TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Kalastuslain 24 § mukaan kalatalousalueen tehtävät ovat:
1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen
vaikutusten seuranta;
3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;
4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen
kalastuksen tarpeisiin;
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;
9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat
tehtävät.
1 Kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu
Vahvistetut valtakunnalliset kalavarojen hoitosuunnitelmat ja tutkimustieto otetaan huomioon
kalatalousalueen kaikessa toiminnassa ja erityisesti käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa.
Kalavarojen käyttö ja hoito järjestetään parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen.
2 Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta
Varsinais-Suomen ELY-keskus hyväksynee alkuvuonna kalatalousalueen uuden käyttö- ja
hoitosuunnitelman. Vuonna 2022 aletaan valmistelemaan ja toteuttamaan käyttö- ja
hoitosuunnitelman kappaleessa 9 esitettyjä toimenpiteitä resurssien mukaisesti.
3 Kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus
Kalatalousalueen verkkosivuja www.airistovelkua.fi sekä Facebook –sivuja päivitetään aktiivisesti
kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvillä tiedotteilla ja uutisilla. Lisäksi tiedossa olevien
kalatalousalueen jäsenten sähköposteihin toimitetaan säännöllisesti ajankohtaisia tiedotteita.
4 Kalastuksenvalvonnan järjestäminen
Kalatalousalueen sääntöjen mukaan kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien hoidon järjestäminen
on hallituksen tehtävä. Kalastuksenvalvontaa järjestetään resurssien mukaisesti.
Kalastuksenvalvojaksi nimettävien henkilöiden tulee olla oikeustoimikelpoisia, rehellisiä,
luotettavia sekä tehtävään sopivia. ELY:n järjestämä kalastuksenvalvojan koe tulee olla suoritettu
hyväksyttävällä tuloksella.
5 Kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen
Merialueen kaupallisen kalastuksen saalisilmoituksiin sovelletaan Euroopan unionin
lainsäädännössä ja sen toimeenpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä olevia
säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta. Saalisilmoitukset jätetään ELY-keskukselle ja näihin
rekistereihin ei ole kalatalousalueella pääsyä. Vapaa-ajankalastajista pyritään löytämään
motivoituneita henkilöitä pitämään ja toimittamaan saalispäiväkirjaa. Aloitetaan rekrytoimalla
siianonkijoita saaliskirjanpitoon kalastuksenvalvonnan yhteydessä. Lähivuosina saataneen vapaaajankalastuksen määrästä ja kohdentumisesta sekä arvioita kalakantojen tilasta
Luonnonvarakeskuksen kehittämän Oma kala -palvelun kautta.
6 Kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen
kalastuksen tarpeisiin
Kalatalousalueella on Airiston yhtenäislupa vetouisteluun sekä siianonginnan yhtenäislupa-alue.
Näiden laajentaminen on mahdollista vesialueen omistajien luvalla. Yhtenäislupa-alueen
perustaminen kaupallisen kalastuksen tarpeisiin ei ole Airisto-Velkuan kalatalousalueella
tarkoituksenmukaista.

7 Vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät
Tehtävien siirto on mahdollista resurssit huomioiden. Esimerkkeinä kalastuksenvalvonta,
pyydysmerkkien myynti ja toimitsijatehtävät.
8 Viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille
Kalatalousalueen yleiskokouksessa tehdään vuosittain päätökset korvauksista vesialueiden
omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä
kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Kalastuslain 83 § mukaan korvausten jako vesialueen
omistajille perustuu vesialueeseen kohdistuvaan viehekalastuksesta aiheutuvaan viehekalastusrasitukseen,
joka vahvistetaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa.

9 Hanketoiminta vuonna 2022
Vuonna 2022 jatketaan ja käynnistetään hanketoimintaa huomioiden käyttö- ja hoitosuunnitelman
tavoitteet ja suositukset sekä käytettävissä olevat resurssit.
10 Merimetsojen häirintä 2022
Kalatalousalueella on ollut vuodesta 2010 alkaen luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen
poikkeuslupa merimetson rauhoitusmääräyksiin. Tavoitteena on estää merimetsojen pesintä
häirintäalueella. Lupa on määräaikainen ja alkuvuodesta odotetaan päätöstä vuosille 2022 – 2024.
Huomio! Häirintätoimia voidaan tehdä ainoastaan kalatalousalueen koordinoimana. Ota yhteyttä p.
0400 525 323 tai timo.saarinen@airistovelkua.fi, mikäli havaitset pesiä rakentavia tai
pesänrakennustarpeiden kanssa lentäviä merimetsoja tällä alueella:

11 Kalatalousalueen yleiskokous
Yleiskokous pidetään ohjesäännön mukaisesti marraskuun loppuun mennessä.

