AIRISTON-VELKUAN KALASTUSALUE
TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2018
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Yleistä

Kalastusalue on lakisääteinen kalataloutta edistävä yhteistoimintaelin, jonka jäseniä ovat vesialueiden
omistajat sekä ammatti- ja vapaa-ajankalastajajärjestöt. Kalastusalueen toimielimiä ovat kalastusalueen
kokous, kalastusalueen hallitus ja isännöitsijä. Kalastusalueen toiminnassa kalavesien omistajat ja -käyttäjät
pyrkivät löytämään ratkaisuja ja linjauksia alueensa kalatalouden kehittämiseen.
Tammikuussa 2008 Airiston- ja Velkuan kalastusalueiden hallitukset laativat yhdistymissopimuksen ja
toimittivat hakemuksen Varsinais-Suomen TE-keskuksen kalatalousyksikköön (nykyinen V-S ELY-keskus,
kalatalouspalvelut) alueiden yhdistämiseksi. Kalatalousviranomainen antoi hyväksymispäätöksen
kesäkuussa 2008. Kalastusalueen järjestäytymiskokous pidettiin Raision kaupungintalolla 27.8.2008.
Kalastusalueen ohjesääntö vahvistettiin kalatalousviranomaisen allekirjoituksilla 4.11.2008
(ohjesääntömuutos 6.10.2009).
Uuden kalastusalueen nimeksi tuli Airiston-Velkuan kalastusalue. Kalastusalue käsittää yleispiirteittäin
seuraavat vesialueet: Turun edustan merialue Pohjois-Airistolla, Askaistenlahti, Vapparin pohjoispuoli ja
Rymättylän eteläkärjestä Mynälahden pohjukkaan.
Kalastusalueella on 1 811 vesialuepalstaa, joiden pinta-ala on yhteensä noin 52 600 hehtaaria. Yksityisiä
vesialuelohkoja kalastusalueella on 1 179 kappaletta (yhteensä 19 400 ha) ja jakamattomia vesialueita 632
kappaletta (yhteensä 33 200 ha).
Vuosi 2018 oli kalastusalueen 10. kokonainen toimintavuosi.
Kalastuslain (379/2015) siirtymäkausi ja kalastusalueen toimivalta päättyivät 31.12.2018.
Kalatalousviranomainen kutsuu koolle ensimmäisen kalatalousalueen yleiskokouksen alkuvuonna 2019.
Varsinais-Suomen ELY-keskus vahvisti joulukuussa 2017 Lounais-Suomen kalatalouden yhteistyöryhmän
ehdotuksen jonka mukaan Airisto-Velkuan kalatalousalueen rajat tulevat säilymään Airiston-Velkuan
kalastusalueen rajojen mukaisina.
Hallinto ja toimihenkilöt
Vuonna 2018 kalastusalueen hallitukseen kuuluivat: Olavi Sahlstén (puheenjohtaja), Raimo Lehtimaa
(varapuheenjohtaja), Ilmo Aalto, Ilkka Aronen, Juha Kääriä, Teijo Lindström, Jyrki Paavanen,
Heikki Saarinen, Mika Sälve ja Esa Tähti.
Isännöitsijän ja kalataloussuunnittelijan tehtäviä hoiti iktyonomi Timo Saarinen. Toimenkuvaan kuuluivat
isännöitsijän perustehtävien lisäksi myös kalastuksenvalvonnan organisointi ja käytännön valvontatehtävät
sekä hanketoiminnan kehittäminen ja koordinointi.
Kirjanpidon on hoitanut Raija Suominen / tilitoimisto Uotila & Laine.
Kalastusalueen tilintarkastajana toimi HT, JHT Teemu Peippo ja varalla HT Esa Paananen.
Talous 31.12.2018 (31.12.2017)
Tuloslaskelma vuodelta 2018 näytti alijäämää -18 624,77 € (- 38 011,89 €). Oma pääoma 140 333 €.
(198 283 €). Kalaveden hoitorahasto 303 719,32 € (343 719 €).
Kokoukset
Kalastusalueen viimeinen vuosikokous pidettiin 27.11.2018 Ravintola Pohjakulmassa Rymättylässä.
Perinteinen kalastusalueen tunnustuspalkinto myönnettiin toimittaja Markku Sandellille.. Kokouksessa oli 37
osanottajaa ja nämä edustivat yhteensä 29 vesialuetta ja kolmea yhdistystä. Kalastusalueen hallitus
kokoontui vuonna 2018 yhteensä seitsemän kertaa.
Hanketoiminta
Kuhaseminaari
Turun messukeskuksessa järjestettävien Mökki- ja Meri -messujen yhteydessä järjestettiin 6.4. kuhaseminaari.
Yhteistyökumppanina oli kalastusopas Jani Ollikainen. Hankkeen tavoitteena oli tiedottaa seminaarissa
uusimpien kuhatutkimusten tuloksista ja tuoda esille kaupallisen kalastuksen, vapaa-ajankalastuksen,
kalastusmatkailun, kalakaupan ja kalatalousviranomaisen näkökulmia asialliseen ja rakentavaan
keskusteluun. Hankittiin vahva joukko eturivin toimijoita vastaamaan kysymyksiin ja rakentavaan
keskusteluun. Koko seminaari on nähtävissä YouTubessa / kuhaseminaari.
Kaupallista kalastusta edusti Vesa Vihinen, vapaa-ajankalastusta Mikko ”Peltsi” Peltola, kalastusmatkailua
Jani Ollikainen, kalakauppaa Hannu Lahtonen ja kalatalousviranomaista Kari Ranta-aho.
Luonnonvarakeskusta edusti videoalustuksella Jari Raitaniemi.
Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä rahoitti hanketta.
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Saaristomeren kuhankalastuksen säätelyn vaikutukset kuhien keskikokoon
Hankkeessa selvitettiin, kasvaako Saaristomeren kuha siten kuin on arvioitu ja onko kalastuslain ryhmän I
kaupalliselle kalastukselle säätämä kuhan 40 cm:n alamitta ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävä 1.1.2019.
Ryhmän I kaupallisille kalastajille on välttämätöntä saada tietoa siitä, onko riittävän suuri osa kuhakannasta
kasvanut 40 cm:n alamittaan siirtymäaikana.
Kaupalliset kalastajat, vapaa-ajan kalastajat ja kalastusoppaat keräsivät aineistoa laajalti Saaristomeren eri
osista ja Luonnonvarakeskus analysoi aineiston.
Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä rahoitti hanketta, jonka toteutusaika oli 17.2.2017 – 31.12.2018.
Luonnonvarakeskuksen raportti on luettavissa kalastusalueen verkkosivuilla.
Koko yhteisö mukaan merimetso-ongelmaa ratkaisemaan
Hankkeen tavoitteena on aktivoida kaupallisia kalastajia, mökkiläisiä sekä maan- ja vedenomistajia ottamaan
vastuuta merimetsohäirintöjen onnistumisesta.
Merimetsojen tarkkailua tehostetaan riistakameroiden avulla poikkeusluvan mukaisen häirintäalueen
kohteissa, jonne on vaarana muodostua uusia kolonioita.
Uusia kustannustehokkaita häirintämenetelmiä innovoidaan ja kehitetään avoimessa työpajassa
Hanke päättyy 31.12.2019.
Suositukset kuhan kalastukseen
Muille kuin kaupallisten kalastajien I ryhmän kalastajille kuhan alamitta on ollut 1.1.2016 lähtien 42 cm. Näille
suositellaan kuhan kalastukseen tarkoitettujen verkkojen alimmaksi solmuväliksi vähintään 45 mm. Lisäksi
Askaisten Tuomonluotojen ja Loukkeenkarin vesialueille on annettu ajallinen ja alueellinen
kalastusrajoitussuositus kuhan kutuajaksi toukokuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin.
Siian- ja meritaimenen kasvatus ja istutukset sekä siianmädin hankinta
Velkuassa (Juho Juntunen ja Raimo Lehtimaa) ja Rymättylässä (Antero Eloranta) kasvatettiin siianpoikasia
vastakuoriutuneista kesänvanhoiksi sekä 2-vuotiaita meritaimenia kolmekesäisiksi.
Rymättylään toimitettiin 16.5. noin 100 000 startattua vaellussiianpoikasta. Istutushetkellä 5.11. siikoja oli
jäljellä 4 700 kpl keskipainoltaan 37,8 g ja keskipituudeltaan 160 mm.
Velkuaan toimitettiin 17.5. noin 150 000 vastakuoriutunutta vaellussiianpoikasta starttiruokintaan ja tämän
jälkeen meriallaskasvatukseen. Tuntemattomaksi jäänyt eläin oli käynyt altaalla loppukesällä, jolloin jo
vähäiseksi käynyt parvi hävisi kokonaan.
8.6. toimitettiin molempiin kasvatuspaikkoihin 2 100 2-vuotiasta meritaimenta. Ennätyslämpimästä kesästä ja
-merivedestä huolimatta molemmat meritaimenkasvatukset onnistuivat erinomaisesti.
ELY-keskuksen poikkeusluvalla verkotettiin 14. ja 20.11. Aurajokeen kudulle nousevia emosiikoja
mädinhankintaa varten. Käytännön töistä vastasivat Livian kalatalous- ja ympäristöopiston oppilaat.
Hedelmöitettyä mätiä toimitettiin Livian hautomoon kolmisen litraa.
Taulukko 1. Airiston-Velkuan kalastusalueen tekemät kalaistutukset vuonna 2018.
Laji
Vaellussiika
Meritaimen*)
Made

Ikä
kesänvanha
3-kes.
vastakuoriutunut

Määrä kpl
4 700
4 000
2 000 000

*) eväleikattuja
Kalastusalue osallistui lisäksi Valonian tekemiin virtavesikunnostusten kustannuksiin.
Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Airiston-Velkuan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on luettavissa kalastusalueen verkkosivuilta
www.airistovelkua.fi sekä tilattavissa kalastusalueen toimistolta.
Merimetsojen häirintä
Meri vapautui jäistä vasta huhtikuun loppupuolella. Lupaehtojen mukaan häirintätoimet on lopetettava 15.5.
Häirintätoimien alkaessa oli selvää, että kausi jää tavallista lyhyemmäksi.
Liisankari on houkutellut merimetsoja pesintäyrityksiin jo aikaisemminkin ja vuonna 2018 oli täällä havaittu
neljä ”pesänaihetta” Samoin Kaletolla oli havaittu yksi vastaava kokeilu.
Häirintätoimia on tehty alueella vuodesta 2010 alkaen poislukien vuosi 2011. Vuosi 2018 oli takavuosiin
verrattuna varsin rauhallinen
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Merimetsojen häirintäalueen ulkopuoliset kohteet
Ruissalon pohjoispuolella sijaitsevalla Äijäkarilla oli 1 375 (1 216) pesää.
Rymättylän länsipuolella Mustaluodonletolla laskettiin 90 (157) poikaspesää ajoittaisesta merikotkien
voimakkaasta läsnäolosta huolimatta.
Mynälahden Aukkokarilla ei pesintöjä todettu. Vuotta aikaisemmin saarella laskettiin olleen 64 poikaspesää.
Suomen merialueilla merimetsojen pesiä laskettiin kesällä 2018 olleen yhteensä 26 704 (25 750).
Kalastusalue haki 11.1. lupaa merimetsojen häirintään Mynälahden Saarenaukon Aukkokarille 1.3.2018 –
31.12.2020 tarkoituksena estää yhdyskunnan muodostuminen tähän Saaristomeren merkittävimpään kuhan
ja ahvenen lisääntymis- ja pienpoikasalueen ytimeen. Hakemukseen saatiin kielteinen päätös 20.6.
2.5. haettiin koko kalastusalueen vesialueelle lupaa merimetson rauhoitusmääräyksiin 1.3. 2019 –
31.12.2021. Tähän saatiin päätös 3.12.2018:
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HÄIRINTÄALUE VUOSINA 2019 - 2021

Hyljetilanne
Itämeren hyljekanta-arviot ovat perustuneet vuosittaisiin lentolaskentoihin. Vuonna 2018 lentolaskentoja ei
Suomen vesillä kustannussyistä tehty.
Viimeksi vuonna 2017 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa luodoilla noin 30 300 hallia, joista Suomen
merialueella oli runsaat 9 600. Norppia nähtiin 2 332 yksilöä laskentalinjoilla, joilla katettiin noin 17 prosenttia
jääalasta. Tämän otoksen perusteella Perämeren jäillä laskettiin olevan runsaat 13 600 norppaa.
Laskenta-aikaan touko-kesäkuussa halleja on eniten Itämeren pääaltaan reunamilla: Keski-Ruotsin
saaristossa, Suomen lounaissaaristossa ja Viron länsirannikolla.
2000-luvun alusta lähtien koko Itämeren hallikanta on kasvanut keskimäärin noin viisi prosenttia vuodessa,
vaikka viime vuosina kokonaistulos on pysynyt noin 30 000 hallissa. Kannankasvu on viime vuosina ollut
voimakkainta Keski-Ruotsin saaristossa. Yli puolet lasketuista halleista olikin Ruotsin merialueella. Kanta on
vahvistunut myös eteläisellä Itämerellä.
Suomen alueella laskenta-aikaan nähtyjen hallien määrä ei ole enää merkittävästi lisääntynyt viime vuosina.
Valtaosa Suomessa lasketuista halleista tavattiin tänäkin keväänä lounaissaaristosta (8 092). Lähde LUKE.
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Hylkeet aiheuttavat merkittäviä pyydysvahinkoja ja saalismenetyksiä kalastusalueen vesillä. Vuonna 2018
hyljetilanne kalastusalueen vesillä oli edelleen erittäin vaikea. Hylkeet kävivät hyvin aggressiivisesti
kalastajien pyydyksillä repien pyydysten lisäksi saaliskaloja. Hylkeenkestävistä rysistä ei liioin ollut apua, jos
kalat olivat paenneet pyyntipaikoilta hylkeiden läsnäolon takia. Vesialueen omistajia kehotetaan
myöntämään luvat vesialueilleen mahdollisesti haettaviin metsästyslupiin. Aktiivisuutta tarvitaan
ammattikalastajilta, metsästäjiltä ja vesialueenomistajilta.
Maa ja metsätalousministeriö on asettanut koko maahan metsästyskaudeksi 2018 – 2019 yhteensä 1050
harmaahylkeen pyyntikiintiön lupaa. Lounais-Suomeen osoitetusta 273 hylkeen kiintiöstä oli vuoden
vaihteessa jäljellä 244 kpl.
Kalastuslupien myynti vuonna 2018 (v. 2017)
Airiston yhtenäislupa-alue ulottuu Etelä-Airiston Kirveskarilta Naantalin Ukko-Pekan sillalle asti.
Lupamyynnistä vastasi Kalakortti.com. Tämän kautta välitettiin yhteensä 28 (38) lupaa. Airiston
yhtenäislupamyynti oli yhteensä 495 (825) € ja Velkuan Pohjankylän yhtenäiskalastuslupa-alueelle
kalastusalue välitti lupia 15 kpl / 450 € (12 kpl / 364 €).
Siianonginnan yhtenäislupa-alue
Naantalin kaupungin omistamista vesialuesita sekä Turun virkistyskalastusalueista Saaronniemen, Vepsän,
Maisaaren ja Pähkinäisten sekä yksityisestä Iso-Mustileton rannoista muodostettiin vuonna 2017 AiristonVelkuan siian onginnan yhtenäislupa-alue. Lupia myytiin yhteensä 65 (52) kpl ja bruttomyynti oli
1 320 (1 040) €.
Kalastusalueen toiminta-avustus vuonna 2018 (v. 2017)
Varsinais.Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut myönsi määrärahaa kalastusaluetoimintaan vuonna
2018 16 872 € (15 226 €)
Omistajakorvaukset vuonna 2018 (v. 2017)
Korvaukset vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä
kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vuonna 2017 olivat yhteensä 53 265 (38 650) €.
Vesialueen omistajat osallistuivat kalavesienhoitoon antamalla valtakirjan omistajakorvaustuloistaan tai
ohjanneet muita varoja kalastusalueelle yhteensä 1 248 (2 087) eurolla. Lisäksi useat vesialueen omistajat
ovat omatoimisesti istuttaneet vesialueilleen kalanpoikasia.
Kalastusalueen toimesta tehty kalastuksenvalvonta
Kalastusalueen nimeämiä valvojia ovat Janne Antila, Heikki Raumanen, Timo Saarinen ja Mika Sälve. Luvat
tarkastettiin yhteensä noin 200:lta kalastajalta.
Toimitsijatehtävät
Kalastusalueen isännöitsijä hoitaa Kuivan Kaltsaaren-, Hanganperän-Riiaisten-, Röölän-, Tuomolan- ja
Kotkavuoren osakaskuntien toimitsijan tehtäviä.

Muistutukset, lausunnot ja valitukset
Kalastusalue otti toimintavuonna kantaa:
16.02. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus
merenhoidon järjestämisestä (980/2011) (V-S ELY-keskus)
24.04. Kommentit kaupallisen kalastajan poikkeuslupaan / norssirysä (V-S ELY-keskus)
01.10. Turun korjaustelakan toiminnan olennainen muuttaminen Dnro ESAVI/1533/2018 (Vaasan HaO)
07.11. Muistutus koskien Turun Korjaustelakan aloituslupaa ESAVI/19974/2018 (Etelä-Suomen AVI)
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Tiedotus
Airiston-Velkuan kalastusalue oli esillä ainakin seuraavissa tiedotusvälineissä 2018:
18.01. Siian kasvatus tökkii Saaristomerellä. Turun Sanomat
27.02. Täkyongelle hinku – entä lupa? Rannikkoseutu
19.03. Jälkimaku (läjitys). Turun Sanomat
14.04. Kalastuksenvalvojat tiukentavat otettaan. Turun Sanomat
16.04. Kalastajat: Jos merimetsoja ei saada kuriin, saalis loppuu. Turun Sanomat
17.04. Merimetson häirintään tarvitaan talkooapua. Vakka-Suomen Sanomat
17.04. Jää vaikeuttaa merimetsojen häirintää Saaristossa. Rannikkoseutu
20.04. Saari on saanut pahasti siipeensä. Maaseudun Tulevaisuus
04.06. Läjä läjän viereen Airistolle. Turun Sanomat
06.06. Merimetsoviha leimahti jälleen Turun saaristossa. Turkulainen
20.06. Hylkeet ja merimetsot vievät kalastajilta leivän. Turkulainen
22.06. Kalat ovat olleet poikkeuksellisen nirsoja kalamiesten vieheille tämän kevään ja alkukesän aikana. YLE
26.06. Airiston-Velkuan kalastusalue ei saanut Mynälahdelle merimetsojen tappolupaa. V-SS.
07.07. Meriläjitykset on lopetettava (mielipidekirjoitus). Turun Sanomat
13.07. Työtä meriläjityksen lopettamiseksi (mielipidekirjoitus). Turun Sanomat
08.09. Läjityskäänne löi ällikällä. Turun Sanomat
13.09. Naantalin aukko yritetään rauhoittaa hylkeiltä. Turun seutusanomat
16.09. Kaatopaikka pois Airistolta (pääkirjoitus). Turun Sanomat
09.11. Naantalin valtuustoaloite. Vakka-Suomen Sanomat
16.11. Kuhien kuturauhasta taisto. Turun Sanomat
29.11. Kuhan rauhoitukselle otettiin aikalisä. Turun Sanomat
13.12. Merimetsojen häirintälupa taas Mynälahdelle. Vakka-Suomen Sanomat

Maaseudun Tulevaisuus 18.5.2018
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Muu toiminta
Airiston-Velkuan kalastusalueen edustus oli mukana vuonna 2018:
25.01. Lähikalahanke info / John Nurminen säätiö / Naantali
29.01. L-S Kalatalouskeskus / Ylimääräinen kokous / Turku
07.02. Ammattikalastajien tiedotusristeily / Turku
09.02. Kalatalousalueiden rahoitusmallit -työpaja / mmm / Helsinki
12.02. Alueellinen merimetsotyöryhmä / ELY-y / Rauma
13.02. Valtakunnalliset kalastusaluepäivät / KKL / Helsinki
14.03. Kalatalousalueen toiminnanjohtajakoulutus / KKL / Helsinki
22.03. Kalaviikko 2018 -tapahtuma / SAKL / Helsinki
26.03. Kalatalousalueiden rahoitusmallit -työpaja / mmm / Helsinki
27.03. Naantalin kaupungin strategiatyöpaja / Naantali
06.04. Kuhaseminaari / Turun Messukeskus
09.04. Saaristomeren rannikkokalastuksen nykytila ja vahinkoeläinten aiheuttamat ongelmat
ratkaisuehdotuksineen. Varsinais-Suomen kansanedustajat tapaaminen / V- S liitto
15.04. Infotilaisuus / merimetsohäirinnät 2018 / Louhisaari
16.04. Monipalvelukeskus Tsemppi / kalastuslupajärjestelmä info / Turku
07.05. Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä / ELY / Turku
14.05. Käräjäoikeus / puolustuksen todistajana - luvaton merimetsohäirintä / Turku
22.05. Hankepalaveri L-S Kalatalous harmaahylkeen metsästys / Turku
26.05. Rysän päällä Velkuassa -tapahtuma / Velkua
29.05. Merialuesuunnitteluseminaari / Rauma
07.06. Turun sataman läjityssuunnitelmat -palaveri / Turun Satama
18.06. KALPA (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut –projekti) käytettävyystestaus
19.06. Kuhankalastuksen säätely sidosryhmätilaisuus / mmm / Helsinki
20.08. Merimetsopalaveri, hallinto ja hakijat / Ely / Turku
22.08. Alueellinen merimetsotyöryhmä / ELY-y / Rauma
31.08. Turun Eurooppa foorumi / EU / Turku
03.09. Merimetsopalaveri / V-S Liitto ja Naantalin kaupunki / Naantali
12.09. Rymättylän äijäkerho / alustus ajankohtaisia mereltä / Rymättylä
13.09. Kuhankalastajien palaveri / Louhisaari
18.09. Hankepalaveri Järvisten saaressa / Livia ym. / Turku
21.09. Alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä / ELY / Turku
24.09. Kustavin- ja U:gin kalastusaluehallitusten palaveri / Uusikaupunki
01.10. Tehostettu harmaahylkeenmetsästys -hanke ohjausryhmä / Turku
08.10. Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä / ELY / Turku
08.10. L-S Kalatalouskeskus – Satakunta yhdistymisinfo / Turku
24.10. Eläkeläisten kalastuspäivä / Kakskerta
29.10. Hankepalaveri Turun yliopisto / Turku
31.10. Rannikon kalastusaluepäivät / KKL / Turku
29.11. Somevideoiden tekokoulutus / Varsin Hyvä ry / Parainen
30.11. KALPA (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut –projekti) käytettävyystestaus
04.12. Kuhankalastajien palaveri / Louhisaari
12.12. Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen perustamiskokous / Säkylä
14.12. Hyljekantojen hoitosuunnitelman päivitys palaveri / Riistakeskus / Turku

Kaikkiin vesialueen omistajien ja sidosryhmien kyselyihin, yhteydenottoihin ja avunpyyntöihin pyrittiin
vastaamaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.
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Kalastusalueen kotisivut toimivat osoitteessa www.airistovelkua.fi.

Kalastusalueella on myös aktiivisesti päivitettävät Facebook sivut.
Sivuilla oli 31.12. 2018 lähes 700 seuraajaa.
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