AIRISTON-VELKUAN KALASTUSALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Yleistä
Airiston-Velkuan kalastusalueen järjestäytymiskokous pidettiin 27.8.2008.
Vuosi 2018 on kalastusalueen 10. kokonainen toimintavuosi.
Kalastusalueesta kalatalousalueeksi
Kalastuslain siirtymäkausi 2016-2018 on päättymässä. Kalastusalueen alasajo ja joustava siirtyminen
kalatalousalueeksi tulee olemaan runsaasti töitä ja tarkkuutta vaativa prosessi.
Tehtävien siirto kalatalousalueille valmistellaan vuonna 2018, jotta ovat siirtokunnossa alkuvuodesta 2019:
• Arkistoitavat asiakirjat laitetaan järjestykseen (kalatalousviranomaisen ohje vuodelta 2003).
• Suunnitellaan ja valmistellaan kalastusalueen purkukokous
• Muutoksista ja aikatauluista tiedotetaan kalastusalueen jäseniä ja sopimuskumppaneita
• Omaisuus kartoitetaan
• Siirtokelvottomat sopimukset irtisanotaan
• Selvitetään varat ja velat
Kalastusalueen toimivalta päättyy 31.12.2018. Kalatalousviranomainen kutsuu koolle ensimmäisen
kalatalousalueen yleiskokouksen alkuvuonna 2019. Tämän valmisteluun on kalastusalueella hyvät
mahdollisuudet, mikäli yhteistyöpyyntö Elystä saadaan. Kalastusalue päättää viimeisessä
sääntöjenmukaisessa kokouksessaan keväällä 2019 kalastusalueen purkamisesta.
Käyttö – ja hoitosuunnitelma
Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma päivitetään vuosittain kalastusalueen kokouksessa.
Suunnitelma on nähtävissä verkkosivuilla osoitteessa www.airistovelkua.fi/kaytto_ja_hoitosuunnitelma
Paperiversio on tilattavissa kalastusalueen isännöitsijältä.
Kalatalouden alueellinen yhteistyöryhmä aloittaa kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman yleisen osan
valmistelun mahdollisesti vuonna 2018.
Kalastuksen harjoittamista koskevat määräykset ja suositukset
Kalastuksen ohjauksessa otetaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelmassa hyväksytyt suositukset.

Muille kuin kaupallisten kalastajien I ryhmän kalastajille kuhan alamitta on 42 cm. Näille
suositellaan kuhan kalastukseen tarkoitettujen verkkojen alimmaksi solmuväliksi vähintään 45 mm.
Kalavesien hoito
Kalastusalue pyytää Aurajokeen nousevia emosiikoja marras-joulukuussa Halistenkosken alapuolelta
verkoilla ELY-keskuksen ja vesialueen omistajan poikkeusluvalla. Kutuvalmiit emot lypsetään ja
hedelmöitetty mäti toimitetaan Pyhämaan ja Paraisten kalakoulun hautomoihin. Vastakuoriutuneet
siianpoikaset starttiruokitaan ja siirretään merialtaisiin Velkuaan ja Rymättylään kasvatettavaksi
kesänvanhoiksi.
Rymättylässä ja Velkuassa jatkokasvatetaan lisäksi 2-vuotiaita meritaimenia kesästä syksyyn.
Istutetaan vastakuoriutuneita mateen- ja saaristosiianpoikasia sekä 2-vuotiaita meritaimenia.
Kalastusalue on aktiivisesti mukana harmaahylkeiden ja merimetson aiheuttamien vahinkojen
ennaltaehkäisyssä. Maksetaan 100 € palkkio laillisesti metsästetystä ja talteen otetusta hallista.

Valmistellaan tulevalle kalatalousalueelle vaihtoehtoja saada kenttämestari / meritalkkari
valvomaan kalastusta, toteuttamaan merimetsokannan häirintää/rajoitusta lupaehtojen mukaisesti ja
metsästämään hylkeitä.
Kalastusalueella on vuoden 2018 loppuun asti poikkeuslupa merimetson rauhoitusmääräyksiin. Tavoitteena
on estää merimetsojen pesintä häirintäalueella:

1

Huom! Häirintätoimia voidaan tehdä ainoastaan kalastusalueen koordinoimana. Ota yhteyttä mikäli havaitset
pesiä rakentavia merimetsoja tällä alueella:

Muu hanketoiminta
Vuonna 2018 jatketaan ja käynnistetään hanketoimintaa ohjeena käyttö- ja hoitosuunnitelman suositukset.
Saaristomeren kuhankalastuksen säätelyn vaikutukset kuhien keskikokoon -hankkeen tavoitteena on
selvittää 1. Miten kuhankalastuksen nykyinen säätely vaikuttaa Saaristomeren kuhakannan
kokojakaumaan vuosina 2016 – 2018? 2. Onko kalastuslain ryhmän I kaupalliselle kalastukselle
säätämä kuhan 40 cm:n alamitta ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä 1.1.2019? Hanke
päättyy 31.12.2018.
Käynnistetään hanke, jossa pyritään vähentämään pyydyksillä käyviä hylkeitä.
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Osakaskuntien aktivoiminen
Oikeus harjoittaa kalastusta ja määrätä siitä kuuluu vesialueen omistajalle.
Kalastusalue avustaa tarvittaessa osakaskuntia kutsumaan koolle kokoukset päättämään kalavesien käyttöön
ja hoitoon liittyvistä kysymyksistä.
Toimeksiantotehtävät ja niiden hoito
Tarvittaessa ja pyydettäessä kalastusalue laatii selvittelysopimukset ja toteuttaa omistajien ja osakaskuntien
kalastusalueelle suoritettavaksi siirtämät tehtävät.
Kalastuksenvalvonta
Kalastuksenvalvojan tutkinnon suorittaneet Mika Sälve, Janne Antila, Heikki Raumanen ja Timo Saarinen
on valtuutettu toimimaan Airiston-Velkuan kalastusalueen kalastuksenvalvojina. Kalastuksenvalvontaa
tehostetaan isännöitsijän johdolla yhteistyössä kalatalousviranomaisen ja vesialueiden omistajien kanssa.
Pidetään yhteyttä poliisiin ja merivartiostoon valvonnan lisäämiseksi kalastusalueen vesillä.
Kalastonhoitomaksuvaroista jaettavat korvaukset vesialueiden omistajille
Kalastusalue jakaa varat ELY-keskuksen tulouttamat varat vesialueiden omistajille kalatalousviranomaisen
antamien perusteiden mukaisesti.
Tiedotus ja muu toiminta
Vuonna 2018 järjestetään kalastusalueristeily Turku – Tukholma – Turku. Ohjelmassa asiantuntijoiden
alustamia ajankohtaisia kalatalouskysymyksiä.
Kalastusalueen verkkosivuja www.airistovelkua.fi sekä Facebook –sivuja päivitetään ja kehitetään edelleen.
Seurataan ja osallistutaan aktiivisesti päätöksentekoon vesi- ja kalatalouteen sekä ympäristöön vaikuttavissa
hankkeissa laatimalla tiedotteita ja antamalla lausuntoja sekä muistutuksia. Annetaan tiedotusvälineille
ajankohtaisia juttuvinkkejä.
Jaetaan vuosittain tunnustuspalkinto alueen aktiiviselle kalataloustoimijalle.
Verkostoidutaan ja kehitetään alueen kalataloutta ja parannetaan vesien tilaa olemalla mukana eri
yhteistyöryhmissä ja osallistumalla erilaisiin kehityshankkeisiin.
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