantalahti kuuluvat
lintuvesien suojeluohjelmaan.
Seutukaavassa Kolkanaukko ja
Päivölän
alue
kuuluvat
luonnonsuojelualueisiin
sekä
Rantalahti MY-alueisiin.
Osa
Rantalahden
rannoista
toteutetaan rakennuslailla/kaavalla.

Vaarniemi
sekä
osia
Friskalanlahdesta,
Kulhosta
ja
Rauvolanlahdesta on perustettu
suojelualueeksi.
Valtio
on
hankkinut
luonnonsuojelutarkoituksiin pienen
alueen Friskalanlahdelta, mutta
suojelualuetta ei ole vielä perustettu.
Suurin osa alueesta toteutetaan
luonnonsuojelulailla.
Kulhon itäosat, Friskalanlahden
rantapellot,
Vaarniemen
ja
Rauvolanlahden pienet peltoalueet
sekä Vaarniemen edustan vesialue
toteutetaan kuitenkin kaavoituksella.
Friskalanlahti
ja
Rauvolanlahti
kuuluvat
lintuvesiensuojeluohjelmaan.

LIITE 4. Kartta: ICES-aluejako

Airiston(Velkuan/kalastusalueen/
osakaskuntakysely/2010/
!
!
!
!
!
!
!

Johanna Heikurinen
Jussi Nordquist

AIRISTON)VELKUAN!KALASTUSALUE!–!OSAKASKUNTAKYSELY!2010!

Sisällysluettelo+
1.! Johdanto ....................................................................................................................... 4!
2.! Aineisto+ja+menetelmät ................................................................................................. 5!
3.!
1.!
2.!
3.!

OSAKASKUNTIEN!TOIMINTA!PASSIIVISTA ...................................................................................................... 6!
TOIMINNAN!ONGELMAT!VÄHÄISIÄ..................................................................................................................... 8!
KALAKANTOJEN!HOITO!JA!HALLINNOINTI!PÄÄOSIN!HALLUSSA.......................................................... 9!

Osakaskuntien+toiminta,+resurssit+ja+ongelmat .............................................................. 6!

4.!
3.!
2.!
3.!

VAPAA)AJAN!KALASTUS!SUOSITUINTA .......................................................................................................... 10!
ONKO!KALASTUSOPPAIDEN!TOIMINTA!VIERASTA!VESIALUEEN!OMISTAJILLE? ...................... 12!
LUPATULOJEN!PUUTE!EI!AINA!RAJOITA!OSAKASKUNNAN!TOIMINTAA ........................................ 13!

5.!
1.!
2.!
3.!

Kalastuksen+järjestäminen+ja+valvonta......................................................................... 16!
PYYDYSYKSIKÖINTI!JÄRJESTÄMÄTTÄ!VALTAOSISSA!OSAKASKUNTIA........................................... 16!
YHTEISTEN!PELISÄÄNTÖJEN!NOUDATTAMISESSA!PARANTAMISEN!VARAA.............................. 17!
MIELIPITEET!VALVONNAN!TEHOSTAMISESTA!VAIHTELEVIA ........................................................... 18!

6.!
1.!
2.!
3.!
4.!

KäyttöC+ja+hoitosuunnitelman+tarkistaminen ............................................................... 19!
EI!SOLMUVÄLIRAJOITUKSILLE,!KYLLÄ!KUHAN!KUTUALUERAUHOITUKSELLE.......................... 19!
OSAKASKUNTALAISTEN!ISTUTUSTOIVEET.................................................................................................. 21!
HAITTAELÄINTEN!AIHEUTTAMAT!VAHINGOT!OVAT!KASVUSSA...................................................... 22!
VAPAA)AJAN!KALASTUKSESTA!USEIMMIN!RISTIRIITATILANTEITA ............................................... 24!

7.!
1.!
2.!
3.!
4.!

Mitä+mieltä+kalavesien+hallinnasta+ja+käytöstä?........................................................... 26!
VÄITTÄMÄ:!”OLEN!TYYTYVÄINEN!KALASTUSALUEEN!TOIMINTAAN.” .......................................... 26!
VÄITTÄMÄ:!”ERI!TAHOJEN!YHTEISTYÖ!TOIMII!ALUEELLA!HYVIN.” ................................................ 26!
OSAKASKUNTIA!KOSKEVAT!VÄITTTÄMÄT................................................................................................... 27!
TERVEISIÄ,!EHDOTUKSIA,!KRITIIKKIÄ!TAI!PALAUTETTA!KALASTUSALUEELLE ...................... 28!

Kalastus+ja+kalastusluvat.............................................................................................. 10!

8.! Yhteenveto+ja+pohdinta. .............................................................................................. 28!
KEHITTÄMISIDEOITA!JATKOA!VARTEN .................................................................................................................. 31!
!
!
KAAVIOT/
!
KAAVIO!1.!OSAKASKUNNISSA!HARJOITETTU!TOIMINTA............................................................................................................................. 6!
KAAVIO!2.!OK:N!TOIMINNAN!KANNALTA!ONGELMALLISTA. ..................................................................................................................... 8!
KAAVIO!3.!ONKO!OK:LLA!KÄYTETTÄVÄSTI!RIITTÄVÄSTI!TIETOA!VESIALUEEN!JA!SEN!KALAKANTOJEN!HOIDON!PERUSTAKSI? .... 9!
KAAVIO!4.!ONKO!OSAKASKUNNAN!HALLINNOINTIIN!KÄYTETTÄVISSÄ!RIITTÄVÄSTI!OSAAMISTA!TAI!AKTIIVISIA!JÄSENIÄ?............ 9!
KAAVIO!5.!VIISI!TÄRKEINTÄ!SAALISLAJIA.................................................................................................................................................. 10!
KAAVIO!6.!OK:N!VESIALUEELLA!HARJOITETTU!KALASTUSTOIMINTA................................................................................................... 11!
KAAVIO!7.!LUPIEN!MYÖNTÄMINEN!OSAKASKUNTIEN!ULKOPUOLISILLE!KÄYTTÄJÄRYHMILLE.......................................................... 12!
KAAVIO!8.!OSAKASKUNTIEN!LUPATULOT!V.2010................................................................................................................................... 13!
KAAVIO!9.!RAJOITTAVATKO!LUPATULOT!OSAKASKUNNAN!TOIMINTAA? ............................................................................................. 13!
KAAVIO!10.!AMMATTIKALASTUSLUPIEN!MYÖNTÄMINEN ...................................................................................................................... 14!
KAAVIO!11.!NYKYISTEN!LUPA)ALUEIDEN!LAAJENTAMINEN. ................................................................................................................. 15!
KAAVIO!12.!ONKO!OSAKASKUNNAN!PYYDYSYKSIKÖINTI!JÄRJESTETTY? .............................................................................................. 16!
KAAVIO!13.ONKO!KALASTUKSEN!JÄRJESTELYSSÄ!ESIINTYNYT!ONGELMIA?........................................................................................ 17!
KAAVIO!14.!KALASTUKSEN!VALVONNASTA!VASTAAVAT!OSAKASKUNNAN!ALUEELLA. ...................................................................... 18!
KAAVIO!15.!TULISIKO!KALASTUKSEN!VALVONTAA!TEHOSTAA?............................................................................................................ 18!
KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAN LIITE | Johanna Heikurinen, Jussi
Nordquist
!

2!

AIRISTON)VELKUAN!KALASTUSALUE!–!OSAKASKUNTAKYSELY!2010!
KAAVIO!16.!SOLMUVÄLIASETUSTEN!ASETTAMINEN. .............................................................................................................................. 19!
KAAVIO!17.MUUT!KALASTUSTA!KOSKEVAT!RAJOITUKSET..................................................................................................................... 20!
KAAVIO!18.!ISTUTUSTOIVEET..................................................................................................................................................................... 21!
KAAVIO!19.!HARMAAHYLJE/MERIMETSOKANTOJEN!KEHITTYMINEN!OSAKASKUNTIEN!ALUEELLA. ............................................... 22!
KAAVIO!20.!HARMAAHYLKEIDEN!/!MERIMETSOJEN!AIHEUTTAMAT!HAITAT!!TAI!VAHINGOT........................................................... 22!
KAAVIO!21.!OSAKASKUNNAN!ALUEELLA!ESIINTYNEET!RISTIRIITATILANTEET!KÄYTTÄJÄRYHMITTÄIN!(N=78).......................... 24!
KAAVIO!22.!MIELIPITEET!KALASTUSALUETTA!KOSKEVISTA!VÄITTÄMISTÄ......................................................................................... 26!
KAAVIO!23.!MIELIPITEET!OSAKASKUNTIA!KOSKEVISTA!VÄITTÄMISTÄ................................................................................................ 27!

!

KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAN LIITE | Johanna Heikurinen, Jussi
Nordquist
!

3!

AIRISTON)VELKUAN!KALASTUSALUE!–!OSAKASKUNTAKYSELY!2010!
!
1.

Johdanto++
!

Osakaskunnan tehtävänä on kalastuksen ja kalakannan hoidon järjestäminen niin, että kalastuslain
tavoitteet toteutuvat. Suomessa on noin 1400000 osakaskiinteistöä ja 20500 osakaskuntaa, joista kaikki
eivät ole toimivia. Osakaskuntien omistamat vesialueet ovat usein pieniä, neljännes koko maan
osakaskunnista hallitsee alle 50 ha:n vesialuetta. Kalastuksen hallinnan paikallinen järjestelmä perustuu
osakkaiden

aktiivisuuteen.

Osakaskuntien

toiminta-aktiivisuus

onkin

varsin

vaihtelevaa.

Osakaskunnissa on paljon enemmän osakkaita kuin järjestelmää luotaessa ja suurin osa osakkaista
asuu muualla kuin vesialueen äärellä. Yhteiskunnalliset muutokset ovat siirtäneet elämän maalta ja
saaristosta kaupunkikeskuksiin. Lomakulttuuri on aikojen saatossa muuttunut, samoin yhteisöllisyys
vähentynyt.
Airiston-Velkuan kalastusalueella on noin 1800 vesialuepalstaa. Osakaskuntakyselyn tarkoituksena oli
kartoittaa Airiston-Velkuan kalastusalueen osakaskuntien toiminnan nykytilaa, sillä vastaavaa
kartoitusta ei oltu aikaisemmin tehty. Osakaskuntien ja kalastusalueiden välinen kommunikaatio on ollut
vähäistä. Tavoitteena oli myös huomioida osakaskuntalaisten näkökulma uuden käyttö- ja
hoitosuunnitelman päivityksessä, sekä osaltaan päivittää kalastusalueen osakaskuntarekisteriä ajan
tasalle.
Raportti esittelee keskeisimmät tulokset kyselystä tulkitsemalla kyselyaineistosta laadittuja kaavioita ja
osakaskuntalaisten vastauksia. Raportin lopussa on yhteenveto, sekä kehittämisehdotuksia tulevien
vuosien kyselyitä ajatellen.

KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAN LIITE | Johanna Heikurinen, Jussi
Nordquist
!

4!

AIRISTON)VELKUAN!KALASTUSALUE!–!OSAKASKUNTAKYSELY!2010!

2.

Aineisto+ja+menetelmät

Airiston-Velkuan kalastusalueen vesialuerekisterissä on yhteensä 1811 osoitetietuetta. Tietueista
karsittiin pois alle 5 hehtaarin alueet, sillä tämän kokoluokan vesialueet ovat suurella
todennäköisyydellä passiivisia. Alle 5 hehtaarin alueita on Airiston-Velkuan kalastusalueella yhteensä
1017 kappaletta. 795 osoitetiedosta poistettiin vielä ne tietueet, joiden osoitetiedot olivat puutteelliset,
tai joiden osoitetiedot olivat rekisterissä useaan kertaan (yksi kysely / omistaja). Perusjoukon lopulliseksi
kooksi muodostui siis 427 vesialuetta.
ENSIMMÄINEN KIERROS
Kysely lähetettiin joulukuussa 2010 kaikille yli 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden osakkaille (165 kpl),
ja yksinkertaisella satunnaisotannalla valituille, joka toiselle 5-50 hehtaarin vesialueen osakkaille (131
kpl). Yli 50 ha:n alueelta posti palautti 2 kirjettä, jolloin 1. kierroksen otoskooksi muodostui 163 kpl. Alle
50 hehtaarin alueille lähti 131 kirjettä, joista 11 jäi tuntemattoman vastaanottajan tai kuolintapausten
vuoksi koskaan menemättä perille, lopullinen otoskoko oli siis 120.
Ensimmäisen kierroksen jälkeen, tammikuussa 2011 kyselyn oli palauttanut 58 henkilöä. Data kerättiin
talteen 56 vastauksesta, sillä yhdessä vastauksessa ilmoitettiin osakkaan kuolemasta, ja toisessa
muutosta pois vesialueelta. Molemmat tapaukset olivat alle 50 ha:n vesialueelta.
Yli 50 ha:n vesialueiden vastausprosentiksi ensimmäisellä kierroksella muodostui 20,85%. Alle 50 ha:n
vesialueiden vastausprosentiksi ensimmäisellä kierroksella muodostui tasan 20%.
TOINEN KIERROS
Yli 50 ha:n alueelta vastauslomakkeen palautti toisella kierroksella 39 henkilöä. Toisella kierroksella yli
50 ha:n vesialueiden vastausprosentiksi tuli 30,23 %. Toisella kierroksella yksi palautetuista
vastauksista tuli alle 50 ha:n alueelta. Data kerättiin talteen 35 palautetusta vastauksesta. Yhdessä
vastauksessa ilmoitettiin osakkaan kuolemasta ja yksi vastaus palautettiin täysin tyhjänä. Lisäksi yhden
vesialueenomistajan kohdalla kyselyyn vastaamiseen ei ollut tarpeita. Kaksi vastannutta palautti vain
vesialueen taustatiedot – sivun täytettynä ja yksi vastauslomake palautui postin palauttamana.
Yli 50 ha:n alueelta kyselyn palauttaneita oli yhteensä 73 kpl (34 + 39). Alle 50 ha:n alueilla kyselyn
palauttaneita oli yhteensä vain 25 kpl (24 + 1). Vastausprosentti yli 50 ha:n vesialueilla oli 41,98 % . Alle
50 ha:n alueilla vastausprosentti jäi 20,83 % prosenttiin.

Yli 50 ha
Alle 50 ha
Posti palauttanut, tyhjä palautus

Vastauksia 1.
kierroksella (kpl)
34
24
9+2

Vastauksia 2. kierroksella (kpl)
39
1
1+5

!
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3.
!

Osakaskuntien+toiminta,+resurssit+ja+ongelmat+

1. OSAKASKUNTIEN TOIMINTA PASSIIVISTA

Kaavio/1./Osakaskunnissa/harjoitettu/toiminta./

!

!
Kyselyyn vastanneista osakaskunnista 23 % järjestää osakaskunnan kokouksia kerran
vuodessa tai useammin. Harvemmin kuin kerran vuodessa osakaskuntien kokouksia järjestää
27 % vastanneista. 44 % vastanneista ei järjestä kokouksia lainkaan.
Osakaskunnista 16 % vastasi istuttavansa kalaa kerran vuodessa tai useammin. Harvemmin
kuin kerran vuodessa kalaa vastasi istuttavansa 29 prosenttia vastaajista. Voidaan siis sanoa,
että 45 % vastanneista harjoittaa jonkinlaista istutustoimintaa vesialueellaan.
46 %
vastanneista ei tee kalaistutuksia osakaskuntien alueella. Jonkinlaisia vesistön parannustoimia
suorittaa 26% vastanneista.
Vapaamuotoinen, yhteinen toiminta on osakaskunnissa vähissä. 80-90 prosenttia vastanneista
ei järjestä lainkaan esimerkiksi kalastuskilpailuja, juhlia tai talkootoimintaa.
Osakaskuntakyselyyn vastanneiden mielestä osakaskuntien toimintaa passivoittivat ja
rajoittivat monenlaiset tekijät. Toimintaa passivoittavina tekijöinä mainittiin osakkaiden
ikääntyminen ja vähyys sekä pienomistajien rajalliset vaikutusmahdollisuudet ja osakkaiden
vapaa-ajan puute. Tämän lisäksi toimintaan vaikuttivat vastaajien mukaan rahan puute, raskas
kirjanpito, valtion lupa- ja hintamonopoli sekä verotus.
Myös ammattikalastuksen marginalisoituminen ja hiipuminen vähensivät osakaskuntien
toimintaa kohtaan koettua kiinnostusta.
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Ammattikalastukselle ongelmia katsottiin aiheuttavan hylkeet, merimetsot, vähenevät
kalakannat ja luonnonsuojelu. Osakaskunnan toimintaa passivoitti myös vesien likaantuminen.
Erään vastaajan mukaan veden laatuun on vaikuttanut se, että satama on saanut läjittää
ruoppausmassoja valituksista huolimatta. Muutama vastaaja sanoi kiinnostuksen
osakaskunnan toimintaan vain hiipuneen ja kahdella vastaajalla ei ollut tarpeeksi tietoa
osakaskunnan toiminnan nykytilasta.
Kalastusasiat
ja
mahdollisesti
vielä
vähemmän
yhteiset
asiat
kiinnostavat
kaupunkilaisosakkaita. Osakaskunnan kokouspaikan etäisyys saattaa vähentää kokouksiin
osallistuvien määrää. Muutaman osakkaan osakaskunnissa kokouksia järjestetään vain
tarpeen mukaan. Vuosittaiset kokoukset koetaan turhiksi, jos osakaskunnassa kalastuslupien
saanti on järjestetty ja asiat ovat muuten kunnossa. Tällöin osakaskunnan toimintatavat eivät
vaadi muutoksia. Osakaskunnan toimintaa rajoittaa vähemmän myös se, jos osakkaat
arvostavat saaristolaiselämän rauhaa.
Vastaajien kommentteja toimintaa rajoittavista tekijöistä:
”Osakkaita ei kiinnosta pätkääkään mitä vesialueella tapahtuu.”
”Hylkeet / merimetsot. Kalastus on liian marginaalinen ammatiksi nykyään ja harrastuskalastuskin on vähentynyt
kalakantojen rajun pienentymisen johdosta. Tästä johtuen kiinnostus kokouksiin on hyvin laimeaa.” ,
”Juuri ammattikalastuksen takia on X:n kalastusalueelle myönnetty vapautus kalastuskunnan perustamisesta, asiat
ovat sujuneet ”omalla painollaan.” ,
”Osakkaat passivoituvat kun kalasto vähenee ja vesi on aina sameaa ja likaista. Satama läjittää ruoppausmassoja
valituksista huolimatta. Hylkeet vähentävät ammattikalastusta. Raskas kirjanpito ja veroittaja rajoittavat toimintaa.
Myös rahan vähyys on ongelma. Osakkaiden rajallinen vapaa-aika vaikuttaa toimintaan. Kokouspaikka halisissa on
ehkä liian kaukana, koska osallistuminen melko vähäistä. Toisaalta, kun lupien saanti toimii ja asiat on kunnossa. Ei
toimintaan tarvitse puuttua.”
”Osakaskunnalla on sovitut toiminta/kalastustavat, jotka toimivat hyvin. Tästä johtuen vuosittaiset kokoukset
koetaan turhiksi.”
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2. TOIMINNAN ONGELMAT VÄHÄISIÄ

!

!

Kaavio/2./OK:n/toiminnan/kannalta/ongelmallista./

!
!!
Yleisesti ottaen vastaajien mielestä osakaskuntatoimintaan liittyviä ongelmia koettiin olevan
vähän, jos ei lainkaan. Hyvin ongelmalliseksi 24 % vastaajista koki osakaskunnan
passiivisuuden ja sen, että toimintaan on vaikea saada mukaan uusia jäseniä. Hiukan
ongelmalliseksi koettiin tiedon tai osaamisen puute osakaskunnan hallinnointiin tai
hoitotoimenpiteisiin liittyvissä asioissa (37-38 % vastaajista). Kuitenkin osakaskuntalaisten
tietotaso on hyvällä tasolla yli puolella vastanneista. 56 % vastanneista koki, että kaiken
kaikkiaan osakaskunnalla on käytettävissä riittävästi tietoa vesialueen ja sen kalakantojen
hoidon perusteeksi ja lähes puolet vastanneista (48%) koki, että resursseja on riittävästi myös
osakaskunnan hallinnointiin. Vähiten ongelmalliseksi vastanneet kokivat vesialueen pienen
koon.
!
!
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!

3. KALAKANTOJEN HOITO JA HALLINNOINTI PÄÄOSIN HALLUSSA
!

Kaavio/3./Onko/OK:lla/käytettävästi/riittävästi/tietoa/vesialueen/ja/sen/kalakantojen/hoidon/
perustaksi?/

!

!
!

!

Kaavio/4./Onko/osakaskunnan/hallinnointiin/käytettävissä/riittävästi/osaamista/tai/aktiivisia/
jäseniä?/

!
!!!
Vastanneista (n=79) lähes puolet (48 %) oli sitä mieltä, että osakaskunnan hallinnointiin oli
käytettävissä riittävästi osaamista tai aktiivisia jäseniä. Puolestaan 15 % vastanneista koki
ettei osakaskunnan hallinnoinnissa ollut riittävästi resursseja ja 37 % vastanneista ei osannut
sanoa onko osakaskunnan hallinnassa tarpeeksi osaamista tai aktiivisia jäseniä.
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Osakaskunnan hallinnointiin liittyen apua tarvittaisiin käytännön asioissa. Lisäksi erään
vastaajan mukaan osakaskunnan toiminnan ollessa minimissä, tarvittaisiin aktiivisia jäseniä
sen hallinnointiin. Hoitotoimenpiteiden vastuu tulisi olla kalastusalueella.

4.

Kalastus+ja+kalastusluvat

+

3. VAPAA-AJAN KALASTUS SUOSITUINTA

Kaavio/5./Viisi/tärkeintä/saalislajia./

!
Viisi tärkeintä saalislajia osakaskuntalaisten mielestä ovat ehdottomasti kuha ja ahven. Viiden
kärkeen ylsivät myös hauki, siika ja lahna.
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Kaavio/6./OK:n/vesialueella/harjoitettu/kalastustoiminta./

!

!
Vapaa-ajan kalastus on eniten harjoitettu kalastusmuoto (86% vastanneiden osakaskuntien
alueella).
Ammattikalastusta
on
noin
puolella
vastanneista
osakaskunnista.
Kalastusmatkailuyrittäjiä esiintyy 13 % vastanneiden vesialueilla.
Vastanneista 10 % ilmoitti vesialueella harjoitettavan muuta toimintaa, kuten rysäkalastusta,
kalankasvatusta, mökkivuokrausta, pienimuotoista suomukalapyyntiä, kotitarvekalastusta,
siianpoikasten kasvatusta ja mökkeilyyn liittyvää kalastusta. Vastanneista 3 % ilmoitti ettei
osakaskunnan vesialueella harjoitettu minkäänlaista toimintaa.
!!
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2. ONKO KALASTUSOPPAIDEN TOIMINTA VIERASTA VESIALUEEN
OMISTAJILLE?

Kaavio/7./Lupien/myöntäminen/osakaskuntien/ulkopuolisille/käyttäjäryhmille./

!

!
Lupien myöntäminen osakaskunnan ulkopuolisille vapaa-ajan-, ja ammattikalastajille on
tasaista. Lupia myönnetään tai ollaan myöntämättä noin 50 % vastanneista osakaskunnista.
Osakaskunnan ulkopuolisille ammattikalastajille myönnetään hiukan herkemmin lupia kuin
ulkopuolisille vapaa-ajan kalastajille.
Vain 7 % mainitsi myöntävänsä lupia kalastusoppaille. Kalastusopas-vaihtoehtoon moni jätti
kokonaan vastaamatta, mikä näkyy myös ei-vastausten määrässä (9%). Kyselläänkö lupia
vähänlaisesti? Vai kieliikö vastaamattomuus aiheen tuntemattomuudesta?
Mielenkiintoista on myös, että peräti 67% vastanneista ei osannut sanoa, myönnetäänkö lupia
osakaskunnan ulkopuolisille vapaa-ajankalastajille. Tästä voitaneen tehdä johtopätös, etteivät
osakaskuntien ulkopuoliset vapaa-ajankalastajat kysele lupia yhtä aktiivisesti kuin
elinkeinotoimintaa harjoittavat ammattikalastajat tai kalastusoppaat.
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3. LUPATULOJEN PUUTE EI AINA RAJOITA OSAKASKUNNAN TOIMINTAA
!

!

!

Kaavio/8./Osakaskuntien/lupatulot/v.2010/

!

Kaavio/9./Rajoittavatko/lupatulot/osakaskunnan/toimintaa?/

!

!
!
61 % vastaajista ei ollut lupatuloja. Lupatulot tai niiden vähyys rajoittavat osakaskunnan
toimintaa 18% vastanneiden mielestä. Vastaajien mukaan osakaskuntien toiminta on
lakisääteistä ja kallista. Niinpä omistaja- ja viehekorvauksista suurin osa tulisi palauttaa
osakaskunnille ja vesien omistajille toiminnan ylläpitämiseksi. Nyt varoista palautuu vain pieni
marginaalinen osuus. Toimintaa ei voida pyörittää nykyaikana enää talkoovoimin, ja
esimerkiksi joka vuosi ei voida toteuttaa istutuksia. Erään vastaajan mukaan kalastusalueet
tekevät monenlaista turhaa toimintaa, joten niistä olisi luovuttava. Toisen vastaajan mielestä
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yhteisten vesialueitten osakaskuntien synnyttämistä pitäisi edistää. Ehkä kalastusalue voisi
toimia ”primusmoottorina”, ehdotti eräs vastaaja.
Pariakymmentä prosenttia vastanneista lupatulojen vähyys häiritsi tavalla tai toisella.
Vastaajien kommentteja lupatulojen rajoittavuudesta:
”Ei joka vuosi istutuksia.”
”Talkootyöllä ei paljoa saa aikaan.”
”Jollei rahaa ole eikä tule? Mites toimit!”
”Huono tuotto.”
”Kaikki tulot menevät hallintoon.”
”Ei ole rahaa istutuksiin.”
”Lupatulot menevät kalastusalueelle.”
”Hoitotoimenpiteitä tulojen puitteissa.”

!

Kaavio/10./Ammattikalastuslupien/myöntäminen/

!

!
31 % vastanneista ilmoitti, ettei ammattikalastuslupia myydä. 23 % vastanneista
osakaskunnista myöntää lupia toistaiseksi. 18 % vastanneista myöntää luvan vuodeksi, 10 %
2-5 vuoden ajaksi. 17 % ei osannut vastata kysymykseen. Ammattikalastuslupien myyminen
saattaisi tuoda osakaskunnille lisätuloja ja samalla elinkeinonharjoittajan toiminnan
tulevaisuuden suunnittelu helpottuisi. Yleinen asenne kuitenkin tuntuu olevan, ettei
vesialueiden osakaskuntatoimintaa ohjaa taloudelliset motiivit.
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Kaavio/11./Nykyisten/lupa(alueiden/laajentaminen./

!

!
Vastanneista (n=80) kalavedenomistajista 27 % kannatti ammattikalastuksen nykyisten lupaalueiden laajentamista ja 44 % vastanneista piti laajentamista tarpeettomana. Vapaa-ajan
kalastuksen osalta tämänhetkisten lupa-alueiden laajentamisen koki tarpeettomaksi 68 %
vastanneista ja 11 % kannatti niiden laajentamista nykyisestä. Kalastusmatkailun lupaalueiden laajentamista piti tarpeettomana 58 % vastanneista ja vastaavasti 13 % vastanneista
koki laajentamisen tarpeelliseksi.
Valtaosa vastanneista ei kokenut nykyisten vapaa-ajan kalastuksen, ammattikalastuksen ja
kalastusmatkailun lupa-alueiden laajentamista tarpeelliseksi. Ammattikalastuksen nykyisten
lupa-alueiden laajentamista kannatettiin kuitenkin eniten.
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5.

Kalastuksen+järjestäminen+ja+valvonta+

!
1. PYYDYSYKSIKÖINTI JÄRJESTÄMÄTTÄ VALTAOSISSA OSAKASKUNTIA.
!

Kaavio/12./Onko/osakaskunnan/pyydysyksiköinti/järjestetty?/

!

36 % osakaskunnista on järjestänyt pyydysyksiköinnin ja 58 % osakaskuntia se on
järjestämättä. Osakaskunnista 6 % ei osannut sanoa pyydysyksiköiden järjestämisestä.
Pyydysyksiköinti on järjestämättä yli puolessa kyselyyn vastanneissa osakaskunnissa.
Kalastuksen voidaan katsoa olevan käytännössä pyydysten osalta säätelemätöntä, vaikka
osakaskunnan alueella noudatettaisiinkin säädöksiä alamitoista ja rauhoitusajoista.
Kalastuksen järjestelyssä ei kuitenkaan koettu esiintyneen ongelmia. Syy pyydysyksiköinnin
puuttumiseen voi löytyä pyydysyksiköintijärjestelmän puutteellisuudesta:
!
”Kalastuslain ensimmäisen pykälän mukainen järkiperäinen kalavesien hoito edellyttää, että
kalastuskuolevuutta voidaan jossain määrin säädellä kalalaji- ja pyydystyyppikohtaisesti. Tällä
hetkellä käytössä oleva osakaskunnan pyydysyksikköjen kokonaismäärään ja eri pyydysten
yksikköarvoihin perustuva järjestelmä ei kelpaa tähän. Nykyjärjestelmän ongelmana on, että
yksiköitä voidaan vaihtaa pyydysten välillä ja niitä on monin paikoin tarjolla käytännössä
rajattomasti, koska yksiköiden kokonaismäärä ei ole määritelty kalaveden tuottavuuden
perusteella.” (Marjomäki ym., 2005:30).
Pyydysyksikön pyyntiteho voi kohdistua pyydyksestä riippuen eri lajeihin ja ikäryhmiin.
Marjomäki ym. arvioivatkin pyydysyksikköjen kokonaismäärän mitoituksen perustuvan lähinnä
siihen, ettei osakkaille varatuista pyydysyksiköistä tule liian alhaisen lukumäärän takia kiistaa
osakaskunnan sisällä.
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2. YHTEISTEN PELISÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESSA PARANTAMISEN VARAA
!

Kaavio/13.Onko/kalastuksen/järjestelyssä/esiintynyt/ongelmia?/

!

!
!
Tiedusteltaessa kalastuksen järjestelyssä esiintyneitä ongelmia vastausprosentti jäi varsin
alhaiseksi. Koska pyydysyksiköinti on järjestämättä lähes 60 prosentissa osakaskuntia,
ongelmia on koettu aiheutuvan lähinnä eri kalastusmuodoista.
Vastaajien kommentteja kalastuksen järjestelyssä esiintyneistä ongelmista:

!
”Jonkin verran luvatonta kalastusta. Puoliammattimaista kalastusta normaaleilla pyydysmerkeillä.”
”Mökkivuokraajat eivät ohjeistaneet vuokralaisia.”
”Luvatonta troolausta”.
”Verkkopaikat rajallisia. Ammattilaiset, vapaa-ajankalastajat, myös veneily ja kalastus [tarkoittaa
ilmeisesti että nämä vaikuttavat verkkopaikkojen määrään]. Kokonaispyydysyksikkömäärä liian suuri.”
”Keväällä kymmenittäin uistinkalastajia kaislikoissa/lahdissa.”
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3. MIELIPITEET VALVONNAN TEHOSTAMISESTA VAIHTELEVIA
!

Kaavio/14./Kalastuksen/valvonnasta/vastaavat/osakaskunnan/alueella./

!

!

!

Kaavio/15./Tulisiko/kalastuksen/valvontaa/tehostaa?/

!

!
!
Osakaskuntien alueilla kalastuksen valvonnasta 35 % suoritettiin omien valvojien avulla, 23 %
kalastusalueen valvojien toimesta ja 5 % muiden viranomaisten avustuksella. Kalastuksen
valvontaa ei ollut järjestetty ollenkaan 35 % vastanneiden vesialueilla. Osakaskunnista 15 % ei
osannut sanoa kalastuksen valvonnan vastaamisesta alueillaan.
Vastanneista (n=84) 39 % piti kalastuksen valvonnan tehostamista tarpeellisena. Erään
vastaajan mukaan kuhan kutuajan uisteluvalvontaa tulisi tehostaa. Vastaajista lähes saman
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verran (36 %) oli sitä mieltä, ettei kalastuksen valvontaa tarvitse tehostaa. 25 % vastanneista
ei ollut mielipidettä kalastuksen valvonnan kehittämisestä.

6.

KäyttöC+ja+hoitosuunnitelman+tarkistaminen+

!
1. EI SOLMUVÄLIRAJOITUKSILLE, KYLLÄ KUHAN KUTUALUERAUHOITUKSELLE
!

Kaavio/16./Solmuväliasetusten/asettaminen./

!
!
Valtaosa vastaajista (48 %) ei kokenut kalastusalueen solmuvälirajoitusten määräämistä
tarpeellisiksi. Kalastuslain määräykset katsottiin riittäviksi. Kuitenkin etenkin kuhan, mutta
myös hauen ja taimenen verkkokalastuksessa solmuvälin toivottiin olevan nykyistä suurempi.
Kuhan kalastukseen suositeltiin 43 mm solmuvälin ohella 45 mm tai jopa 50 mm solmuväliä.
Ahvenelle sopivat solmuvälit olisivat 38-40 mm ja lahnalle 45 mm solmuväli. Pohja- ja
välivesiverkoissa suositeltiin solmuväliksi vähintään 45 mm, pinta- ja pinnanläheisissä
verkoissa niin ikään vähintään 80 mm sekä silakka- ja täkykalaverkoissa maksimissaan 22
mm solmuväliä.

!
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Kaavio/17.Muut/kalastusta/koskevat/rajoitukset./

!

Osakaskuntakyselyyn vastanneista (n=77) 60 % ei kokenut muita kalastusta koskevien
rajoitusten asettamista tarpeellisiksi ja vastaavasti 40 % asettaisi muitakin rajoituksia. Useiden
vastaajien mielestä kuhan kutuajan rauhoitus tulisi palauttaa. Kuhan alamitan nostaminen 40
cm lisäisi huomattavasti sen luontaista lisääntymistä. Lisäksi kuhan jigikalastusta ja pilkintää
olisi rajoitettava ja pitkäsiiman käytön kieltämistä harkittava, jotta kuhan kalastamista
alamittaisena voitaisiin välttää. Hauen ja pienten siikojen kudunaikaista pyyntiä olisi niin ikään
rajoitettava ja hauen alamitta tulisi palauttaa.
Tärkeillä kutualueilla ja erityisesti matalilla kutulahdilla, kuten Mynälahdella, troolaus tulisi
ehdottomasti kieltää ja moottoriveneilyä olisi rauhoitettava. Vapaa-ajan kalastajia pitäisi lisäksi
enemmän valistaa käyttäytymistavoista ja vetouistelua rajoittaa verkkokalastusalueilla. Myös
kesäasukkaiden pitämille verkkomäärille tulisi asettaa rajansa. Mökkiläiset pitävät liian paljon
verkkoja, jopa 4-6 verkkoa.
Vastanneiden ehdotuksia kalastusta koskeviksi rajoituksiksi:
”Kuhan kutuajan rauhoitus voisi parantaa kantoja.”
”Palauttaa valtakunnallinen kuhan rauhoitusaika! Sekä hauen alamitta.”
”Vetouistelu verkkoalueella.”
”Kutualueen moottoriveneliikenteeltä rauhoittaminen”
”Kuhan kutuaikainen rauhoitus Louhisaaren lahden – Tuomonkarin ympärillä on kannatettava ajatus,
kunhan vesialueen omistajille jää kotitarvekalastukseen oikeus esim. Verkoilla.”
”Kuhalle rauhoitusaika, kuten ennen oli.”
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2. OSAKASKUNTALAISTEN ISTUTUSTOIVEET

Kaavio/18./Istutustoiveet./

!
Vastaajista (n=89) 33 % toivoi tulevaisuudessa istutettavan siikaa ja 27 % kuhaa. Vastaajista
lisäksi 18 % toivoi istutettavan taimenta ja 9 % haukea. 8 % vastaajista ei osannut sanoa mitä
kalalajeja jatkossa tulisi istuttaa ja reilut 4 % vastanneista ehdotti istutettavaksi jotain muuta
lajia. Tällaisia olivat mm. made, ahven ja lohi.
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3. HAITTAELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT OVAT KASVUSSA

!

Kaavio/19./Harmaahylje/merimetsokantojen/kehittyminen/osakaskuntien/alueella./

!

Kaavio/20./Harmaahylkeiden///merimetsojen/aiheuttamat/haitat//tai/vahingot./

!

!
!
Hyljekannan kehittyminen on ollut merimetsokannan kasvua hieman nopeampaa viime
vuosien aikana. Vastanneista (n=82) 86% arvio hyljekannan kasvaneen viime vuosien aikana
ja 82 % merimetsokannan. Valtaosa vastanneista (n=91) koki että hylkeet ja merimetsot olivat
aiheuttaneet haittaa tai vahinkoja osakaskunnan alueella. Vastanneista 78 % arvioi haittojen
tai vahinkojen aiheuttajaksi hylkeet ja 57 % merimetsot.
!
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Merimetsoja on laajalti saaristossa. Niiden määrät ovat vuosi vuodelta lisääntyneet.
Esimerkiksi Mynälahdella merimetsoja esiintyy jopa 200-300 linnun parvina. Hylkeiden määrä
vaihtelee vuosittain ja niitä näkyy avomeriaikana silloin tällöin.
Hylkeet aiheuttavat kuitenkin eniten haittaa. Verkkokalastuksesta on tullut lähes mahdotonta,
koska hylkeet repivät kalat verkoista, rikkovat pyydyksiä ja verkkoja, sekä pilaavat
kalasaalista. Verkoista on löytynyt puoliksi syötyjä ja pyrstöttömiä kaloja. Hylkeet myös
häiritsevät ja karkottavat kaloja. Etenkin kuhakannat ovat hiipuneet tai loppuneet alueilta
hyljekannan kasvun seurauksena. Hylkeet ovat esimerkiksi ajaneet kuhat matalimmille vesille
ja hylkeiden takia ammattikalastajat eivät voi kalastaa rannan läheisyydessä, jossa kalat
nykyään ovat. Erään vastaajan mukaan kuhasaaliit ja hylkeiden liikkeet ovat yhteydessä
toisiinsa. Kun vuonna 1997 kuhaa tuli syksystä kevääseen kymmeniä tai jopa satoja kiloja
päivässä, niin vuonna 2010 kiloja ei kertynyt yhtään, selvittää yksi kalastaja. Erään vastaajan
mukaan kuhassa olisi muuten verkoilla ammatikseen kalastavien tulevaisuus. Hylkeet ovat
vaikuttaneet paikoitellen myös siika-, ahven- ja lahnakantoihin.
Hylkeet ja merimetsot vähentävät yhdessä kalastajien kalansaalista ja toimeentuloa. Tästä
johtuen ammattikalastus ja myös vapaa-ajan kalastus vähenee tai siirtyy toisiin paikkoihin,
josta seuraa ristiriitoja kalastuspaikoista. Muutaman vastaajan mielestä ammattikalastus tulee
paikoitellen tai kokonaan loppumaan. Hylje- ja merimetsokantojen vähentämiseen olisi
panostettava voimakkaasti senkin vuoksi, että muuten kalakantojen hoitotoimenpiteet ovat
turhia. Aihe herätti vahvoja tunteita vastaajissa ja kommentteja tähän aihepiiriin kertyikin
ennätysmäärä.
Vastaajien kommentteja hylje/merimetsoaiheeseen:
”Hylkeet repivät verkot, sekä karkottavat kalat pääasiassa esim. kuhat.”
”Hylje repinyt verkkoja. Metsojen pesintä lisääntynyt huomattavasti”
”Pyydysten rikkoontuminen. Puoliksi syötyjä kaloja verkoissa. Kalakantojen vähentyminen.”
”Kalastus käytännössä loppunut, koska ei ole kalaa!”
”Rysän lähistöllä liikkuvat hylkeet ajavat kalat pakosalle.”
”Arvokalat häipyvät kun hylkeet ovat tulleet.”
”10v sitten kumpaakaan ei esiintynyt Mynälahdella. 2010 aloitettu merimetsojen häirintä tuotti
positiivista tulosta. Kanta vähentynyt. Hylkeet lisääntyneet. Kuhasaaliit ja hylkeiden liikkeet liittyvät
toisiinsa. ”
”Hylkeiden vuoksi kuhan kalastus on loppunut kokonaan vesialueellamme.”
”Vähäisessäkin kalastuksessa saalis on pienentynyt”
”Pyrstöttömiä kaloja.”
”Tyhjiä verkkoja.”
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4. VAPAA-AJAN KALASTUKSESTA USEIMMIN RISTIRIITATILANTEITA

Kaavio/21./Osakaskunnan/alueella/esiintyneet/ristiriitatilanteet/käyttäjäryhmittäin/

!
Ristiriitatilanteita syntyy, kun vapaa-ajan kalastajat ja toisinaan myös kalastusmatkailuyrittäjät
tulevat kalastamaan liian lähelle mökkirantoja. Toisaalta erään vastaajan mukaan
kesäasukkaat varjelevat rantojaan laajalta alueelta vaikka eivät ole vesialueen omistajia.
Erään vastaajan mukaan vapaa-ajan kalastajien käytöstavoissa olisi parantamisen varaa:
Vapaa-ajan kalastajat kalastavat merkityn pyydyksen vieressä siten, että jigit jäävät yleensä
verkkoihin kiinni ja rikkovat ne. Vapaa-ajan kalastajat kalastavat ammattipyydysten, kuten
verkkojen lähellä ja nostelevat verkkoja ja ankkurinaruja, jotta saavat vieheensä irti. Erään
ehdotuksen mukaan pilkkijät voisivat kalastaa esimerkiksi 30 metriä verkkolinjan sivulla, ei
verkkojen päällä eikä kulkureitillä. Tosin vapaa-ajan kalastajat ovat myös jonkin verran
alkaneet huomioida pyydyksiä, joten tilanne on parantunut, toteaa eräs vastaaja.
Ammattikalastajien kanssa ristiriitatilanteita tuntuisi ilmenevän ilahduttavan vähän.
Vastaajat ovat lisäksi kokeneet lisääntyneen veneilyn haittatekijäksi. Veneilyn lisääntyminen
rajoittaa kalastusta ja suurilla nopeuksilla ajavat veneilijät ja matkustajalaivat aiheuttavat
suurta aallonmuodostusta. Veneilijät ajavat myös liian läheltä pyydyksiä, jopa
ammattikalastajat. Pintaverkkoja ei voi pitää vedessä, koska ne tarttuvat potkuriin ja veneilijät
ajavat verkkomerkeistä huolimatta avovedessä olevien verkkojen yli.
Kalastuksenvalvonnassa on ilmennyt, että niin osakkaat kuin ulkopuolisetkin eivät tunne
riittävästi lupakäytäntöjä, esimerkiksi kalastuksen hoitomaksun tarpeellisuutta. Mökkivieraita ei
informoida tarpeeksi kalastusalueista ja käytöstavoista. Vieraat veneet tulevat esimerkiksi
joskus heittämään rauhoitusalueelle. Erään vastaajan mukaan vapaa-ajan vetouistelijat eivät
aina hanki lupia.
Kysymys kirvoitti paljon tilannekuvauksia, kun vastaajia pyydettiin kuvaamaan ristiriitatilanteita.
Vesialuerajojen ja yhteisten pelisääntöjen kunnioittaminen tuntuvat olevan herkkiä aiheita, sillä
jokainen käyttäjäryhmä sai osuutensa joskus varsin kipakastakin palautteesta.
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Vastaajien esimerkkejä ristiriitatilanteista:
”Vapaa-ajan vetouistelijat eivät aina lupia hanki. Matkustajalaivojen suuri nopeus ja aallonmuodostus.”
”Kalastajat kadehtivat toisiaan. Vapaa-ajan kalastajat ovat toisten pyydyksillä. Jokamiehenoikeudet
(pilkkiminen) poistettava!”
”Vesialueen omistajat eivät voi ohjata kalastusta enää kotitarvekalastajille (paikallisille), eikä
ammattikalastajille. Paikkakuntalaiset ”eivät kuulu joukkoon”.
”Ammattikalastajat – verkko- ja rysäpaikat.”
”Kalastetaan ammattipyydysten vieressä
”Ammattikalastajat eivät saa kalastaa rannan läheisyydessä, jossa kalat nykyään ovat, hylkeiden takia.
”Veneilijät – veneily lisääntyy, mikä rajoittaa kalastamista.”
”Veneilijät ajaa suurilla veneillä, suurilla nopeudella josta tulee aallokko. Pintaverkkoja ei voi pitää,
koska ne tarttuu potkuriin. Lippumerkeistä ei ole apua pimeään aikaan.”
”Jätevesien laskijat – Kakolan jätevedenpuhdistamon ohijuoksutusmäärät askarruttavat.”
”Kaupunki – sataman ruoppaukset ja ruoppausmassojen läjittäminen Airistolle.”
”Vanhaan nuotta-uomaan pitää saada poiju purjeveneelle! (esim.) ym. pientä (Tuskin paljon nuottakaan
vedetään mutta).”
”Bongarit”
”Hylkeet”
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7.

Mitä+mieltä+kalavesien+hallinnasta+ja+käytöstä?+

Kaavio/22./Mielipiteet/kalastusaluetta/koskevista/väittämistä./

!
1. VÄITTÄMÄ: ”OLEN TYYTYVÄINEN KALASTUSALUEEN TOIMINTAAN.”
51 – 74 prosenttia vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa.
Vastanneista kuusi prosenttia oli jokseenkin eri mieltä, ja vain 1 prosentti vastanneista täysin
eri mieltä. 19 prosenttia, eli viidennes vastaajista, ei osannut muodostaa kalastusalueen
toiminnasta mielipidettä. Mielipidejakauma on siis johdonmukaisessa linjassa aikaisempien
osakaskuntien toimintaa käsittelevien vastausten kanssa.

2. VÄITTÄMÄ: ”ERI TAHOJEN YHTEISTYÖ TOIMII ALUEELLA HYVIN.”

Myös eri toimijoiden välinen yhteistyö tuntuu myös toimivan: 32-45 prosenttia vastanneista oli
jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Alueellisen yhteistyön toimivuudesta
jokseenkin eri mieltä 13 prosenttia vastanneista. 37 prosenttia ei osannut muodostaa
mielipidettä yhteistyön toimivuudesta.
Vastausten perusteella kalastusalueen linjauksiin ja toimintaan ollaan kohtalaisen tyytyväisiä.
Tiedottamisen ja tunnettuuden määrään olisi kuitenkin syytä panostaa jatkossa ehkä hiukan
enemmän, jotta ”En osaa sanoa”-vastausten määrä oli tulevaisuudessa pienempi.
Alueellinen yhteistyö tuntuisi toimivan pääasiassa hyvin, vaikkakin suurin enemmistö ei
osannut muodostaa aiheesta mielipidettä. Viranomaisten ja neuvonnan välinen yhteistyö ei
myöskään välttämättä näy aina kentälle asti. Osakaskuntien ollessa melko passiivisia, voidaan
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myös olettaa, että kukin osakaskunta puuhastelee kaikessa rauhassa omalla alueellaan, ja
osakaskuntien välinen yhteistyö on marginaalista.

3. OSAKASKUNTIA KOSKEVAT VÄITTTÄMÄT
!

!

!

Kaavio/23./Mielipiteet/osakaskuntia/koskevista/väittämistä./

!
Lähes 80 prosenttia vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä, että osakaskunnan
toiminta on tyydyttävällä tasolla ja osakaskunnalla on yhä riittävästi päätösvaltaa kalavesien
käytön suhteen. Ilahduttavaa on, että jokseenkin tai täysin eri mieltä osakaskunnan toimintaa
ja päätösvaltaa koskevien väittämien kanssa oli noin 10 prosentin vähemmistö.
Siirryttäessä käsittelemään väittämiä osakaskunnan käytössä olevista resursseista,
osakaskuntatoiminnan kehittämistä rahatulojen tuottamiseksi osakkaille, sekä pienten
vesialueiden yhdistämistä kalakantojen hoidon järkeistämiseksi, ”En osaa sanoa”-vastausten
määrä tuplaantui noin 23 prosenttiin kunkin väitteen kohdalla. Lähes 60 prosenttia
vastanneista oli kuitenkin jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että osakaskunnalla on
käytössä riittävästi osaamista ja resursseja. Jokseenkin eri mieltä oli 16 prosenttia, ja täysin eri
mieltä resurssiväittämästä oli vain 3 prosenttia vastanneista.
Väittämät osakaskuntien kehittämisestä niin, että ne tuottaisivat osakkailleen rahatuloja ja
pienten osakaskuntien yhdistämisestä kalakantojen hoidon järkeistämiseksi jakoivat
mielipiteitä tasaisesti. Nämä kaksi ”tehokkuusnäkökulmaa” edustavat väittämät keräsivät
eniten ”Täysin eri mieltä”-vastauksia, keskimäärin kolmasosan verran kumpainenkin.
Yhteenlaskettuna 43% vastanneista vastusti jossain määrin (jokseenkin tai täysin eri mieltä)
ajatusta rahatuloja tuottavasta osakaskunnasta ja pienten osakaskuntien yhdistämisestä.
Väittämiä puolsi (täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä) 35% vastanneista. 22-23%
vastanneista ei osannut sanoa mielipidettään väittämiin.
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4. TERVEISIÄ, EHDOTUKSIA, KRITIIKKIÄ TAI PALAUTETTA KALASTUSALUEELLE

Kyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa vapaamuotoisesti palautetta
kalastusalueelle.
Suosituimmat
aihealueet
joista
palautetta
annettiin,
olivat
hylje/merimetsokysymys, kuhan kutualuerauhoituksen palauttaminen, sekä huoli vesistön
rehevöitymisestä ja sen vaikutuksesta kalakantoihin. Eräs vastaaja toivoi kalastusalueen
tekemistä päätöksistä viestintää kentälle. Ison lahnan puuttumisesta Mynälahdelta huomautti
kaksi henkilöä.
Vastaajien antamaa palautetta kalastusalueelle:
”Poliitikot on saatava ymmärtämään tämänhetkinen tilanne merialueella hylkeiden ja merimetsojen
osalta, sekä rajut kantojen pienennyspäätökset (riittävän iso tapporaha on hyvä keino). Muuten ei kaloja
ole eikä tule!”
”Kalaistutukset nykyisellä hylje- ja merimetsomäärällä ovat täysin järjettömiä, istutuksia ei edes
tarvittaisi jos tuhoeläimet saataisiin poistettua alueeltamme!”
”Kuhan kuturauhoitus Tuomonkarien alueelle, ellei paluu vanhaan – Rauhoitus kuhalle kesäkuulle
kaikilla vesialueilla. Juuri kuhassa on verkoilla ammatikseen kalastavien tulevaisuus.
”Kutualueiden rehevöityminen estettävä eli pysäytettävä ja ryhdyttävä hoitotoimiin.”
”Osakaskuntien toiminta lakisääteistä ja kallista. Niinpä omistaja- ja viehekorvauksista suurin osa tulisi
palauttaa osakaskunnille ja vesien omistajille toiminnan ylläpitämiseksi. Nyt varoista palautuu vain pieni
marginaalinen osuus. Toimintaa ei voi pyörittää nykyaikana enää talkoovoimin.”
”Kevät/kutuajan uisteluvalvontaa tehostettava. Kuhan rauhoitus kutuajaksi takaisin (kesäkuu)”
”Selkeä ja ymmärrettävä viestintä kentälle päätöksistä.”

8.

Yhteenveto+ja+pohdinta.+

OSAKASKUNTIEN TOIMINTA

Osakaskuntakyselyn tulosten perusteella osakaskuntien toiminta on pääosin passiivista (44 %
ei lainkaan kokouksia). Toimintaan vaikuttavina tekijöinä mainittiin osakkaiden ikääntyminen,
vähyys ja ajan puute sekä pienomistajien rajalliset vaikutusmahdollisuudet. Myös
ammattikalastuksen hiipuminen ja osakaskunnan kokouspaikan etäisyys vähensivät toimintaa
kohtaan koettua kiinnostusta. Muita mainittuja syitä osakaskuntien toiminnan passivoitumiseen
olivat rahan puute, vaativa byrokratia ja valtion lupa- ja hintamonopoli.
Osakaskuntien toiminnan kannalta ongelmat olivat vähäisiä. Ongelmallisimmaksi koettiin
osakaskunnan passiivisuus ja vaikeus saada uusia jäseniä. Osakaskunnan hallinnointiin ja
hoitotoimenpiteisiin liittyvä tiedon ja osaamisen puute koettiin vain hieman ongelmalliseksi.
Valtaosan mielestä osakkaiden tietotaso oli hyvä ja osakaskunnilla oli riittävästi tietoa
vesialueen ja kalakantojen hoidon tarpeisiin. Vähiten ongelmalliseksi koettiin vesialueen pieni
koko. Näin ollen ei ole yllättävää, ettei väittämä pienten osakaskuntien vesialueiden
yhdistämisestä kerännyt suurta suosiota. Lähes puolet vastanneista koki, että myös
osakaskuntien hallinnon käytössä oli riittävästi resursseja. 61 prosentilla vastanneista
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osakaskunnista ei ollut minkäänlaisia lupatuloja, mutta vain 20 prosenttia vastaajista koki
tulojen puutteen toimintaa rajoittavaksi tekijäksi. Rahan puutetta kuitenkin valiteltiin jonkun
verran, mikä osaltaan selittää vastausten tasaisen jakauman väittämän ”Osakaskunnan
toimintaa tulisi kehittää niin, että se tuottaisi osakkaille rahatuloja” kohdalla.
Osakaskuntatoimintaa ei ilmeisesti juurikaan haluta ajatella pääasiassa tehokkuusaspektien
(rahan tuotto osakkaille, pienten vesialueiden yhdistäminen) kautta.
Onko suuremmissa osakaskunnissa sitten eniten toimintaa? Vaikka vastausprosentti
olikin korkeampi yli 50 ha vesialueilla, Salmi ym. (2001:7,9) mukaan kalastuskunnan
aktiivisuus ei välttämättä ole suoraan yhteydessä sen vesialaan, sillä pienehköjenkin joukossa
on useita aktiivisesti toimivia kalastuskuntia. Suuremmissa kalastuskunnissa osakkaiden
passiivisuutta pidettiin hieman useammin suurempana ongelmana pieniin kalastuskuntiin
verrattuna. (Velkuan kalastusalueen intressiryhmien näkemyksiä –raportti)
Onko suurin osa osakkaista kaupunkilaisia, joita osakaskunnan toiminta kiinnostaa
vähemmän?
Salmen ym. (2001:34) tutkimuksen mukaan pääosa vesialueiden
mökkiläisomistajista tunsi kalastuskuntien toimintaa heikosti. Tietämättömyys selittyi
tavallisesti vähäisellä osanotolla kalastuskuntien kokouksiin. Osallistumattomuus johtui
yleensä siitä, että he olivat tyytyväisiä nykyisten kalastusoikeuksiensa laajuuteen. Samaisessa
tutkimuksessa Salmi ym. (2001:48) toteavat että pienosakkaiden osallistumiskynnystä nosti
ulkopuolisuuden tunne päätöksentekoon nähden. Kokouksissa käsitellään ensisijaisesti
paikallisia koskettavia asioita kuten ammattikalastuksen järjestämistä.

!
KALASTUS OSAKASKUNTIEN ALUEELLA

Kyselyyn vastanneet nimesivät tärkeimmiksi saalislajeiksi kuhan, ahvenen, hauen, siian ja
lahnan.
Osakaskuntien alueella vapaa-ajan kalastus oli yleisin kalastusmuoto. Ammattikalastusta
harjoitettiin lähes puolella osakaskuntien alueista ja kalastusmatkailu oli kolmanneksi eniten
harjoitettu toiminta osakaskuntien vesialueilla. Perinteiseen saaristolaiselinkeinoon,
ammattikalastukseen, suhtauduttiin suopeammin kuin kalastusmatkailuun, joka on verrattain
uusi elinkeino saaristossa. Tämä näkyi muita kalastusmuotoja korkeampina ”En osaa sanoa”tolppina kalastusmatkailua koskevissa kysymyksissä.
Muita vesialueilla harjoitettuja toimintoja olivat rysäkalastus, kalankasvatus, mökkivuokraus,
pienimuotoinen suomukalapyynti, kotitarvekalastus, siianpoikasten kasvatusta ja mökkeilyyn
liittyvä kalastus. Vastanneista vain 3 % ilmoitti ettei osakaskunnan vesialueella harjoitettu
minkäänlaista toimintaa.
KALASTUSLUVAT JA LUPA-ALUEIDEN LAAJENTAMINEN

Lupien myöntäminen osakaskunnan ulkopuolisille vapaa-ajan-, ja ammattikalastajille on
tasaista. Lupia myönnetään tai ollaan myöntämättä noin 50 % vastanneista osakaskunnista.
Osakaskunnan ulkopuolisille ammattikalastajille myönnetään hiukan herkemmin lupia kuin
ulkopuolisille vapaa-ajan kalastajille. 67% vastanneista ei osannut sanoa, myönnetäänkö lupia
osakaskunnan ulkopuolisille vapaa-ajankalastajille. On hyvinkin mahdollista, etteivät
ulkopuoliset vapaa-ajankalastajat kysele lupia yhtä aktiivisesti kuin elinkeinonharjoittajat
(ammattikalastajat tai kalastusoppaat).
Vain 7 % mainitsi myöntävänsä lupia kalastusoppaille. Kalastusopas-vaihtoehtoon moni jätti
kokonaan vastaamatta, mikä näkyy myös ei-vastausten määrässä (9%). Kyselläänkö lupia
vähän, vai kieliikö vastaamattomuus aiheen tuntemattomuudesta?
Ammattikalastuslupia myönnetään kohtalaisesti, mutta lyhyeksi ajaksi. Vain 31 % vastanneista
ilmoitti, ettei ammattikalastuslupia myydä. 23 % vastanneista osakaskunnista myöntää lupia
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toistaiseksi. 18 % vastanneista myöntää luvan vuodeksi, ja vain 10 % 2-5 vuoden ajaksi.
Pitkäaikaisemmat (yli vuoden mittaiset) ammattikalastusluvat helpottaisivat ammattikalastajien
toimintaa huomattavasti.
Salmen ym. (2001:45) tutkimuksessa tuodaan esiin, että varsinkaan pienemmät
kalastuskunnat eivät olleet kiinnostuneet lupien myynnistä, koska ne haluavat ensisijaisesti
turvata omistajien kalastusmahdollisuudet. Ammattikalastajan ollessa itse kalaveden omistaja
on luvansaanti yleensä helpompaa kuin ulkopuolisena (Ståhl 1997, Salmi 1998). (Salmi, P.
1998. Towards sustainable vendace fisheries? Fishermen’s conceptions about fisheries
management. Boreal Environmental Research 3, 151–159. Ståhl, L. 1997. Ammattikalastaja
vai harrastaja? Kalastajien mielipiteitä ja käsityksiä heistä itsestään sekä toisista kalastajista.
Teoksessa Salmi, J. ja Salmi, P. (toim.): Lähikuvia ammattikalastuksesta. Kalastusammatin
rakenne, joustavuus ja mahdollisuudet. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Kalantutkimuksia 122, 57–64.)
Lupatuloja oli vain 32 prosentilla vastanneista osakaskunnista. Lupatulojen puutteen koki
rasitteeksi vain 20 prosenttia vastanneista. Lupa-alueiden laajentaminen nähtiin pääasiassa
tarpeettomana. Suurimman kannatuksen sai ammattikalastusalueiden laajentaminen (30 %
vastaajista), kun vapaa-ajan kalastusalueiden ja kalastusmatkailualueiden laajentamista
kannatti vain 11-13 prosenttia vastanneista.
KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA VALVONTA

Pyydysyksiköintiä ei ole järjestetty 60 % kyselyyn vastanneiden vesialueilla. Tästä huolimatta
kalastuksen järjestelyssä koettiin olevan melko vähän ongelmia ja nekin lähinnä
ristiriitatilanteita vapaa-ajan kalastajien kanssa – Yhteisissä pelisäännöissä näyttäisi olevan
kehittämisen varaa.
Kalastuksen valvonta oli järjestetty joko osakaskunnan omien valvojien tai kalastusalueen
valvojan toimesta yli puolissa kyselyyn vastanneissa osakaskunnissa. 35 prosentissa
osakaskuntia valvontaa ei ollut järjestetty lainkaan. Kysymys valvonnan tehostamisesta jakoi
mielipiteet tasaisesti kyllä, ei, en osaa sanoa –vastausvaihtoehtojen kesken.
Solmuvälirajoitukset koettiin tarpeettomiksi lähes 50 % vastaajien mielestä. 27 % mielestä
kalastusalueen tulisi määrätä solmuväleistä ja toiset 25 % kannattivat solmuvälirajoitusten
suosittamista. Kuitenkin etenkin kuhan, mutta myös hauen ja taimenen verkkokalastuksessa
solmuvälin toivottiin olevan nykyistä suurempi. 40 prosenttia vastaajista kannatti myös
muunlaisten kalastusrajoitusten määräämistä – Kuhan kutuajan rauhoittaminen nousi
vastauksissa keskiöön.
ISTUTUSTOIVEET
Kyselyyn vastanneiden osakaskuntalaisten istutustoiveiden kolmen kärki oli selkeä. 33
prosenttia vastaajista toivoi jatkossa siika-istutuksia, 27 prosenttia kuhaistutuksia ja 18
prosenttia taimenistutuksia. Ääniä saivat myös made ja lohi. Toiveet ovat melko
yhdenmukaisia Airiston-Velkuan kalastusalueen nykyisten istutussuunnitelmien kanssa.
HAITTAELÄIMET OSAKASKUNTIEN VESILLÄ
Vastaajien mielestä hylkeet ovat aiheuttaneet enemmän haittaa kuin merimetsot. Hylkeiden
määrä on myös lisääntynyt hieman nopeammin kuin merimetsojen. Aihetta käsittelevät
vastaukset olivat lähes yksimielisiä ja aihepiiri tuntui herättävän avoimissa kommenteissa
paljon tunteita.
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Hylkeet ja merimetsot aiheuttavat vastaajien mukaan huomattavaa haittaa. Verkkokalastus on
lähes mahdotonta, hylkeet ja merimetsot repivät kalat verkoista, rikkovat pyydyksiä ja
verkkoja, pilaavat kalasaalista. Verkoista on löytynyt puoliksi syötyjä ja pyrstöttömiä kaloja.
Hylkeet myös häiritsevät ja karkottavat kaloja. Hylkeet ovat esimerkiksi ajaneet kuhat
matalimmille vesille. Kuhan kalastus on hylkeiden vuoksi joillakin alueilla loppunut.
Hylkeet ja merimetsot vähentävät yhdessä kalastajien kalansaalista ja toimeentuloa. Tästä
johtuen ammattikalastus ja myös vapaa-ajan kalastus vähenee tai siirtyy toisiin paikkoihin,
josta seuraa ristiriitoja kalastuspaikoista. Muutaman vastaajan mielestä ammattikalastus tulee
paikoitellen tai kokonaan loppumaan.
RISTIRIITATILANTEET MUIDEN VESIALUEIDEN KÄYTTÄJIEN KANSSA
Osakaskuntien ulkopuoliset vapaa-ajan kalastajat sekä veneilijät olivat kaksi suurinta
vesialueilla ristiriitatilanteita aiheuttavaa käyttäjäryhmää. Nämä ryhmät ovat luultavasti myös
kaksi suurinta, joten konfliktien määrä lienee jossain määrin suhteessa ko. ryhmän edustajien
määrään. –Mitä enemmän ryhmässä on ihmisiä, sitä todennäköisempää on, että ryhmässä on
joku, jolle pelisäännöt eivät ole selvät. Vesialuerajojen ja yhteisten pelisääntöjen
kunnioittaminen on vastaajille tärkeää.
MIELIPITEET KALASTUSALUEEN TOIMINNASTA, ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ,
SEKÄ OSAKASKUNTIA KOSKEVISTA VÄITTÄMISTÄ
Vastaajat olivat pääsääntöisesti melko tyytyväisiä kalastusalueen toimintaan. Tiedottamisen
määrässä voisi olla suuntaan jos toiseenkin parannettavaa: Vastaajat toivoivat enemmän
tiedottamista heidän suuntaansa ja hylje/merimetso-ongelmassa kalastusalueesta toivottiin
viestinviejää poliittisten päättäjien suuntaan.
Alueellinen yhteistyö toimii kohtalaisesti, siinä määrin kuin sitä harjoitetaan; Moni osakaskunta
ei toimi kovinkaan aktiivisesti. Osakaskuntalaiset ovat kuitenkin pääosin tyytyväisiä nykytilaan,
jossa vesialueet ja osakaskunnan rahatulot ovat vaatimattomia. Vesialueen pientä kokoa ei
koettu juurikaan ongelmalliseksi, mutta jonkinlaisia tuloja osakaskunnalle kaipailtiin; Toiminnan
pyörittäminen talkoovoimin ei ole eräänkään vastaajan mukaan enää nykyaikaa, ja tulojen
puute tekee mahdottomaksi esimerkiksi osakaskunnan omatoimiset kalanpoikashankinnat.

KEHITTÄMISIDEOITA JATKOA VARTEN
Osakaskuntakysely toteutettiin Airiston-Velkuan kalastusalueella ensimmäistä kertaa. Kyselyn
vastausprosentti jäi vesialuelohkojen kokonaismäärään nähden vaatimattomaksi, vaikkakin yli
50 ha:n alueista tavoitetttiin kyselyllä miltei puolet (73 kpl / 165 kpl). Kyselyn vastausprosentti
olikin suurin yli 50 hehtaarin alueilla, 5-50 hehtaarin alueiden vastausprosentin jäädessä hyvin
alkaiseksi. Kyselyä ei lähetetty alle 5 hehtaarin kokoisille vesialueille, joita on kalastusalueen
vesillä 1017 kappaletta 1800:sta. Mahdollisimman suuren vastausprosentin tavoittelu
vesialuelohkojen määrään nähden ei ole enää kalastusalueen resursseilla mielekästä tai
järkevää. Tästä kielii alle 50 ha:n vesialueiden vastausprosentin ohella myös vastausten laatu:
5-50 ha:n osakkaiden vastauksissa tallennetun datan laatu heittelehti huomattavasti yli 50
ha:n vastauksiin verrattuna: Suurien vesialueiden omistajat vastasivat kyselyyn huolellisemmin
loikkimatta kysymysten yli, ja isoissa osakaskunnissa tietotaso ja alueella harjoitettu toiminta
oli monipuolisemmalla tasolla.
Raportista jätettiin pois joitakin varsin subjektiivisia kysymyksiä koskien kalakantojen ja veden
laadun tilaa. Vastaukset osoittautuivat varsin hankalaksi tulkita, ja hajaannusta oli paljon.
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Vastaavien subjektiivisten aiheiden kysymistä kannattaa jatkossa välttää ja lomakkeen pituutta
lyhentää.
Vastausten tulkintaan avautuisi uusia näkökulmia, jos tiedettäisiin, onko vastaaja vesialueen
vakituinen asukas, vai kesäasukas. Paikoin vastauksissa oli paljon ”En osaa sanoa”vastauksia. Mistä tämä johtuu? Oliko kyselylomake liian vaikeaselkoinen? Kalastuksen
valvonnan järjestämisestä tiedusteltaessa 23 % ei osannut sanoa, kuka hoitaa kalastuksen
valvonnan osakaskunnan alueella. Kuinka hyvin osakaskuntien puuhamiehet ovat kartalla
oman vesialueensa toiminnasta?

!
Airiston-Velkuan kalastusalueella on 30 järveä. Kyselyn yhtenä tavoitteena oli kartoittaa myös
sisävesien toimintaa ja kehitystarpeita. Järvialueet ovat olleet hiljaisia ja kalastusalueen
toiminta on enimmäkseen keskittynyt merialueelle. Järvialueiden tavoittamisessa kuitenkin
epäonnistuttiin; Järvialueilta palautui vain kolme lomaketta.
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