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Johdanto
Vuonna 2016 voimaan tullut kalastuslaki (379/2015) edellyttää, että lain voimaantulon myötä perustetut kalatalousalueet laativat alueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa kuvataan toiminnan
tärkeimmät päälinjat kalavarojen hoidolle. Yksityiskohtaiset vuositason tavoitteet ja toimenpiteet
kirjataan kalatalousalueen yleiskokouksen hyväksymiin toimintasuunnitelmiin. Käyttö- ja hoitosuunnitelmien tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tutkimus- ja seurantatietoon ja niiden painoarvon ja sitovuuden tulisi olla aiempia kalastusalueiden vastaavia suunnitelmia suurempi.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tulee näkyä kalastuslain yleiset kehittämistavoitteet kuten kalavarojen käytön kestävyys, vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytysten parantaminen, kalojen luontaisen elinkierron ja lisääntymisen turvaaminen, siirtyminen istutuskeskeisestä kalavesien hoidosta kalastuksensäätelyyn perustuvaan kalavarojen hoitoon ja vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden turvaamiseen. Lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tulee huomioida muut kansalliset kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvät strategiat. Käyttö- ja
hoitosuunnitelmat ovat voimassa enintään kymmenen vuotta niiden hyväksymisestä lähtien. Tätä
ajanjaksoa, joka käytännössä ulottuu noin vuoteen 2031 asti, kutsutaan tässä suunnitelmassa myöhemmin ”suunnittelukaudeksi”.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan on sisäänrakennettu kalavarojen käytön ja hoidon ”ohjauspyörän”
periaatteet (Salminen, M. & Böhling, P. (toim.) 2018). Suunnitelman alussa on kalakantoja ja kalastusta koskeva nykytilan kuvaus ongelmakohtineen. Nykytilan kuvauksen pohjalta on muotoiltu yleinen tavoitetila alueen kalavarojen käytölle ja hoidolle koko suunnittelukaudelle. Tavoitetilaan liittyy
konkreettisia osatavoitteita, joiden toteutumista suunnittelukauden aikana pitää pystyä mittaamaan tai muuten arvioimaan. Seuraavassa vaiheessa on kuvattu toimenpiteet ja tukitoimet, joilla
tavoitteisiin pyritään. Luvussa 9 on yhteenvetoa suunnitelman toimeenpanosta ja sen aikatauluista
sekä vastuutahoista. Luvussa 10 kuvataan tarkemmin osatavoitteiden toteutumisen seurantaa ja
sitä, miten toimitaan, jos jokin osatavoitteista on selvästi jäämässä toteutumatta tai olosuhteet
muuttuvat alueella niin paljon, että osatavoitteet eivät enää ole realistisia tai tarkoituksenmukaisia.
Uuden tutkimus- tai seurantatiedon lisääntyminen voi myös johtaa tarpeeseen päivittää käyttö- ja
hoitosuunnitelmaa.
Toimintaympäristössä tapahtuu vääjäämättä suunnittelukaudella muutoksia, jotka vaikuttavat
käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteisiin ja toimeenpanoon. Näitä muutoksia on pyritty ottamaan
suunnitelmassa ennakoivasti huomioon. Ilmaston lämpeneminen jatkuu, minkä seurauksena jään
alta tapahtuvan ”hyljevapaan” talvikalastuksen mahdollisuudet vähenevät. Hyljekantojen kasvaminen on todennäköistä ja hylje-kalastus -konfliktit lisääntyvät. Lämpimät keväät yhdessä veden rehevyyden kanssa suosivat särkikaloja ja niiden määrä runsastunee. Kotimaisen lähivesiltä pyydetyn
luonnonkalan kysyntä on todennäköisesti kasvava trendi. Kiinnostus ns. vähempiarvoisten kalalajien
hyödyntämisen lisääminen jatkunee ja myös uusia kehityshankkeita käynnistyy. Kaupallisten kalastajien lukumäärä tulee kuitenkin vähentymään, mikäli hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamia vahinkoja ei saada kuriin. Väestön keskittyminen kaupunkeihin jatkuu, etätyömahdollisuudet
lisääntyvät kesämökeillä ja kansainvälisiä työntekijöitä on lähialueella runsaasti. Nämä tekijät todennäköisesti lisäävät vapaa-ajankalastuspainetta Airisto-Velkuan kalatalousalueella ja toisaalta
kasvattavat tarvetta järjestää myös erityisryhmille kalastusmahdollisuuksia. Vapaa-ajankalastuksen
tekniset apuvälineet mm. erilaiset luotaimet kehittyvät jatkuvasti parantaen saalisvarmuutta. Mökkiläisten verkkokalastus todennäköisesti vähenee edelleen.
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Yhteiskunnan digitalisoituminen jatkuu ja digitaalisten alustojen käyttö laajenee uusille sisältöalueille ja käyttäjäryhmiin. Tämä voi tuoda uusia toimintamuotoja ja aktiivisia toimijoita myös esimerkiksi osakaskuntatoimintaan. Eettinen keskustelu kalastukseen ja saaliin käsittelyyn liittyen saattaa
voimistua. Vaikeasti ennakoitavien riskien kuten laajan öljyonnettomuuden tapahtuminen tai
ekosysteemiä voimakkaasti muuttavien vieraslajien levittäytyminen voivat pahimmillaan hyvinkin
nopeasti aiheuttaa toimintaympäristöön suuria muutoksia. Näihin on haasteellista varautua, mutta
kalatalousalue voi kriisiviestintäsuunnitelman avulla tunnistaa riskit ja sopia kriisiviestinnän vastuista.
Airisto-Velkuan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tiedonhankinnasta ja kirjoitustyöstä
vastasi kalatalousalueen toiminnanjohtaja Timo Saarinen. Luonnonvarakeskuksen laatimat kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirunko sekä ehdotus Porvoon-Sipoon kalatalousalueen
merialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi olivat työn lähtökohtia. Kartat on laatinut Robin Ramstedt, mikäli ei muuta ole mainittu. Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun nykytila (Saarinen M. 2021) oli työssä suurena apuna. Käyttö- ja hoitosuunnitelmatyöryhmä – Olavi
Sahlstén (pj.), Juha Kääriä, Ilmo Aalto, Raimo Lehtimaa, Teijo Lindström, Jyrki Paavanen, Heikki Saarinen, Mika Sälve, Esa Tähti, Jarmo Niitynperä ja Sami Laakso - tarkasti ja täydensi kalatalousalueen
yleiskokoukselle esitettävää suunnitelmaa.
Airisto-Velkuan kalatalousalueen yleiskokous on vahvistanut tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman
24.11.2021. Suunnitelma on jätetty hyväksyttäväksi ELY-keskukselle 30.12.2021. Alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä on arvioinut suunnitelmaa ja esitettyjä toimenpiteitä x.x.2022. VarsinaisSuomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut on hyväksynyt tämän Airisto-Velkuan kalatalousalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelman x.x.2022.

Kuva 1. Airisto-Velkuan kalatalousalue, lähialueen kunnat tai kunnanosat ja Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tilastoruudut (47, 51 ja 52) kaupallisen kalastuksen saalisraportointiin.
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1 Suunnitelma Airisto-Velkuan kalatalousalueen merialueelle
1.1 Perustiedot vesialueesta sekä kalastuksen ja kalakantojen nykytilasta
1.1.1 Vesialue ja vesien tila
Saaristomerta rajaavat idässä Hankoniemi, lännessä Kihdin selkä ja pohjoisessa Kustavin pohjoisosat. Saaristomeren kokonaispinta-ala on 8 300 km2, josta maan osuus on vajaa neljännes (Kirkkala
1999). Maisemaa hallitsevia saaria on yli 22 000. Meren keskisyvyys on vain noin 23 metriä ja suurin
syvyys 146 metriä. Yli 20 metrin keskisyvyys saavutetaan vasta avomeren tuntumassa. Rannikkovedet ovat yleensä alle 10 metriä syviä.
Rantaviivaa Saaristomerellä on yli 12 000 kilometriä. Rantaviiva ja sen edustalla leviävä sisäsaaristo
ovat pinnanmuodoltaan vaihtelevaa ja rikkonaista aluetta, jolle ovat tyypillistä syvälle mantereeseen työntyvät lahdet, vaihtelevan kokoiset saaret ja näiden väliset kapeat ja matalat salmet ja selät.
Sisäsaaristo muuttuu rannikolta ulkomerelle liikuttaessa. Välisaaristossa saaret ovat pienempiä ja
veden osuus pinta-alasta on suurempi. Ulkosaaristossa kallio näkyy enää pieninä meren pinnan yläpuolelle kohoavina luotoina.
Saaristomeri on luonteeltaan läpivirtausalue, jonka kautta Itämereltä ja Suomenlahdelta tulevat vedet virtaavat Selkämerelle. Saaristo on myös mantereelta tulevien makeiden vesien sekoittumisaluetta. Vesien vaihtuvuus alueella ei ole erityisen hyvä.
Airisto-Velkuan kalatalousalue sijaitsee Saaristomeren sisä- ja välisaaristossa. Kalatalousalueen vesipinta-ala on 51 239 hehtaaria (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut – Kalpa 4/2021). Alueen vesialue on omistussuhteiltaan erittäin pirstoutunut. Alueella on 643 osakaskuntaa sekä 1 370
yksityistä jakamatonta vesialuetta. 88 % vesialueiden omistusyksiköistä on pinta-alaltaan alle 50
hehtaarin kokoisia. Yli 500 hehtaarin kokoisia omistusyksiköitä on ainoastaan 7 kappaletta (taulukko
1). Yksityisiä vesialuelohkoja kalatalousalueella on yhteensä noin 18 500 ha ja jakamattomia vesialueita yhteensä noin 33 000 ha.

Vesialuelohkoja yhteensä
Pinta-alat yhteensä

2 013 kpl
51 239 ha

Osakaskunnat
Osakaskunnat
Osakaskunnat <50 ha
Osakaskunnat >50 ha

643
32 888
500
143

kpl
ha
kpl
kpl

Yksityiset vesialueet
Yksityiset vesialueet
Yksityiset vesialueet <50 ha
Yksityiset vesialueet >50 ha

1 370
18 351
1 281
89

kpl
ha
kpl
kpl

Taulukko 1. Vesialueiden omistus ja pinta-alat Airisto-Velkuan kalatalousalueella
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Kuva 2. Kiinteistörajat Airisto-Velkuan kalatalousalueen merialueella 2021.
Omistusyksikkörakenteen pirstaleisuus ja järjestäytymättömyys vaikeuttavat yhtenäislupa-alueiden
perustamista, hankaloittavat kalastuksen valvontaa ja yhteisten hoitotoimien suunnittelua sekä
osaltaan rajoittavat myös omistajien omia kalastusmahdollisuuksia alueella. Pienten vesialueiden
omistajia on vaikea tavoittaa, koska kalatalousalueella ei ole ajan tasalla olevia yhteystietoja käytettävissä.
Airisto-Velkuan kalatalousalueeseen kuuluvat Turun ja Naantalin vesialueet, Askaistenlahti, Mynälahti ja osa Taivassalon vesialueista Tuomaraisten aukon eteläpäästä alkaen. Kalatalousalueen kuuluu merialueen lisäksi 37 järveä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 565 hehtaaria. Kalatalousalueen
merialueelle laskee kahdeksan jokea.
Kalatalousalueen rajanaapureita ovat Kustavin-Uudenkaupungin-, Sirppujoen-, Lounais-Suomen-,
Paraisten-Nauvon- ja Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueet.
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Saaristomeren tila on pääosin tyydyttävä (kuva 3). Rannikkovesien ekologinen tila on kuitenkin heikentynyt useilla alueilla edelliseen tila-arvioon verrattuna.

Kuva 3. Rannikkovesien ekologinen tila ja avomeren rehevöitymistila (lähde: Suomela Janne 2019b).
Saaristomeren, kuten koko Itämeren valuma-alueen, keskeiset ongelmat ovat ravinnevalumat, erityisesti fosfori ja typpi, ja niiden seurauksena meren rehevöityminen (kuva 4). Rehevöityminen näkyy vesien samentumisena ja rihmalevien lisääntymisenä. Sinileväkukinnoista on tullut lähes
jokakesäinen ilmiö. Vesien rehevöitymisestä hyötyvät särkikalakannat ovat kasvaneet.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen arvion mukaan ravinnevaluma paikallisista lähteistä Saaristomereen on noin 500 tonnia fosforia ja 6 400 tonnia typpeä vuodessa. Merkittävin paikallinen kuormitus
tulee jokien mukana maataloudesta (kuva 4). Muita paikallisia kuormittajia ovat yhdyskuntien jätevedet, haja- ja loma-asutus, metsätalous sekä kalankasvatus. Kalankasvatuksella on paikallista vaikutusta lähinnä loppukesällä alueilla, joissa veden vaihtuvuus on vähäistä.
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Kuva 4. Saaristomeren typpi- ja fosforikuormitus paikallisista kuormituslähteistä vuosien 2006-2011
keskiarvona. (lähde: Suomela Janne 2019a).
Jätevesikuormitus on pienentynyt selvästi. Pistekuormituksesta on 1990-luvun alkupuolen jälkeen
suhteellisesti eniten pienentynyt kalankasvatuksen ja teollisuuden osuus, mutta myös yhdyskuntien
jätevedenpuhdistamojen typpipäästöt ovat vähentyneet huomattavasti. Valuma-alueelta tulevassa
hajakuormituksessa ei oleellisia muutoksia ole havaittavissa.
Osa Saaristomeren kokonaisravinnekuormasta tulee tauskuormituksena Suomenlahdelta ja muualta Itämereltä, minkä lisäksi typpeä tulee kaukokulkeutumana suoraan ilmasta.
Ennusteiden mukaan ilmastonmuutoksen merkittävimpiä vaikutuksia tulee olemaan ilman ja meren
lämpötilan nousu, sateiden lisääntyminen ja mantereelta tulevien ravinnehuuhtoumien määrän
kasvu sekä meriveden suolapitoisuuden väheneminen.
Koko Airisto-Velkuan merialue on selvästi rehevöitynyt (kuva 5). Merialueen merkittävimmän paikallisen kiintoaine- ja ravinnekuormituslähteen muodostavat mereen laskevat joet, joita puolestaan
kuormittavat valuma-alueella tapahtuva peltoviljely, karjanhoito, yhdyskuntien jätevesipäästöt sekä
haja- ja loma-asutus.
Pitkät lahdet ja pirstaleinen saaristo sekä lisääntyvät järviruokokasvustot heikentävät veden vaihtuvuutta, mikä voimistaa kuormituksen vaikutuksia ja aiheuttaa myös ajoittaisesta hapettomuudesta
johtuvaa sisäistä kuormitusta. Vuosikymmeniä jatkunut rehevöityminen on aiheuttanut rannikkoalueella näkyviä muutoksia kuten sinileväkukintoja, rihmamaisten levien runsastumista ja rakkoleväkasvustojen heikkenemistä, etenkin syvemmillä alueilla. Rehevöityminen yhdessä keväiden aikaistumisen ja lämpenemisen kanssa on todennäköisesti vaikuttanut useiden särkikalalajien runsastumiseen ja toisaalta lienee osasyy havaittuun madekantojen heikkenemiseen ja hauen vähenemiseen monin paikoin Saaristomeren väli- ja ulkosaaristossa. Rehevöityminen seurannaisvaikutuksineen haittaa kalastusta myös lisäämällä seisovien pyydysten likaantumista.

A-V / KHS / Ehdotus / 24.11.21

9

Kuva 5. Pintaveden sameus keskiarvona ajanjaksosta 1.7. – 7.9 (2015, 2017 ja 2018) Airisto-Velkuan
kalatalousalueen merialueella, perustuen satelliittikuviin (Suomen ympäristökeskus)
Ainutlaatuinen Saaristomeri -operaation aloitteesta Suomen hallitus teki huhtikuussa 2021 päätöksen Saaristomeriohjelmasta (Valtioneuvoston tiedote 29.4.2021). Ohjelman tavoitteena on vähentää Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitusta niin, että alue saadaan pois Itämeren
suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormittajien hot spot -listalta viimeistään vuonna 2027.
Kalatalousalueella on kalastuksen ohella paljon muuta vesien käyttöä. Veneily ja muu vesillä liikkuminen on yleistä, ja alueella sijaitsee lukuisia veneilijöiden suosimia retkisatamia ja ulkoilualueita.
Iso osa rantojen läheisistä alueista, luonnonsuojelualueita lukuun ottamatta, on kaavoitettu ja rakennettu asuin- ja kesämökkikäyttöön. Veneilyn ohella aluetta halkovaa väyläverkostoa käyttää
laivaliikenne ja muu vesiliikenne (kuva 6).
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Turun satamasta kulkee matkustaja- ja rahtiliikennettä Itämeren alueen tärkeisiin satamiin aina
valtamerilinjoille asti. Naantali on Suomen johtava Skandinavian rahtiliikenteen satama, sillä yli
puolet Varsinais-Suomen satamien ja Ruotsin välisestä rekka- ja trailerliikenteestä lautoilla kulkee
Naantalin sataman kautta (Naantalin Sataman verkkosivut).
Kalatalousalueella on useita luonnonsuojelualueita, joissa on kalastukseen vaikuttavia rajoituksia.
Kalastusrajoituksista löytyy yksityiskohtaista tietoa kalastusrajoitus.fi –sivustolta.
Kulkuväylällä ei saa kalastaa seisovalla pyydyksellä siten, että se vaikeuttaa kulkemista. Väylälle ei
toisin sanoen saa asettaa seisovia pyydyksiä tai sen merkkejä (vesilaki 3 luvun 3 §). Liikkuvilla välineillä (kuten trooli, uistin) kalastaminen on sallittua. Väylällä kalastava alus ei kuitenkaan saa estää
minkään aluksen navigointia väylällä. Väylän haraussyvyyden alapuolelle saa asettaa pyydyksiä, jos
pyydysmerkit ovat asetettavissa väyläalueen ulkopuolelle. Haraussyvyys on useimmiten suurempi,
kuin merikartoista ilmenevä kulkusyvyys. Haraussyvyys ilmenee väyläpäätöksestä (saatavana Väylävirastolta) (Fredrikson, J. 2019)

Kuva 6. Muu toiminta (venesatamat, veneluiskat, väylät ja väyläalueet, rantarakentaminen sekä kalastusta
rajoittavat luonnonsuojelualueet) Airisto-Velkuan kalatalousalueella.
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Viimeisiä julkaistuja suunnitelma-alueelle sijoittuvia tarkkailuohjelmia ovat olleet Turun edustan jätevesikuormittajien kalataloudellinen yhteistarkkailu, Turun Sataman kunnossapitoruoppauksen ja
meriläjityksen kalastovaikutusten tarkkailu 2011 – 2018 sekä Utö-Naantali väylän käytön kalataloustarkkailuohjelma vuosille 2011 – 2016.
1.1.2 Kalastus
Airisto-Velkuan kalatalousalueen vedet ovat tärkeitä kaikille kalastajaryhmille - kaupalliselle kalastukselle, vapaa-ajankalastukselle ja kalastusopastoiminnalle. Alueen merkitystä kalastukselle lisää
sen laajuus, asutuksen ja kesämökkien suuri määrä sekä kaupunkien ja työpaikkojen läheisyys.
1.1.3 Kaupallinen kalastus
Kaupallisten kalastajien määrä alueella on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana laskussa. Kehitys
on ollut samankaltainen muillakin rannikkoalueilla. Kalastajien määrän ohella myös pyyntiponnistus
verkoilla on vähentynyt kymmenessä vuodessa noin puoleen. Silakan rysäpyynti on vähentynyt 2000
-luvulla, ja kuoreen rysäpyynti on tullut uutena kalastusmuotona erityisesti Mynälahdelle ja Askaistenlahdelle. Kaupallisen kalastuksen tärkeimmät kalastusalueet on esitetty luvussa 1.3.1.

KUNTA

Rekisteröityneitä
kaupallisia kalastajia

joista
1-ryhmässä

Kustavi

17

Taivassalo

42

Mynämäki

7

Masku

8

Naantali

28

Raisio

3

Turku

19

Kaarina

9

Paimio

2

Sauvo

5

Salo
Parainen

8
33

Kemiönsaari

23

14

204

82 (40 %)

68

YHTEENSÄ

Taulukko 2. Kaupallisten kalastajien lukumäärä Saaristomerellä tammikuussa 2021 (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus).
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Alueella toimivat kalastajat ikääntyvät eikä uusia tulijoita ole riittävästi paikkaamaan lopettaneiden
lukumäärää. Kalastajan ammatti ja olosuhteet eivät tällä hetkellä erityisesti houkuttele alalle nuoria.
Kalastajien ja kalastuksen vähenemiseen on useita syitä.
Verkkokalastus on käynyt käytännössä mahdottomaksi monilla alueilla avovesiaikana harmaahylkeiden runsastumisen seurauksena. Heikentyneet jäätalvet ovat vaikeuttaneet talvikalastusta, mikä on
samalla lisännyt hylkeiden aiheuttamia ongelmia verkkokalastukselle. Hylkeet vievät saaliita verkoista ja repivät pyydyksiä samoin kuin pienemmässä mittakaavassa myös merimetsot. Rysäpyynti
onnistuu yleensä vain hylkeenkestävillä rysillä, ja hylkeet karkottavat kaloja monilla pyyntipaikoilla.
Ahvenen rysäpyyntiä harjoitetaan lähinnä keväällä Taivassalon vesillä. Kuhan pyyntiin ei ole olemassa toimivia rysiä.
Pyyntilupien saaminen vaihtoehtoisille paikoille on ollut joillain alueilla vaikeaa. Kalaisten vesien lisäksi kalastaja tarvitsee rannan maihin tuontia ja kaluston säilyttämistä varten. Logistiikka saaliin
toimittamiseksi markkinoille on usein haastavaa.
Suomessa otettiin vuoden 2017 alussa käyttöön uusi toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä. Uusi järjestelmä koskee silakan ja kilohailin troolikalastusta, silakan rysäkalastusta ja lohen rannikkokalastusta. Aloittaville kalastajille ei ole varattuna omia kiintiöitä ja näiden ostaminen on usein
mahdotonta tai vähintäänkin erittäin kallista.
Lisäksi kaupallisessa kalastuksessa käytettävät alukset on ilmoitettava kalastusalusrekisteriin ja
ajoittain tilaa ei ole uusille riittävästi.
Saaristomeri on tärkeimpiä kaupallisen kalastuksen alueita Suomessa ja Airisto-Velkuan kalatalousalue on Saaristomeren tärkeimpiä kaupallisen kalastuksen alueita. Luonnehdinta kalakantojen nykytilasta perustuu Luonnonvarakeskus LUKE:n keräämiin kaupallisen kalastuksen saalistilastoihin
ICES-tilastoruuduittain. Airiston-Velkuan kalastusalue sijaitsee tilastoruutujen 47, 51 ja 52, sekä osaalueruutujen 29 ja 30 alueella. Ammattikalastuksen kohteena olevat saalislajit kestävät pienimuotoisen rannikkokalastuksen pyyntipaineen.
Luonnonvarakeskuksen laatiman kaupallinen kalastus merellä -tilaston mukaan merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli vuonna 2020 ennakkoarvion mukaan 112 miljoonaa kiloa. Se oli
23 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista.
Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla. Myös heidän saaliinsa pieneni monien
lajien osalta edellisestä vuodesta ja jäi pienemmäksi kuin 2000-luvulla keskimäärin (Luonnonvarakeskuksen tiedote 28.1.2021)

1.1.4 Kaupallisen kalastuksen saaliit kalatalousalueella / pyyntiruuduilla 47,51 ja 52
1.1.4.1 Silakka

Silakan (Clupea harengus membras) kalastuksen voidaan sanoa olevan niin Saaristomeren kuin suomalaisen ammattikalastuksenkin selkäranka.
Saaristomerellä silakkaa troolataan Iniön aukolla sekä etelämpänä Houtskarin, Korppoon, Nauvon
ja Dragsfjärdin avoimilla vesillä. Airisto-Velkuan kalatalousalueella troolattiin vuonna 2021 Rymättylän ja Airiston länsipuolilla.
Vuonna 2020 silakkasaalis (troolit ja rysät) oli noin 13,5 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis oli pienimmillään 2000-luvun puolivälissä, jolloin suuri osa alueen troolialuksista romutettiin.
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Silakan rysäkalastus painottuu Taivassalon rannikkovesille ja Velkuan pohjoisiin salmiin. Saaristoon
kutemaan saapuvaa silakkaa pyydetään rysillä jäiden lähdöstä heinäkuun alkuun saakka.
Silakkaa saadaan vähäisessä määrin myös verkoilla.

Kuva 7. Silakkasaalis pyyntiruuduilla 47, 51 ja 52 v. 1980 – 2020 (SVT 2021).

1.1.4.2 Kuha
Kuhasaaliin huippuvuodet olivat 1997 ja 2003, jolloin saalis oli yli 400 tonnia (kuva 5). Vuoden 2003
jälkeen saaliissa on ollut laskeva trendi joitakin vahvempia vuosia lukuun ottamatta. Vuonna 2019
saalis oli 105 tonnia. Saalis on ollut yhtä pieni viimeksi vuonna 1987. Ainakin osasyy pieneen saaliiseen lienee kuhan alamitan nousu 40 senttimetriin 1-ryhmän kaupallisille kalastajille vuoden 2019
alussa ja nousun aiheuttama pyyntiponnistuksen pieneneminen. Kuhan verkkopyyntiponnistus on
tosin pienentynyt koko 2000-luvun ajan, alle puoleen. Saaliin pienenemisestä huolimatta Saaristomerellä pyydetään edelleen yli puolet Suomen koko merialueen kaupallisen kalastuksen kuhasaaliista. Vapaa-ajankalastajille kuhan alamitta nousi 42 cm:iin jo vuonna 2016.
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Kuva 8. Kuhasaalis pyyntiruuduilla 47, 51 ja 52 v. 1980 – 2020 (SVT 2021).

Noin 90 prosenttia kuhasaaliista saadaan myöhäissyksyllä ja keväällä verkoilla, loput keväällä rysillä
(PU - rysät, muut suomukalarysät ja silakkarysät). Kaupallisen kalastuksen verkkosaaliista valtaosa
(85 %) saadaan 41–45 mm:n verkoilla. Tämän pyydysluokan sisällä Luken keräämien saalisnäytteiden perusteella suurin osa kalastuksesta tapahtuu 43 mm verkoilla, mutta vuonna 2019 45 mm
verkkojen osuus nousi selvästi.
Kuhankalastus on vaikeutunut voimakkaasti hylkeiden takia. Kuha on merkittävässä määrin siirtynyt
aiemmilta syviltä selkävesiltä mataliin ja suojaisiin vesiin (RKTL 2012), ja viime vuosina hylkeet ovat
saavuttaneet suojaisetkin vedet. Merimetsoilla on todettu olevan vaikutusta kalastettavan kuhakannan kokoon (katso 1.1.10).
Kuhakannan runsaus riippuu ensisijaisesti syntyvien vuosiluokkien voimakkuudesta. Saaristomerellä
syntyi vahvoja kuhavuosiluokkia 2–4 vuoden välein aina 2000-luvun alkuun saakka (kuva 9). Runsaimmat vuosiluokat ovat syntyneet yleensä yksittäisenä lämpimänä kesänä keskinkertaisesta kutukannasta esimerkiksi 1988 ja 1997. Pitempinä lämpimien kesien jaksoina, kuten 2001–2003 ja 2005–
2006, peräkkäiset vuosiluokat eivät ole olleet yhtä runsaita. Heinä-elokuun lämpötila ja kutukannan
tiheyden poikastuottoa rajoittava vaikutus selittävät 80 % kuhan vuosiluokkarunsauden vaihtelusta.
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Kuva 9. Kuhan vuosiluokkavoimakkuudet Saaristomerellä (tilastoruudut 47, 51 ja 52) VPA:lla tehdyn
kanta-arvion mukaan ja veden keskilämpötila heinä-elokuussa vuosina 1981–2015. Viimeisten vuosien vuosiluokkien arviot ovat epävarmimpia. Vaihtoehtoiset arviot perustuvat vuosien 2018 ja 2019
aineistoilla tehtyihin päivityksiin. Päivitykset on tehty kahdella vaihtoehtoisella terminaalikalastuskuolevuuden (viimeisimmän vuoden kalastuskuolevuus) arvolla: F on puolet (2018a) tai 2/3 (2018b)
vuosien 2012–2015 keskiarvosta, F on puolet (2019a) tai 2/3 (2019b) vuosien 2013–2016 keskiarvosta (Lähde: Raitaniemi J. ym. 2020).
Kuhakannan koko (yli 5-vuotiaat yksilöt) oli suurimmillaan 2000-luvun alussa. Peräkkäiset heikot
vuosiluokat 2007–2009 aiheuttivat kannan pienenemisen vuodesta 2012 eteenpäin. Vuoden 2014
aallonpohjan jälkeen kanta lähestyy jo vuosituhannen alkuvuosien tasoa.
Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan vuosiluokan 2018 vahvuus ennustaa hyviä kuhasaaliita vuodesta 2023 alkaen, mutta sitä ennen kuhasaaliit jäänevät melko pieniksi vuosien 2015-2017 pienten
vuosiluokkien takia.
Vaikka kalastus onkin vähentynyt, se on edelleen ollut voimakasta suhteessa kuhakannan kokoon
(Raitaniemi & Heikinheimo 2018). Myös kutukannan ominaisuuksien muuttuminen (mm. keskimääräisen kuntokertoimen ja sukukypsyyskoon pieneneminen) on voinut vaikuttaa kuhakannan suuruuteen (Kokkonen ym. 2015, Raitaniemi & Heikinheimo 2018). Tutkimusten mukaan kuhakannan
kasvupotentiaali Saaristomerellä on kuitenkin vielä kohtuullisen hyvä, eivätkä läheskään kaikki kuhat ole hidaskasvuisia (Raitaniemi & Heikinheimo 2018, Luonnonvarakeskus 2018, Saulamo 2018).
Luonnonvarakeskus tutki kuhan alamitan noston vaikutuksia kaupallisten kalastajien saaliisiin sekä
kuhakantaan vuosina 2019–2020 Saaristomerellä. Alamitan nostaminen 37 senttimetristä 40 senttimetriin vuoden 2019 alussa aiheutti saalismenetyksiä Saaristomeren pohjoisosassa. Muilla Saaristomeren alueilla selvää saalisvähenemää ei ollut, tai saaliit jopa kasvoivat harvempia verkkoja
käyttävillä kalastajilla. Tämä kertoo siitä, että kuhien keskikoko ja kokonaisbiomassa Saaristomeren
alueella ovat kasvussa. (Luken tiedote 7.5.2021).
Kuhakantoja tuetaan myös istutuksin. Vuonna 2019 alueelle istutettiin 146 206 kappaletta kesänvanhoja kuhia.
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1.1.4.3 Ahven

Ahvensaalis oli huipussaan vuosituhannen vaihteessa, jolloin saalis oli useana vuotena noin 400 tonnia (kuva 10). Sen jälkeen saalis on pienentynyt alemmalle tasolle joitakin vahvempia vuosia lukuun
ottamatta. Vuonna 2020 ahvensaalis oli kalatalousalueen pyyntiruuduilla 266 tonnia.
Valtaosa ammattikalastuksen saaliista saadaan keväällä (huhti-toukokuussa) verkoilla ja rysillä, loppukesällä ja syksyllä pääasiassa verkoilla. Noin kolme neljäsosaa saaliista saadaan 36 – 45 mm verkoilla. Kalastus painottuu erityisesti Taivassalon ja Kustavin vesialueille. Myös ahvenenkalastus on
vaikeutunut hylkeiden takia.

Kuva 10. Ahvensaalis pyyntiruuduilla 47, 51 ja 52 v. 1980 – 2020 (SVT 2021).
1.1.4.4 Siika

Siikasaaliit kasvoivat istutusten ansiosta koko Saaristomeren alueella 1990-luvun lopulle saakka. Tämän jälkeen saalis on ollut laskusuunnassa, ja vuoden 2020 siikasaalis kalatalousalueen pyyntiruuduilla oli noin 16 tonnia (kuva 11).
Saaristomeren siiankalastus painottuu selvästi Turunmaan saaristoon, mutta joitakin suurempia
saaliita saadaan myös Airiston vesialueelta. Yli 90 prosenttia ammattikalastuksen saaliista saadaan
verkoilla. Pyynti on ympärivuotista, mutta saalismäärät ovat suurimmillaan alkusyksystä siian kudun
aikana.
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Kuva 11. Siikasaalis pyyntiruuduilla 47, 51 ja 52 v. 1980 – 2020 (SVT 2021).

1.1.4.5 Hauki

Valtaosa Saaristomeren kaupallisten kalastajien pyytämästä saaliista pyydetään 36-45 mm:n verkoilla talven, kevään ja alkukesän aikana pyyntiruudun 47 alueelta. Saalismäärät ovat olleet laskusuunnassa vuosituhannen vaihteesta lähtien. Kaupallisen kalastuksen saalis kalatalousalueen
pyyntiruuduilla oli noin 18 tonnia vuonna 2020.

Kuva 12. Haukisaalis pyyntiruuduilla 47, 51 ja 52 v. 1980 – 2020 (SVT 2021).
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1.1.4.6 Kuore

Kuore eli norssi on hyötynyt Saaristomeren rehevöitymiskehityksestä ja on merkittävä saalislaji keväällä varsinkin Mynälahdella. Viime vuosina norssirysiä on ollut runsaasti pyynnissä myös Askaistenlahdella.

Kuva 13. Kuoresaalis pyyntiruuduilla 47, 51 ja 52 v. 2015 – 2020 (SVT 2021).
1.1.5 Vapaa-ajankalastus
Vapaa-ajankalastajilla tarkoitetaan kotitarvekalastajia, alueella laajemmin liikkuvia tai alueelta toiselle liikkuvia, lähinnä vapavälineitä käyttäviä kalastajia, satunnaisesti kalastavia sekä kaikkia näiden
väliin sijoittuvia kalastajia. Osa alueen vapaa-ajankalastajista omistaa tai on osakkaina kalavesiin ja
kalastaa pääosin omilla vesillä. Toisaalta osa kalastajista on liikkuvampia ja kalastaa pääasiassa pelkästään yleiskalastusoikeuksilla ja/tai kalastonhoitomaksuun perustuvalla viehekalastusoikeudella.
Alueen vapaa-ajankalastuksen rakennetta ei kuitenkaan tarkemmin tunneta.
Viehekalastusrasituksen selvittämiseksi Luonnonvarakeskus lähetti kalastonhoitomaksun maksaneista vapaa-ajankalastajista poimitulle otokselle marraskuussa 2018 kyselyn viehekalastuksesta
1.9.2017- 31.8.2018 välisenä aikana. Otokseen valikoitui 20 169 kalastajaa maan eri puolilta. Kalastajia pyydettiin ilmoittamaan viehekalastuspäivät kalastonhoitomaksuun perustuvalla oikeudella ja
viehekalastuspäivät muita lupia edellyttävissä kohteissa kalatalousalueittain sekä seisovien pyydysten käyttö. Kyselyn vastausprosentti oli 34,6 (Eskelinen, P. & Mikkola, J. 2019).
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Kalatalousalue
Karvianjoki
Pori
Eurajoki-Lapinjoki
Kokemäki
Sirppujoki
Lounais-Suomi
KemiönsaariSärkisalo
Parainen-Nauvo
Airisto-Velkua
KorppooHoutskari-Iniö
Kustavi-Uusikaupunki

Määrä
52 477
75 938
58 379
35 587
17 554
95 196
69 701
85 117
204 615
48 927
138 673

Taulukko 3. Viehekalastuspäivien määrä Lounais-Suomen kalatalouden yhteistyöryhmän alueen kalatalousalueilla vuosina 2017 - 2018
Virkistys- ja kotitarvekalastusta on kartoitettu myös osana Turun ja Naantalin edustan merialueen
kalataloudellista tarkkailua. Tämä tehtiin viimeksi vuosina 2017 ja 2018 Turun seudun puhdistamo
Oy:n, Paraisten kaupungin, Finnfeeds Finland Oy ja Neste Oyj, Naantalin yhteistarkkailuna.
Tarkkailualueen virkistys- ja kotitarvekalastusta kartoitettiin kalastustiedustelulla, joka toteutettiin
vuoden 2018 alkupuolella koskien vuoden 2017 kalastusta. Kalastustiedustelun mukaan koko tarkkailualueella kalasti vuonna 2017 285 ruokakuntaa, mikä on vähemmän kuin vuonna 2009 (340 rk)
ja vuonna 2004 (378 rk). Myös kokonaispyyntiponnistus (pyyntivrk/krt) laski vuoden 2009 25 635:sta
vuoden 2017 14 420:een ja ruokakuntakohtainen keskimääräinen pyyntiponnistus 75 pyyntivrk/krt
-> 51 pyyntivrk/krt. Vuoden 2017 tiedustelussa Naantalin kaupungin vesialueelle kalastusluvan lunastaneet eivät olleet mukana, mikä osaltaan selittää sekä kalastajamäärän, pyyntiponnistuksen
että saaliin laskua, mutta kalastus tarkkailualueella on muutoinkin vähentynyt ja pitkällä aikavälillä
suuntaus verkkokalastuksesta vapakalastukseen on selvästi nähtävissä. Vuonna 2017 vapakalastuksen osuus kokonaiskalastuksesta oli peräti 87 %. Tarkkailualueen virkistys- ja kotitarvekalastuksen
kokonaissaalis vuonna 2017 oli 12 500 kg ja selvästi vuotta 2009 (19 260 kg) alhaisempi, mutta kuitenkin suurempi kuin vuonna 2004 (9 224 kg). Muutos selittyy osittain kalastajien vähentymisellä,
mutta myös ruokakuntakohtaisen saalis laski varsin paljon (vuonna 2017 44 kg, 2009 57 kg). Vuonna
2004 ruokakuntakohtainen saalis oli kuitenkin vielä selvästi alhaisempi (25 kg). Pyyntiponnistukseen
suhteutettu saalis jatkoi kuitenkin kasvua (0,41 kg/pyyntivrk/krt -> 0,75 kg/pyyntivrk/krt -> 0,87
kg/pyyntivrk/krt). Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ahven, kuha ja hauki ovat olleet alueen tärkeimpiä saalislajeja. Edelliseen tiedusteluun verrattuna merkittävimmät muutokset saaliskoostumuksessa olivat ahvenen ja siian osuuden kasvu, kun taas haukea ja kuhaa saatiin vähemmän.
Saaliskoostumus ja sen merkittävimmät muutokset alueittain:
- Aurajokisuun yleisin saalislaji oli kuha (34 %), jota kalastettiin lähinnä verkoilla. Lahnan saalisosuus
kasvoi merkittävästi (8 % 19 %) edelliseen tiedusteluun verrattuna. Kaikkien särkikalojen saalisosuus
(30 %) oli muita osa-alueita suurempi, mutta jäi kuitenkin hieman vuotta 2009 (34 %) pienemmäksi.
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- Viheriäisten aukolla runsaimmat saalislajit olivat ahven (37 %), kuha (16 %) ja särki (16 %). Ahvenen
saalisosuus kasvoi, mutta haukea saatiin aikaisempaa vähemmän. Silakkasaalis oli alueista suurin.
- Askaistenlahden kokonaissaalis oli osa-alueista suurin, vapavälineillä kalastettujen ahventen saalisosuus kasvoi lähes 60 prosenttiin.
- Pohjois-Airistolta kuhaa saatiin selvästi aiempaa vähemmän ja tilalle oli tullut siika, joka vuonna
2017 muodosti yli neljänneksen kokonaissaaliista. Siian jälkeen yleisimmät saalislajit olivat hauki ja
ahven. Kilomääräisesti suurin, mutta silti vaatimaton (35 kg) taimensaalis kalastettiin tältä alueelta.
Särkikalojen osuus (12 %) oli tarkkailualueen kalastetuimmista alueista pienin.
- Etelä-Airiston pyyntiponnistuksen romahduksen myötä myös saalis jäi pieneksi eikä anna todellista
kuvaa alueen kalastosta. Vähäisestä saaliista peräti 65 % oli siikaa ja 15 % taimenta.
- Myös Vapparilla kalastus oli vähäistä. Ahvenen saalisosuus kasvoi, kuhan laski.
- Pitkä- ja Kuusistonsalmella runsaimmat saalislajit olivat ahven (39 %) ja kuha (29 %). Myös tällä
alueella ahvensaalis kasvoi, kuhaa ja haukea saatiin aiempaa vähemmän (Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry 2018).
Viimeisimmät vapaa-ajankalastuksen tiedonkeruut on toteuttanut helmi-maaliskuussa 2021 Luonnonvarakeskus (Luke). Kyselyt on lähetetty postitse satunnaisesti rekisteriaineistoista poimituille
asuntokunnille ja niissä kartoitetaan vastaanottajien vapaa-ajankalastuksen määrää ja saaliita. Vapaa-ajankalastuskysely on lähetetty 11 000 asuntokunnalle.
Tulosten perusteella Luke laatii vapaa-ajankalastustilastot, jotka julkaistaan vuoden 2021 aikana.
Tilastot antavat kuvan suomalaisten kalastusharrastuksen laajuudesta, saaliiden määrästä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Lisäksi tietojen perusteella arvioidaan vapaa-ajan kalastuksen taloudellista merkitystä (Luken tiedote 4.2.2021). Edellisen kyselyn perusteella Luonnonvarakeskus arvioi
vapaa-ajankalastuksen saaliin olleen vuonna 2018 Varsinais-Suomen ELY:n alueella yhteensä
1 185 000 kiloa.
Alueelle olisi todennäköisesti tulossa lisää vapaa-ajankalastusta, jos saataisiin toimivia yhtenäislupaalueita ja toisaalta myös avoimia veneenlaskupaikkoja, joiden yhteydessä olisi riittävästi parkkitilaa.
1.1.6 Kalastusopastoiminta
Opastoiminnan suosiota on kasvattanut vuonna 2012 voimaan tullut lupajärjestelmä, joka helpotti
vesille pääsyä. Opastoiminta on osa kalastusmatkailua, jolla voi olla aluetaloudellisia vaikutuksia.
ELY-keskuksen myöntämät opasluvat kattavat useita kalatalousalueita. Olemassa olevien lupien
määrä ei kerro alueella tehtyjen opastettujen kalastusmatkojen määrää. Vuonna 2019 alueella toimivilla oppailla oli asiakaspäiviä Airisto-Velkuan kalatalousalueen vesillä yhteensä 412. Näiden lisäksi alueella on mahdollisesti ollut oppaiden ja vesialueiden omistajien kahdenvälisiin sopimuksiin
perustuvaa toimintaa. Oppaat kokevat yleisesti, että ELY-keskuksen myöntämään lupaan sisältyvä
kuuden osallistujan enimmäisrajoitus ja vain yhden vavan käyttömahdollisuus osallistujaa kohti rajoittavat huomattavasti heidän liiketoimintaa. Valtakunnallisen selvityksen perusteella valtaosa oppaiden järjestämillä retkillä saaduista saaliskaloista vapautetaan, poikkeuksena tästä oli ainoastaan
ahven. Opastoiminnan vaikutus koko kalatalousalueen tasolla kohdelajien kalastuskuolevuuteen on
hyvin pieni.
2015
379

2016
243

2017
-

2018
486

2019
412

Taulukko 4. Kalastusoppaiden asiakasvuorokausien määrä Airisto-Velkuan kalatalousalueella vuosina 2015 – 2019. Vuoden 2017 tietoja ei ole koostettu (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus).
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1.1.7 Kalankasvatus
Kalankasvatus on globaalisti nopeimmin kasvava elintarviketuotannon muoto, ja ekologisesti ajateltuna myös energiatehokkaimpia eläinproteiinin tuotantotapoja. Suomessa kasvu on kuitenkin ollut
hidasta. Valtioneuvoston hyväksymän Kotimaisen kalan edistämisohjelman tarkoituksena on kehittää kotimaista kalataloutta ja lisätä merkittävästi kalan elintarvikekäyttöä (Maa- ja metsätalousministeriö, tiedote 8.7.2021). Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sekä kaupallisen kalastuksen
saaliin että kestävän kalankasvatuksen tuotannon lisäämistä. Kalankasvatus täydentää kalamarkkinoita ja omavaraista, kotimaista elintarviketuotantoa.
Kalankasvatuksen kokonaisravinnekuormituksen osuus Saaristomerellä on pieni. Keskeisiä keinoja
kalankasvatuksen paikallisen rehevöittävän vaikutuksen hallintaan ovat laitoksien oikea sijoittaminen ja tuotannon mitoitus suhteessa vesialueen sietokykyyn. Kalankasvatuksen ominaiskuormitus
alueella on alentunut merkittävästi. Jatkuva laaja-alainen kehitystyö vahvistaa edelleen kalankasvatuksen kestävyyttä. Kasvatuksessa käytettävä Itämerirehu on malliesimerkki kiertotaloudesta, jossa
yhdistyvät kalavesien hoidon, kaupallisen kalastuksen ja kalankasvatuksen intressit.
Airiston-Velkuan kalastusalue huomioi elinkeinon vesien käytön suunnittelussa mm. hyödyntämällä
sijainninohjaushankkeen ja muun tutkimustiedon tuloksia.

Taulukko 5. Kalankasvatus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella vuonna 2020 (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus
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1.1.8 Kalakannat
Suomen merenhoidossa asetettiin kaudelle 2016‒2021 uudeksi merenhoitotoimenpiteeksi (KALAT1) selvittää rannikkolajien kalastuksen säätelyn tehostamismahdollisuuksia ja -tarvetta. Selvitys
toteutettiin asiantuntija-arviona. Tiedot rannikkolajien kantojen tilasta ja vapaa-ajankalastuksen
saaliista ovat osin puutteellisia, mikä vaikeuttaa myös säätelytarpeen arviointia.
Kaupallinen rannikkokalastus vähenee edelleen erityisesti verkkokalastuksen osalta, ja osa-aikaisten
kalastajien osuus kasvaa. Myös vapaa-ajan verkkokalastus vähenee. Verkkokalastuksen väheneminen ja toisaalta kalakantoihin kohdistuvan muun saalistuspaineen lisääntyminen heikentävät verkkokalastuksen säätelyn mahdollisuuksia vaikuttaa kalakantoihin. Vapakalastusmenetelmien nopea
kehitys jatkuu ja uudet pyynnin apuvälineet tulevat laajemman käyttäjäjoukon saataville. Vapaaajankalastuksen osuudet kokonaissaalista ovat monen lajin kohdalla selvästi suurempia kuin kaupallisen kalastuksen, ja vapaa-ajankalastuksen osuudet tulevat luultavasti kasvamaan vapapyydyksillä
helposti pyydettävien lajien kohdalla.
Kuhan alamitan osin porrastettu nosto vuosina 2016 ja 2019 on ollut kantojen tuotannon kannalta
oikean suuntainen toimi. Sen vaikuttavuuden lisäämiseksi vastaava muutos tulisi saada myös kuhan
pyynnissä käytettävien verkkojen silmäkokoihin erityisesti Saaristomerellä.
Siian kalastuksen säätelyä muutettiin jo 2013 asettamalla siian verkkokalastukseen rannikon kattava
pienin sallittu silmäkoko, johon tuli myös poikkeuksia mahdollistamaan paikallista merikutuisen
siian pyyntiä Pohjanlahdella. Perämeren vaellussiian osalta toimenpiteellä saavutettiin tavoitteet
vain osittain. Verkkokalastuksen vähenemisen sekä hylkeiden siikaan kohdistuvan kasvaneen saalistuksen seurauksena säätelyn kiristämisellä ei ehkä saavutettaisi lisähyötyjä.
Rannikkolajien kohdalla korostuu alueellisesti ja paikallisesti toteutettavien säätelytoimien merkitys. Tässä kalatalousalueilla ja niiden laatimilla käyttö- ja hoitosuunnitelmilla tulisi olla merkittävä
rooli. Vapakalastusmenetelmien tehostumisen myötä kuhan ja mahdollisesti myös hauen kohdalla
saattaa tulla eteen tilanteita, joissa lajin vapakalastusta olisi perusteltua paikallisesti rajoittaa esimerkiksi päiväkohtaisilla kiintiöillä. Hauen kalastuksessa voisi joissain tilanteissa harkita paikallista
välimitta- tai ylämittasäätelyä. Lisääntymisaikaisten hyvin toteutettujen ja tarkasti rajattujen kalastusrajoitusten tulisi muodostaa tärkeä osa alueellista ja paikallista kalastuksen säätelyä ja kalatuotannon jatkuvuuden turvaamista. Tämä koskee esimerkiksi kuhan, ahvenen ja hauen kalastusta.
Ahvenen kalastuksessa muita säätelytarpeita mahdollisten paikallisten lisääntymisaikaisten rajoitusten lisäksi ei tällä hetkellä ole. Kampela ja made ovat molemmat vähentyneet, mutta perustetta
kalastuksen säätelylle ei ole. Särkikaloilla tarvetta kalastuksen säätelyyn ja kantojen seurannan
käynnistämiseen voi syntyä, mikäli niiden pyynti tulevaisuudessa tuntuvasti lisääntyy. Nahkiaisen
kalastuksen paikallista säätelyä on syytä jatkaa, mutta jokialueiden välistä alueellista yhteistyötä
säätelyn toteuttamisessa olisi perusteltua lisätä. Nahkiaissaaliista huomattava osa käytetään nykyisin voimalaitosten ohittavin ylisiirtoihin ja tämän toiminnan kokonaisvaikutuksia nahkiaiskantoihin
olisi selvitettävä (Lappalainen, A., Veneranta, L., Kuningas, S., Olin, M. & Aronsuu, K. 2021).

Silakka
Saaristomerellä pyydetään sekä Itämeren pääaltaan että Pohjanlahden silakkakantaa. Arvio pääaltaan silakkakannan tilasta muuttui aiempaa huonommaksi ICESin (kansainvälinen merentutkimusneuvosto) vuoden 2020 kokouksessa. Kannan kalastuskuolevuus on ylittänyt kestävän
enimmäistuoton rajan vuodesta 2016 lähtien, ja kutubiomassa on pudonnut alle tason, joka varmimmin mahdollistaa suuret vuosiluokat. Tilanteen korjaamiseksi ICES suosittaa kiintiön
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pienentämistä edelleen vuonna 2022. Erityinen piirre pääaltaan silakkakannassa on, että syksyn
2020 kaikuluotauksissa silakan havaittiin olevan hyvin runsas Suomen lähivesillä, mutta vähälukuinen suuressa osassa muuta pääaltaan aluetta (Raitaniemi ym. 2021.).
Pohjanlahden silakkakannan arvioinnissa on ollut vaikeuksia. Silakkasaaliilla oli pitkä kasvutrendi
vuoden 1990 tienoilta vuoteen 2016 asti. Sen jälkeen kiintiöt ja saaliit ovat pienentyneet. Kutukannan pienenemisestä huolimatta se on pysynyt varovaisuusperiaatteen mukaisia referenssitasoja
suurempana. Uudella kalakantamallilla tehty kanta-arvio valmistui ICESin kokouksessa helmikuussa
2021. Uusi arvio johti vuoden 2021 kiintiösuosituksen huomattavaan nostamiseen alkuperäiseen
neuvonantoon verrattuna (Raitaniemi ym. 2021.) Silakan kanta-arvioiden epävarmuus ja kiintiöiden
voimakas vaihtelu vaikeuttavat kalastajien toimintaa.
Saaristomeren tutkimuslaitos on tutkinut Saaristomeren silakkaa vuodesta 1984 lähtien. Kutevan
silakan lihasrasvavarastojen vaihtelua tutkittiin rysäkalastuksesta vuosina 1987-2006 ja 2013-2014
otetuista näytteistä. Silakoiden lihasrasvapitoisuus laski tutkimusaikana keskimäärin 45 prosenttia
(Rajasilta ym. 2019). Myös silakan koko on pienentynyt. 1980-luvun alussa Airistolta kalastettu nelivuotias silakka oli keskimäärin 21-senttinen ja 45-grammainen, kun se nyt on 16-senttinen ja 25grammainen.
Havaittua muutosta selittävät parhaiten meriveden makeutuminen ja Selkämeren silakkakannan
voimakas kasvu. Myös talvikauden veden lämpötilan nousu oli yksi rasvapitoisuuden pienentymistä
selittävä tekijä. Tutkijaryhmän mukaan silakoiden lihasrasvapitoisuuden lasku saattaakin liittyä kasvaneeseen energiankulutukseen: veden makeutumisen seurauksena silakat joutuvat käyttämään
enemmän energiaa ruumiinsa nestetasapainon säätelyyn ja talvien lämpenemisen vuoksi energiaa
kuluu myös muun muassa lisääntyneeseen uintiaktiivisuuteen. Rasvapitoisuuden suuri yksilöiden
välinen vaihtelu ja Selkämeren silakkakannan kasvu viittaavat myös siihen, että kalat joutuvat kilpailemaan aiempaa enemmän ravinnosta. Rasvojen laatu oli sen sijaan pysynyt hyvänä ja jopa parantunut aiempiin tutkimuksiin verrattuna. On mahdollista, että suolapitoisuuden laskusta
Selkämerellä yleistynyt makeanveden hankajalkainen Limnocalanus macrurus on yksi syy silakan
rasvojen hyvään laatuun ja, toisaalta myös silakkakannan kasvuun Selkämerellä. Limnocalanus on
saalislajiksi otollinen runsautensa, suuren kokonsa ja suurien rasvavarastojensa vuoksi.
Rehevöitymisellä, vilkkaalla laivaliikenteellä ja väylien varrelle läjitetyillä ruoppausmassoilla on vaikutusta silakan kutupohjien latuun, mädin huuhtoutumiseen ja mädin päälle kertyvän irtonaisen
pohjasedimentin määrään. Turun edustan merialueen kalataloudellisessa yhteistarkkailussa vuonna
2018 havaittiin, että useimmat silakan mätiaallot huuhtoutuvat tutkimusalueella kokonaisuudessaan ennen mädin kehittymistä kuoriutumisvalmiiksi (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2018).
Tutkimuksen mukaan tämä on yksi suurimmista silakan lisääntymistä uhkaavista tekijöistä sekä Pohjois-Airistolla että Askaistenlahdella. Reilusti alle prosentti mädistä selviää kuoriutumisvalmiiksi, kun
se vielä 1990-luvun alussa oli yli 30 prosenttia.
Ruoppausmassojen meriläjitys Airistolle on puhuttanut Turun seudulla jo pitkään. Keskustelu sai
syyskuussa 2018 uuden käänteen, kun Turun Satama Oy:n hallitus päätti olla hakematta uutta lupaa
ruoppausmassojen meriläjitykseen nykyisen luvan päättyessä kesäkuussa 2019. Sen sijaan Sataman
hallitus ehdotti Turun kaupunginhallitukselle selvitystyötä vaihtoehtoisiin läjitystapoihin siirtymisestä vuoteen 2024 mennessä. Kaupunginhallitus teki tätä koskevan päätöksen lokakuun alussa. Turun Sataman ja kaupungin lisäksi ruoppaustarpeita on myös muun muassa Meyerin telakalla sekä
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naapurikaupungeilla. Selvitystyön aikana kartoitetaan muidenkin asianosaisten asenteet ja valmiudet siirtyä vaihtoehtoisiin läjitysmuotoihin. Kokonaistavoitteena on, että yhteistyössä Turun kaupungin kanssa myös muiden ylläpitoruoppauksia toteuttavien tahojen olisi mahdollista luopua
meriläjityksistä Airiston vesialueilla (Aboard 2018).
Kuha
Kuhakannan runsaus riippuu ensisijaisesti syntyvien vuosiluokkien voimakkuudesta. Saaristomerellä
syntyi vahvoja kuhavuosiluokkia 2–4 vuoden välein aina 2000-luvun alkuun saakka. Runsaimmat
vuosiluokat ovat syntyneet yleensä yksittäisenä lämpimänä kesänä keskinkertaisesta kutukannasta
esimerkiksi 1988 ja 1997. Pitempinä lämpimien kesien jaksoina, kuten 2001–2003 ja 2005–2006,
peräkkäiset vuosiluokat eivät ole olleet yhtä runsaita. Heinä-elokuun lämpötila ja kutukannan tiheyden poikastuottoa rajoittava vaikutus selittävät 80 % kuhan vuosiluokkarunsauden vaihtelusta.
Kuhakannan koko (yli 5-vuotiaat yksilöt) oli suurimmillaan 2000-luvun alussa. Peräkkäiset heikot
vuosiluokat 2007–2009 aiheuttivat kannan pienenemisen vuodesta 2012 eteenpäin. Vuoden 2014
aallonpohjan jälkeen kanta lähestyy jo vuosituhannen alkuvuosien tasoa.
Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan vuosiluokan 2018 vahvuus ennustaa hyviä kuhasaaliita vuodesta 2023 alkaen, mutta sitä ennen kuhasaaliit jäänevät melko pieniksi vuosien 2015-2017 pienten
vuosiluokkien takia.
Kuhan alamitan noston vaikutukset Saaristomerellä -hankkeessa kerättiin normaalia saalisraportointia tarkempaa tietoa ammattikalastajien kuhasaaliissa tapahtuneista muutoksista alamitannoston myötä. Hankkeeseen ilmoittautuneet ryhmän I kalastajat tuottivat kirjanpitokalastuksen kautta
tietoa kuhasaaliinsa runsaudesta ja kokojakaumasta eri pyyntivälineissä (erityyppiset rysät ja verkot)
korvausta vastaan. Lisäksi käytössä oli elinkeinokalatalouden keskusrekisterin kalastajakohtaiset tiedot 2017–2020 saaliista. Tiedon avulla seurattiin muutoksia ammattikalastajien saaliin määrässä ja
kokojakaumassa ja edelleen kuhakannan runsaudessa ja rakenteessa. Saalisaineistoa verrattiin Luken aikaisemmin keräämiin tietoihin. Tavoitteena oli arvioida alamitan noston vaikutuksia kaupallisille kalastajille ja kuhakannalle.
Hankkeen tulosten perusteella kuhan alamitan noston vaikutus saaliisiin näyttää jääneen pelättyä
pienemmäksi koko Saaristomerellä, mutta päiväkohtaiset saaliit kuitenkin pienenivät selvästi tilastoruudulla 47 ja alle 45 mm:n solmuvälin verkoissa hankkeen kalastajilla. Sen sijaan harvempia (45
mm) verkkoja käyttäneillä keskisaalis kasvoi, mikä yhdessä havaitun kuhan keskipituudenkasvun
kanssa kuvastaa kuhakannan kokorakenteen muutosta. Havaittu saalisalenema ja alamittaisten kuhien suuri osuus näyttävät tekevän alle 45 mm:n verkkojen käytön kuhan pyynnissä kannattamattomaksi verrattuna harvempiin verkkoihin. Jatkotutkimuksissa pitäisi selvittää 45 mm harvempien
kuhaverkkojen pyytävyyttä ja saalisrakennetta kuhakannan tuottopotentiaalin osoittamiseksi (Olin,
M. & Raitaniemi, J. 2021).
Ahven
Ahvenen vuosiluokkavoimakkuutta selittävät kesä-heinäkuun lämpötilan lisäksi kutukannan koko ja
kuhan runsaus.
Saaristomerellä syntyi ennätyksellinen ahvenvuosiluokka vuonna 1988. Myös lämpimän vuoden
1997 vuosiluokka oli melko vahva. 2000-luvulla lämpimät kesät eivät ole tuottaneet runsaita vuosiluokkia. Hyviä vuosiluokkia ei syntynyt edes kesinä 2010 ja 2011, vaikka kesät olivat lämpimiä ja
kuhakanta vuonna 2010 alhaisella tasolla. Vuosiluokka 2013 näyttäisi vahvalta, vaikka kesä oli melko
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viileä, mutta kuhakanta kahta edellisvuotta alemmalla tasolla. Viimeisten vuosien arviot ovat kuitenkin epävarmimpia.
Ahvenkantaan ovat voineet vaikuttaa myös rehevöitymisen aiheuttamat muutokset kutualueilla kuten levääntyminen, joka voi haitata mädin kehittymistä sekä veden samentuminen, joka vaikeuttaa
saalistamista. Merimetso voi runsaana esiintyessään matalilla merialueilla pienentää ahvenpopulaatiota, kuten Merenkurkussa on tutkimusten perusteella arvioitu (kts. kpl 1.1.10). Myös särkikalojen ja kolmipiikin runsastuminen voi ravintokilpailun, predaation tai ravintotarjonnan kautta
vaikuttaa ahvenkannan suuruuteen ja kokorakenteeseen (Raitaniemi ym. 2020).
Siika
Saaristomerellä tavataan kahta siikamuotoa, vaellussiikaa sekä karisiikaa, jota Saaristomerellä kutsutaan saaristosiiaksi. Vuoden 2019 eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa luonnonvarainen vaellussiika on luokiteltu uhanalaiseksi. Karisiika on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi.
Saaristomeren vaellussiikakannat ovat kokonaan istutusten varassa. Saaristosiikakannatkin ovat
kärsineet veden laadun muutoksista, todennäköisesti rehevöitymisestä johtuvan kutualueiden liettymisen vuoksi. Kutualueita on jäljellä enää vähän. Myös saaristosiikakantoja tuetaan istutuksin.
Vuonna 2019 Saaristomeren alueelle istutettiin 135 256 kesänvanhaa vaellussiian poikasta ja
334 413 kesänvanhaa merikutuista siian poikasta. Kuvaan 7 on yhdistetty siikaistutukset ja kaupallisen kalastuksen siikasaalis. Istutukset pienenivät voimakkaasti vuosina 2004 ja 2005, minkä jälkeen
ne ovat vuosien 2008 ja 2009 huippumääriä lukuun ottamatta olleet alemmalla tasolla kuin ennen
vuosituhannen vaihdetta. Kuvan perusteella näyttäisi siltä, että siikasaaliit seuraavat jollain tasolla
vaellussiian istutusmääriä sillä oletuksella, että kalan pyyntikokoon kasvaminen veisi 3-4 vuotta.

Kuva 14. Saaristomeren siikaistutukset 1989-2019 sekä kaupallisen kalastuksen saaliit (vk=vastakuoriutunut, ek=esikesäinen ja 1k=yksikesäinen). Istutusten rekisteröinti alkoi vuonna 1989, eikä tilastoja sitä edeltävältä ajalta ole käytettävissä.
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Hauki
Sisäsaariston haukea on paikoin runsaasti, mutta ulkosaariston kannat ovat taantuneet. Haukikantojen kehityksestä saanee parhaan kuvan tarkastelemalla vapaa-ajankalastuksen haukisaaliista. Saaristomeren ja Ahvenanmaan yhteen tilastoitu vapaa-ajankalastuksen haukisaalis on pudonnut
viimeisten 20 vuoden aikana yli 2 000 tonnista 174 tonniin. Sisäsaaristossa haukea kuitenkin esiintyy
paikoin kohtalaisesti. Kaupallisen kalastuksen saalis oli noin 30 tonnia vuonna 2019.
Haukikantojen kehitys on ollut Ruotsin rannikolla samankaltaista kuin Suomessa. Ruotsalaistutkijoiden mukaan haukikantojen alamäki on osittain seurausta hauen mädin ja poikasten lisääntyneestä
kuolevuudesta, joka aiheutuu kasvavien kolmipiikkikantojen saalistuksesta ja kilpailusta Lisäksi
hauki on hylkeille ja merimetsoille tärkeä saalislaji, ja niiden saalistama haukimäärä on jo selvästi
isompi kuin kalastuksen ottama määrä (Havs- och vattenmyndigheten 2021).
Hauki-istutukset ovat vähentyneet Saaristomerellä.
Lohi
Saaristomereen laskevat joet on valjastettu, eikä niissä ei ole jäljellä omia lohikantoja. Ammattikalastuksen saalis koostunee pääasiassa niistä lohista, jotka kutuvaelluksellaan kohti pohjoisen jokia
sattuvat sääolosuhteista riippuen kulkemaan lähellä rannikkovesiä. Aurajokeen istutettiin vuonna
2019 velvoiteistutuksina 3 660 merilohen vaelluspoikasta. Lisäksi Luke istutti Kiskonjoen Pyölinkoskelle 10 000 nevanlohen vaelluspoikasia. Salon seudulla istutettiin neljään eri paikkaan yhteensä
13 249 silmäpisteasteella olevaa nevanlohen mätijyvää.
Meritaimen
Rasvaevällinen meritaimen on rauhoitettu kokonaan Suomen kaikilla merialueilla vuodesta 2019 alkaen, ja kaikki kalastuksen tarpeisiin istutettavat taimenet on rasvaeväleikattava. Turun ja Kustavin
vesille istutettiin velvoiteistutuksina 27 225 2-vuotiasta taimenenpoikasta vuonna 2019. Meritaimenkantojen tilan heikkeneminen on monin paikoin ainakin toistaiseksi pysähtynyt tehokkaiden
kalastuksensäätely- jokikunnostus- ja istutustoimien ansiosta. Tästä syystä meritaimenen luokkaa
voitiin uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa muuttaa äärimmäisen uhanalaisesta erittäin uhanalaiseksi (Ympäristöministeriö ja ympäristökeskus 2019).
Made
Made on monin paikoin kadonnut entisiltä pyyntipaikoilta. Kaupallisten saaliiden lasku etenkin Saaristomerellä ja Selkämerellä viittaa vahvasti madekantojen heikkenemiseen (Lappalainen ym. 2021).
Made on kylmänveden laji, joka todennäköisesti kärsii ilmaston lämpenemisestä. Myös kutualueina
toimivien jokisuiden ja jokien heikko tila voi heikentää madekantoja, samoin mahdollisesti hylkeiden
runsastuminen. Mateen pilkintä madeharalla kiellettiin vuoden 2016 alusta lähtien ja tämä jonkin
verran vähentänee mateen vapaa-ajankalastusta.
Särkikalat
Särkikalakannat ovat Saaristomerellä runsaat. Kantojen runsastumiseen on vaikuttanut alueen rehevöityminen, ilmaston lämpeneminen ja vähäinen kalastus. 2010-luvun taitteessa särkikaloja alettiin kalastaa tehostetusti kahdessa eri hankkeessa, joissa saaliista maksettiin kalastajille
ympäristöpalkkio. Parhaimmillaan särkikalasaaliit olivat viisinkertaisia vuosituhannen alkuun verrattuna. Luken mukaan lisääntynyt pyynti ei ole vaikuttanut merkittävästi Saaristomeren lahna- ja särkikantoihin (Lappalainen ym. 2019). Kun John Nurmisen säätiön Lähikala-hanke ja sen maksama
ympäristötuki päättyi vuoteen 2019, myös kohdennettu särkikalojen pyynti päättyi (John Nurmisen
Säätiö 2020).
A-V / KHS / Ehdotus / 24.11.21

27

Kuore
Kuore eli norssi on hyötynyt Saaristomeren rehevöitymiskehityksestä ja on merkittävä saalislaji varsinkin Mynälahdella. Lukella ei ole kuoreesta kanta-arviota.
1.1.9 Kuhan-, ahvenen- ja hauen pienpoikasalueet
Airisto-Velkuan kalatalousalueen ekologiselta tilaltaan heikoimmat alueet ovat VELMU -kartoitusten
perusteella kuitenkin kuhan- ja ahvenen poikastuotantoon erittäin suotuisia.
Ympäristöhallinnon VELMU-ohjelma (vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) inventoi Suomen meriluonnon monimuotoisuutta. Työn tuloksia voi hyödyntää VELMU-karttapalvelussa. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/VELMU/VELMUkarttapalvelu

Kuva 15. Kuhan suotuisat poikasalueet
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Kuva 16. Ahvenen suotuisat poikasalueet.
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Kuva 17. Hauen suotuisat kutualueet.

1.1.10 Harmaahylje
Itämeren harmaahylje- eli hallikanta on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Vuoden 2020 lentolaskennoissa nähtiin ennätykselliset 40 075 hallia (kuva 13) (Luke, Tiedote 10.11.2020). Suomen laskentakanta oli 16 758 hallia.
Viimeisen viiden vuoden aikana hallikanta on kasvanut määrällisesti kaikkein eniten Suomessa; lähes 70 prosenttia koko Itämeren laskentakannan kasvusta on tullut Suomen merialueelle. Suurin
osa Suomen halleista tavataan laskentahetkellä Saaristomeren ja Ahvenanmaan alueella. Vuonna
2020 lounaissaariston alueella nähtiin 14 757 hallia. Luken tilastojen mukaan näistä noin 8 500 hallia
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nähtiin varsinaisella Saaristomerellä. Saaristomeren hallit käyttävät vuodessa ravinnokseen 21-28
miljoonaa kiloa*) kalaa.
*) laskentakanta on 60-80 % todellisesta kannasta. Hylkeiden ravinto on keskimäärin 2 000 kg vuodessa (Kauhala ym. 2011).

Kuva 18. Harmaahyljekannan kehitys Itämerellä 2000-2020 (lähde: Luke:n verkkosivut)

Suomessa saalista ilmoittaneista kalastusyksiköistä kolmasosa (337 yksikköä) ilmoitti kärsineensä
hyljevahingoista vuonna 2019 (Söderkultalahti & Rahikainen 2020). Selvityksen kohteena on vahingoittuneiden kalojen määrä pyydyksissä. Vahingoitetusta kalasta ei kuitenkaan aina jää pyydykseen
selvästi havaittavia jäännöksiä, tai hylje on saattanut syödä saaliskalan kokonaan. Kalat voivat myös
paeta pyydyksistä hylkeiden tekemien reikien kautta. Luken raportoimat luvut kertovatkin lähinnä
minimiarvion todellisista vahingoista. Laajan kansainvälisen kalastajahaastattelun mukaan suomalaiset kalastajat arvioivat menettävänsä hylkeiden takia keskimäärin 20 000 euroa vuodessa kalastajaa kohti (Svels ym. 2019).
Suorien saalisvahinkojen lisäksi hallit aiheuttavat ammattikalastajien pyydysten rikkoutumista ja kalojen karkottumista pyyntipaikoilta. Harmaahylkeet liikkuvat saariston sisemmissä osissa myös talvella jäättömien talvien yleistyessä.
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Hyljevahingoista ilmoittaneiden kalastusyksiköiden määrä on vähentynyt koko rannikolla vuoden
2008 jälkeen. Määrän pieneneminen johtunee pääasiassa kalastajamäärän ja verkkokalastuksen vähenemisestä. Kalastajilta saadun tiedon mukaan osasyynä on myös kalastajien väsyminen hyljevahinkoihin ja niistä ilmoittamiseen, koska ilmoittaminen ei ole johtanut tilanteen paranemiseen.
Turun ja Naantalin edustan ammattikalastajien mielestä merkittävin kalastusta haittaava tekijä
vuonna 2018 oli haittaeläimet (hylje, merimetso) (kuva 19). Huomattavaksi tai kohtalaiseksi haitaksi
koettiin yleisesti myös pyydysten likaantuminen ja tavoiteltujen kalakantojen heikko tila

Kuva 19: Ammattikalastusta haittaavat tekijät Turun ja Naantalin edustan merialueella vuonna 2019
(lähde: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2020).

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamien vahinkojen määrissä esiintyy vuosittaista vaihtelua.
Vuonna 2019 hylkeiden aiheuttamat vahingot olivat noin neljänneksen kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmät (Forsman ym. 2021) (kuva 20). Vahinkojen vähenemisestä huolimatta ne voivat kuitenkin olla yksittäisen yrityksen kannalta merkittäviä. Saaristomeren ja Satakunnan rannikon
kalanviljelylle aiheutuneiden vahinkojen nimellisarvo oli yhteensä 178 000 euroa vuonna 2019. 7090 prosenttia vahingoista aiheutuu hylkeiden tappamista kaloista.
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Kuva 20. Hylkeiden kalanviljelylle aiheuttamat kalavahingot (1000 kg) ja vahinkojen nimellisarvo
(1000 euroa) merialueittain vuosina 2005 - 2019 (lähde: Forsman ym. 2021).
1.1.11 Merimetso
Ensimmäiset havainnot merimetsojen pesinnöistä Suomessa tehtiin vuonna 1996. Kanta lähti rajuun
nousuun 2000-luvulla, mutta on viime vuosina vakiintunut noin 25 000 pesivään pariin. Saaristomerellä pesi noin 5 000 merimetsoparia vuonna 2021 (kuva 21). Kun mukaan lasketaan poikaset ja nuoret pesimättömät linnut, Saaristomerellä eleli vuonna 2021 noin 30 000 merimetsoa.

Kuva 21. Merimetson pesämäärät merialueittain vuosina 2012–2021 (lähde: SYKE:n verkkosivut).
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Ravintotutkimusten mukaan Saaristomeren merimetsokolonioissa taloudellisesti arvokkaista kaloista ahvenen massaosuus ravinnosta vaihteli 21–43 % ja kuhan 0,04–15 % välillä (kuva 22). Kuhaa
ravinnossa oli runsaimmin Saaristomeren sisä- ja välisaaristossa.

Kuva 22. Merimetson ravinnon massaosuudet Saaristomerellä 2010–2012. N on näytemäärä.
(lähde: Salmi ym. 2013)
Salmen ym. laskelmien mukaan merimetson saalistamien kuhien määrä vaihteli 168 000–570 000
kappaleen välillä ja ahventen määrä 4,0–7,7 miljoonan kappaleen välillä vuosina 2010-2012. Merimetson vaikutusta ammatti- ja vapaa-ajankalastuksen saaliisiin arvioitiin laskemalla kuinka paljon
saalista merimetson vuonna 2010 pyydystämät kuhat ja ahvenet olisivat tuottaneet ennen merimetson saapumista vallinneissa oloissa. Merimetson aiheuttama kuhan kokonaissaalismenetys oli
110-140 tonnia eli 20-60% kuhasaaliista. Samaan aineistoon perustuen Heikinheimon ym. (2016)
laskelmien mukaan merimetson vaikutus kalastettavan kuhakannan kokoon oli 4-23 %. Koska kuhat
esiintyvät pääsääntöisesti varsin rajallisella alueella ja varsinkin niiden lisääntymisalueet kattavat
vain suojaisimmat saaristoalueet Saaristomerellä, on todennäköistä, että paikallisesti kuhien keskeisten lisääntymis- ja esiintymisalueiden lähistöllä runsaslukuisena pesivien merimetsojen aiheuttama kuolevuuden lisäys ja siten vaikutus kalakantaan voi olla huomattavasti suurempi kuin usean
pyyntiruudun laajuisessa tarkastelussa havaittu vaikutus (Luonnonvarakeskus 2021).
Luonnonvarakeskuksen Vaasassa tekemissä tutkimuksissa todettiin, että ahvensaaliit voivat olla
arviolta jopa puolet tavanomaista pienempiä alueella, jolla merimetso pesii (Veneranta ym. 2020).
Kalastajille maksetaan korvausta hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamista vahingoista. Korvaus on
15% saadun saaliin arvosta ja korkeintaan 7 000 € vuodessa kalastajaa kohti. Korvaus ei kata menetyksiä. Korvauksen laskeminen saaliin arvon perusteella tarkoittaa sitä, että ne, joilla on suurimmat
vahingot, saavat vähiten korvausta. Saaristomerellä 49 rannikkokalastajaa sai korvausta vuoden
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2018 vahinkojen osalta (Maa- ja metsätalousministeriö 2020, Kaju-rekisteri). Keskimääräinen korvaus oli noin 4 600 euroa, ja maksimikorvauksen sai 12 kalastajaa.

1.2 Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet
1.2.1 Tavoitetila seuraavalle suunnittelukaudelle
Kaikille kalastajaryhmille yhteinen tavoitetila on tuottavat ja kestävät kalakannat. Kalavedet ovat
vaivattomasti tavoitettavissa ja kalastukset eri välineillä ovat mahdollisia kaikkina vuodenaikoina.
Alueen kalavaroja hoidetaan ja hyödynnetään niin, että pystytään tuottamaan tehokkaasti ja monipuolisesti lähiruokaa kuluttajille kalakantojen tuottoa ja monimuotoisuutta vaarantamatta. Kalastukselle keskeisten lajien kannat ovat vahvat. Alueen kalastus ja tärkeimpien kalakalakantojen tila
tunnetaan hyvin ja tietoa käytetään kalastuksen ohjauksessa. Harmaahylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat vahingot kalastuksille vähentyvät. Kaupallinen kalastus muodostaa elävän osan paikalliskulttuuria ja kalastustoiminnasta tulee tuottoa vesialueiden omistajille.
Terveet ja hyvinvoivat kalakannat ovat myös kalastusoppaiden elinkeinon harjoittamisen elinehto.
Vapaa-ajankalastus tuottaa paljon hyvinvointia ja elämyksiä, Tavoitetilana on houkutteleva vapaaajankalastuskohde, jossa tärkeimpiä saaliskaloja (kuhat, hauet, ahvenet, siiat, silakat) on kalastettavissa eri välineillä kaikkina vuodenaikoina.
Kalastusmahdollisuudet ovat paremmat ja vapaa-ajankalastus tuottaa virkistystä, iloa ja elämyksiä
yhä useammalle ihmiselle Suomessa. Vapaa-ajankalastuksella on pysyvä asema luontoharrastuksena ja luontosuhteen tukijana. Lisäksi sekä kalan että kalastuksen merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä ymmärretään. Jotta tavoite toteutuisi kalastusharrastusta edistetään tekemällä siitä
houkuttelevampaa ja saavutettavampaa kaikenlaisille ihmisryhmille, esimerkiksi tutustuttamalla ihmisiä harrastukseen, lisäämällä kalastuskohteita, vaikuttamalla toimintaympäristöön ja kehittämällä lupajärjestelmää.
1.2.2 Osatavoitteet
Tavoitetilaan pyritään asettamalla suunnittelukaudelle osatavoitteita. Osatavoitteiden toteutumiseen tähtäävät toimet on kuvattu luvuissa 2.3. ja 2.4. alalukuineen ja niiden toimeenpano aikatauluineen on esitetty luvussa 10. Osatavoitteiden toteutumisen tarkasteluaikataulu on kuvattu
samassa luvussa ja siinä on myös kuvattu toimet, joihin ryhdytään, jos tavoitteen toteutuminen on
selkeästi epäonnistumassa.
Kalakannat
OSATAVOITE 1. Kalastukselle keskeisten lajien eli kuhan, hauen, ahven, siian, silakan ja kuoreen
kannat pysyvät elinvoimaisina. Kuhan, hauen ja ahvenen kannat perustuvat turvattuun luonnonvaraiseen lisääntymiseen. Siikakannat ja niistä saatavat saaliit perustuvat edelleen pääosin istutuksiin,
joita jatketaan. Toteutumista voidaan alkuvaiheessa karkeasti mitata kaupallisen kalastuksen saalistietojen perusteella, lähinnä kuhan ja siian saaliilla, tavoitteiden ollessa niiden kohdalla samat kuin
osatavoitteessa 4. Toteutumisen mittaamista ja tavoitteita tarkennetaan, kun tietoa vapaa-ajankalastuksen saaliista ja muuta tietoa kalakannoista saadaan lisää.
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OSATAVOITE 2. Alueen keskeisistä kalakannoista saadaan suunnittelukauden aikana uutta käyttökelpoista tietoa, jota voidaan hyödyntää seuraavaa suunnittelukautta (vuoden 2032 jälkeen) koskevien kalastuksen ohjaukseen ja kalakantojen hyödyntämiseen liittyvien tavoitteiden asettamisessa.
Tiedon tarpeet liittyvät erilaisten ohjaus- ja hoitotoimien toimivuuden ja riittävyyden arviointiin. Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina.
Kalastus
OSATAVOITE 3. Kaupallisen kalastuksen houkuttelevuus ja toimintaedellytykset paranevat. Toteutumista mitataan (tilastoruutujen 47, 51 ja 52) kalastajamäärien ja saaliiden perusteella. Tavoitteena on, että alueella toimisi jatkossa vähintään sama määrä eli 80 1-ryhmän kaupallista kalastajaa,
kuin vuonna 2021 mikä edellyttäisi usean uuden päätoimisen kalastajan saamista alueelle suunnittelukauden aikana korvaamaan kalastajien poistumaa. Myös aktiivisten II-ryhmän kalastajien määrän osalta tavoitteena on vähintään suunnittelukauden alun taso eli vähintään 120 kalastajaa.
Saaliiden osalta tavoitteena on tärkeimpien rannikkolajien vuotuisen saalistason nostaminen viime
vuosien tasoa korkeammalle. Lisäksi tavoitteena on, että vajaasti hyödynnettyjen lajien, kuten särkikalojen ja kuoreen kalastus vakiintuu osaksi alueen kaupallista kalastusta.
OSATAVOITE 4. Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajankalastuksen kohteena. Vapaa-ajankalastus ja opastoiminta tuottavat myös lupatuloja vesialueiden omistajille ja kalavesien hoitoon.
Pyrkimyksenä on pitää alueen vapaa-ajankalastuksen määrä vähintään suunnittelukautta edeltävällä tasolla. Toteutumisen mittaamista tarkennetaan myöhemmin, kun alueen vapaa-ajankalastuksen saaliista saadaan parempaa tietoa.
OSATAVOITE 5. Hylkeiden ja merimetsojen kaupalliselle kalastukselle ja myös vapaa-ajankalastukselle aiheutuvat haitat vähenevät nykyisestä tasosta. Haittoja ovat erityisesti pyydysten rikkoontuminen, saaliskalojen vahingoittuminen ja kalojen karkottuminen pyyntivesiltä. Tämä on tärkeää
myös osatavoitteen 3 toteutumiselle. Osatavoitteen 5 toteutumisen edellytyksenä on, että AiristoVelkuan kalatalousalueella ei ole merimetsojen pesintöjä lainkaan ja hylkeiden metsästys kalanpyydysten läheisyydestä on aktiivista ja tuloksellista.
OSATAVOITE 6. Osakaskuntien ja muiden omistajayksiköiden toiminta aktivoituu ja vesialueiden yhdistäminen nykyistä isompiin kokonaisuuksiin käynnistyy. Tämä on käytännössä edellytys sille, että
alueelle saadaan uusia yhtenäislupa-alueita, jotka lisäävät alueen houkuttelevuutta vapaa-ajankalastuskohteena, parantavat kaupallisten kalastajien mahdollisuuksia laajentaa toiminta-aluettaan ja
tuovat lisää lupatuloja vesialueen omistajille. Toteutumista mitataan ensivaiheessa säännöllisesti
kokoontuvien osakaskuntien lukumäärän ja pinta-alan kehittymisellä, suunnittelukauden jälkimmäisellä osalla yhtenäislupa-alueiden pinta-alan kehityksenä ja myytyjen lupien tuottona.
OSATAVOITE 7. Kalatalousalue tuntee alueen kalastajarakenteen, heidän saaliinsa ja pyydysten sijoittelun kohtuullisella tarkkuudella. Tämä on tietoon perustuvan kalastuksen ohjauksen ja sääntelyn ydin. Parannettavaa on erityisesti vapaa-ajankalastukseen liittyvien tietojen kohdalla. Tämä
osatavoite on pitkän tähtäimen tavoite, jonka toteutumista voi edistää mm. sähköisten saalistietojen keruujärjestelmien kehittyminen. Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina.
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1.3 Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen
1.3.1 Kalataloudellisesti merkittävät alueet
Kalavarojen käytön alueellisella suunnittelulla edistetään kalavarojen kestävää käyttöä ja kehitetään
kalastusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaikki Airisto-Velkuan kalatalousalueen vesialueet
ovat pääsääntöisesti kalataloudellisesti merkittäviä ja kaikille kalastusmuodoille ja -kalastajaryhmille soveltuvia. Vaikka kaikki kalastusmuodot eivät ole joka paikassa mahdollisia ympäri vuoden se
ei se tee vesialueista kalataloudellisesti merkityksettömiä. Airisto-Velkuan kalatalousalueella ei ole kalastuslain 64§:n tarkoittamia vaelluskalavesistöjä.

Kuva 23. Kaupallisen kalastuksen käytössä olevien pyyntimuotojen sijoittuminen vuonna 2021
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1.3.2 Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset

Kuva 24. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat pyyntialueet.
Airisto-Velkuan kalatalousalueella kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuviksi alueiksi katsottiin ne
alueet, joilla ei ole suunnitelman valmistuttua 12/2021 muita toimintoja (esimerkiksi syväväylä ja
satamat) tai muita rajoituksia (esimerkiksi kalastuskieltoalueet, kalaväylät) (kuva 24). Punaisella värillä merkityt alueet (tilanne 24.11.2021) ovat hyvin kaupalliseen kalastukseen soveltuvia huomioiden kalastuslain määräämät pyydysrajoitukset. On huomioitava myös kalastusta rajoittavat
luonnonsuojelualueet (kuva 6). Troolikalastus on mahdollista jatkossakin myös syväväyläalueella.
Kartta on tarkoitettu yleisluontoiseksi esitykseksi, joten siitä ei ole erikseen rajattu pois muussa käytössä (asunnot, kesämökit, uimarannat) olevia rannan läheisiä vesialueita, jotka luonnollisesti tulee
lähtökohtaisesti jättää kalastustoiminnan ulkopuolelle. Määritelty alue kattaa huomattavasti laajemman alueen kuin suunnittelukauden alussa kaupallisten kalastajien käytössä olevat alueet,
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mutta koko määritetyllä alueella katsotaan olevan potentiaalia kaupalliselle kalastukselle, jos esimerkiksi hylkeiden aiheuttamia ongelmia onnistutaan vähentämään. Aluemäärittelyllä pyritään
kannustamaan vesialueiden omistajia vuokraamaan alueita kaupallisen kalastuksen käyttöön. Yhteistyö on aiemminkin toiminut Airisto-Velkuan alueella kohtuullisen hyvin. Sujuvaa yhteistoimintaa
helpottaa se, että verkko- ja rysäkalastuksen harjoittamiseen ei tarvita laajoja yhtenäisiä vesialueita
kuten troolikalastuksessa.
Edellisen lisäksi jokisuiden edustojen isorysäkieltoalueilta tunnistettiin keväiseen kuoreen ja särkikalan rysä- ja katiskapyyntiin hyvin soveltuvia alueita (kuva 24). Kalastus kyseisillä alueilla edellyttää
kalastusoikeuden haltijan luvan lisäksi myös ELY-keskuksen poikkeuslupaa. Hylkeet haittaavat keväisin tätä pyyntiä vähemmän kuin muuta kalastusta, ja särkikalakantojen tehokkaalla hyödyntämisellä voisi olla pitkällä aikavälillä myönteisiä vaikutuksia alueen ravintoverkkojen ja vesialueiden
tilaan.
Kalastusoikeuksien hintaa ei määritetty. Asia on lähtökohtaisesti vesiä vuokraavan kaupallisen kalastajan ja vesialueen omistajan välinen kysymys. Kalatalousalueen sisällä esiintyy hyvin erityyppisiä
vesiä, ja kalastusoikeuden hinta riippuu mm. paikasta, pyydystyypistä ja käyttöön tulevan alueen
suuruudesta. Kalastusoikeuksien hinta määritetään, mikäli kalastuslain 13§ käyttöä joskus joudutaan harkitsemaan. Tällöin kalatalousalue selvittää hintatason niiltä osakaskunnilta, jotka ovat aiemmin vuokranneet vesiään kaupallisille kalastajille. Ennen hinnan vahvistamista kalatalousalue kysyy
näkemyksiä oikeasta hintatasosta myös kaupallisen kalastuksen etujärjestöltä, Suomen ammattikalastajaliitolta.
Punaisella merkityillä alueilla on ajallisia kalastuskieltoja osalle pyyntimuodoista. Yksityiskohtainen
selostus löytyy täältä https://kalastusrajoitus.fi/
Kaikkia kaupalliseen kalastukseen soveltuvia laillisia pyydyksiä on mahdollista käyttää kalatalousalueen vesialueilla kalastuslain ja -asetuksen määräysten mukaisesti vesialueen omistajan luvalla.
Kalastuslain 1§ mukaan tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä
kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.
Kalantutkimus toimittaa kaupalliselle kalastukselle jatkuvasti uutta parasta käytettävissä olevaa tietoa. Tämän päivän pyyntivälineet ja -strategiat kehittyvät tutkimustiedon, muuttuvien ympäristöolosuhteiden ja kalojen liikkeiden mukaisesti. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tiukasti kirjatut
määritelmät saattaisivat vaikeuttaa tätä kehitystä ja kalastuslain 1§ toteutumista. Kalatalousalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelmassa ei ole tarkoituksenmukaista määrittää tuleville vuosille kaupalliseen
kalastukseen soveltuvia pyydyksiä ja pahimmassa tapauksessa sulkea pois jokin suunnittelukaudella
kehitetty uusi pyyntimuoto ja pyydys.
Liput ja kohot tulee sijoittaa siten, että muilla vesialueen käyttäjillä on mahdollisuus todeta pyydyksen sijainti. Mikäli lähietäisyydellä on useita verkkojatoja tai rysiä, on näiden sijainnin tulkitsemiseksi
käytettävä esimerkiksi erivärisiä lippuja tai kohoja.
Kalatalousalueella sijaitsevat nuottaluomat ja perinteiset rysäpaikat tulee säilyttää kaupalliselle kalastukselle varattuina. Vesiliikenteen vaikutuksista pohjasedimenttien liikkeisiin matalilla
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vesialueilla on käynnistettävä tutkimus ja tarvittaessa asetettava nopeusrajoituksia ravinteiden sisäisen kierron vähentämiseksi.
1.3.3 Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet
Suuria kaupunkeja on lähellä, joten kysyntää on ja koko Airisto-Velkuan kalatalousalue on opastoiminnan kannalta kiinnostava ja opastoiminnan käytössä. Alueella on myös majoitusmahdollisuuksia,
hyviä rantautumis- ja taukopaikkoja ja muuta opastoiminnan kannalta tärkeää oheispalvelua. Oppaat voivat edelleenkin tehdä sopimuksia alueen vedenomistajien kanssa, jolloin on mahdollista
harjoittaa laajempaa toimintaa kuin mitä pelkkä ELY-keskuksen yleislupa mahdollistaa. Nykyinen vesialueiden suuri rikkonaisuus ja osakaskuntien alhainen järjestäytyneisyysaste tekisivät ainakin laajempien sopimusalueiden muodostamisen haastavaksi.

Kuva 25. Kalastusmatkailuun soveltuvat parhaiten saalisvarmat alueet, joissa voi pitää riittävää välimatkaa asuttuihin rantoihin sekä seisoviin ja kiinteisiin kalanpyydyksiin.
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On huomioitava myös kalastusta rajoittavat luonnonsuojelualueet (kuva 6).

1.3.4 Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen
Yhtenäislupia koskevasta kysynnästä ei alueella ole tehty selvityksiä. Lähialueella asuu pysyvästi paljon ihmisiä ja alueella on runsaasti vapaa-ajan asuntoja. Siten on ilmeistä, että kysyntää luville, jotka
mahdollistaisivat vetouistelun tai siian onginnan yhtä useammalla vavalla, olisi myös nykyisten yhtenäislupamyyntialueiden ulkopuolisille vesialueille. Kiinnostusta voisi löytyä myös esimerkiksi kunnassa asuville tai kesämökin omistajille suunnatussa mahdollisuudessa verkko- tai
siimakalastukseen, vaikkakin yleinen suuntaus näiden pyyntimuotojen käytön kohdalla on pitkään
ollut laskeva. Yhtenäislupa-alueet monipuolistaisivat alueen kalastusmahdollisuuksia ja samalla toisivat pieniä lisätuloja vesialueiden omistajille.
Yhtenäislupa-alueiden tulisi olla saalismahdollisuuksien ja muiden tekijöiden osalta riittävän vetovoimaisia, jotta niiden perustaminen olisi järkevää. Vetovoimaa lisäisi alueen suuri koko ja saalismahdollisuudet
sekä
muut
ominaisuudet,
kuten
yleisessä
käytössä
olevat
rantautumismahdollisuudet. Toisaalta alueiden tulisi olla sellaisia, että esimerkiksi vetouistelu tai
keväisin rannoilla tapahtuva siian onginta aiheuttaisi mahdollisimman vähän konflikteja vesialueen
muulle käytölle.
Toteutuksen kannalta helpoin tapa edetä olisi laajentaa nykyisiä yhtenäislupamyyntialueita pyrkimällä ottamaan ympärillä olevia vesialueita mukaan. Tällöin olisi jo olemassa myös valmiit lupamyyntijärjestelmät. Kalatalousalue selvittää toteuttamismahdollisuuksia vesialueiden omistajien
kanssa suunnittelukauden aikana.
Kalatalousalue voi luoda edellytyksiä yhtenäislupa-alueiden syntymiselle tarjoutumalla hoitamaan
yhtenäislupien myynnin, mikäli alueita saadaan perustettua. Lisäksi yhtenäislupa-alueiden muodostumista edistetään kehittämällä vesialueiden omistajien sekä osakaskuntien yhteistoimintaa ja kannustamalla osakaskuntia järjestäytymään (ks. 1.2.2. osatavoite 6). Kiinnostusta yhtenäislupaalueiden muodostamisen olisi myöhemmin mahdollista lisätä toimivien esimerkkien avulla.
Airisto-Velkuan kalatalousalueella on kolme yhtenäislupa-aluetta.
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Kuva 26. Siianonginnan yhtenäislupa-alue.
Lupia myydään 1.1. – 15. 5. Kalakortti.com verkkokaupassa. Luvan ostaja voi onkia siikoja enintään
kolmella kelavavalla.
Zoomattava kartta löytyy osoitteesta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/?lang=fi&zoomLevel=8&coord=221317.190856288_6711944.166259692&mapLayers=327+100+default,1222+100+&uuid=8f8ccafd-401c-47c1-85fb-a4d16bbd6912&showMarker=true
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Kuva 27. Airiston yhtenäislupa-alue

Lupia myydään Kalakortti.com verkkokaupassa. Luvan voi ostaa päiväksi, viikoksi tai kalenterivuodeksi. Lupa on venekuntakohtainen ilman vaparajoituksia.
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Kuva 28. Pohjakylän yhtenäislupa-alue.

Luvan voi lunastaa kalatalousalueen verkkosivujen ohjeiden mukaisesti. Luvan voi ostaa päiväksi,
viikoksi tai kalenterivuodeksi. Lupa on venekuntakohtainen ilman vaparajoituksia.
Tavoitteita:
Olemassa olevia yhtenäislupa-alueita laajennetaan.
Pohjakylän yhtenäislupa-alueen lupamyynti siirretään verkkokauppaan.
Kaikkien karttojen laatua ja käyttökelpoisuutta parannetaan mobiililaitteiden vaatimuksiin.
Ismete- eli jäältä tapahtuvalle täkykalastukselle pyritään perustamaan yhtenäislupa-alue.
Alueellista suunnittelua ja kalavarojen hoitoa vaikeuttaa kalavesien omistuksen pirstaleisuus. Kaikista osakaskunnista 78% ja yksityisistä vesialueista 94% omistaa vettä alle 50 hehtaaria. Noin 50
osakaskuntaa on aktiivisia, ja passiivisia osakaskuntia on kalatalousalueella lähes 600 kpl. Passiivisten, tai täysin hiipuneiden osakaskuntien aktivoiminen on haastavaa. Osakaskunnissa on usein kymmeniä – jopa yli sata osakaskiinteistöä. Kokouksen järjestämiseen vaadittava työmäärä ja kustannus
eivät useinkaan ole tarkoituksenmukaisia. Osakaskunta passivoituu kokouksen jälkeen nopeasti uudelleen, mikäli osakaskunnan sisältä ei löydy yhteisen kalavedenhoidosta kiinnostuneita toimijoita.
Järjestäytymättömän osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle joku osakkaista. Hän huolehtii myös
muista kokouksen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Jos osakas ei halua huolehtia järjestäytymättömän osakaskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja sen muusta järjestämisestä, hän voi pyytää
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Maanmittauslaitosta määräämään Maanmittauslaitoksen palveluksessa olevan virkamiehen, jonka
tehtävänä on kiinteistötoimitusten suorittaminen, huolehtimaan kokouksen koolle kutsumisesta ja
järjestämisestä osakkaan ilmoittamalla tavalla. Edellä tässä momentissa tarkoitettujen tehtävien
suorittamisesta peritään valtiolle maksu noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. (13.12.2013/918). Yhteisaluelaki 13§ (18.8.1989/758).
Toimenpiteet:
Kaikkiin vesialueiden omistajien yhteydenottoihin vastataan ja pyritään löytämään rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja eri kysymyksiin.
Kalatalousalue pyrkii tarvittaessa avustamaan osakaskuntien kokousten järjestämisessä.
1.3.5 Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella
Yhteistoiminnan kehittämiselle on selkeä tarve, sillä alueella on paljon pieniä omistusyksiköitä, ja
valtaosa osakaskunnista on järjestäytymättömiä. Yhteistoiminnan lisääntyminen on yksi perusedellytys alueen kalavesien tehokkaammalle käytölle ja hoidolle. Omistajien ja osakkaiden yhteistoiminnan lisääntymisen myötä saadaan erilaiset kalastuksen hoitotoimet ja valvonta ”leveämmille
harteille”. Laajemmat omistus- tai yhteistyöyksiköt antaisivat omistajien ja osakkaiden käyttöön
myös laajemmat alueet esimerkiksi pyydyskalastuksen harjoittamiseen. Järjestäytyminen ja yhteistyön lisääminen lisäisi omistajien kiinnostusta ja aktiivisuutta kalavesien hoitoon. Tämä olisi tärkeää
tilanteessa, jossa aktiivisten toimihenkilöiden ikääntyminen ja uusien toimijoiden vähäinen määrä
ovat luomassa toiminnalle haasteita. Yhteistyön kehittämisen avulla luodaan paremmat edellytykset vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamiselle. Yhteistyön aktivoituminen voi
lisätä myös paikallista yhteisöllisyyttä vakituisten asukkaiden ja kesäasukkaiden kesken.
Yksityisten vesialueiden ja järjestäytymättömien osakaskuntien kohdalla yhteistoiminnan lisäämisen ensimmäinen edellytys on osakaskuntien ja yksityisten omistajien yhteystietojen saaminen kalatalousalueen käyttöön. Tähän velvoittaa osakaskuntia ja omistajia myös kalastuslain 84§.
Kalatalousalue voi tallentaa tiedot omaa käyttöä varten myös Kalpaan (Kalatalousalueiden sähköiset
asiointipalvelut). Suurimmat puutteet tiedoissa liittyvät osakaskuntiin. Järjestäytymisestä tulisi ilmoittaa tiedot Aluehallintovirastoon, Maanmittauslaitokseen sekä kalatalousalueelle. Tietoja on
kuitenkin ilmoitettu hyvin vajavaisesti. Tulevalla suunnittelukaudella kalatalousalue päivittää omaan
rekisteriinsä osakaskuntia koskevat tiedot. Järjestäytyneille osakaskunnille lähetetään pyynnöt vahvistaa ja päivittää tiedot. Järjestäytymättömien osakaskuntien kohdalla otetaan yhteyttä muutamiin
suurimpiin osakkaisiin, ja tämä toiminta aloitetaan pinta-alaltaan suurimmista osakaskunnista.
Seuraavassa vaiheessa kannustetaan järjestäytymättömiä osakaskuntia järjestäytymään. Järjestäytyminen helpottaa huomattavasti osakaskuntien yhteistoimintaa. Selkeän ja pysyvän yhteistoiminnan varmistamiseksi etenkin pienimpiä osakaskuntia tulisi kannustaa yhdistymään viereisten
alueiden kanssa laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tämä vähentäisi myös hallintoa ja lisäisi yhdistyneiden alueiden painoarvoa kalatalousalueella. Osakaskunnan on myös mahdollista siirtää tehtävänsä
kalatalousalueelle, mikäli toiminnan ylläpito muutoin osoittautuu hankalaksi. Kalatalousalueen resurssit ovat kuitenkin vähäiset aktiiviseen toimitsijatyöhön.
Kalatalousalue kannustaa järjestäytymiseen ja yhdistymiseen kalatalousalueen kotisivuilla tapahtuvalla tiedotuksella, jossa esitetään toimista seuraavia hyötyjä ja annetaan käytännön ohjeita alkuun
pääsemiseksi. Lisäksi kartta osakaskunnista ja osakaskuntien tiedossa olevat yhteystiedot laitetaan
kotisivuille. Sekä järjestäytymisestä että mahdollisesta yhdistymisestä muodostuu osakaskunnille
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suoria kustannuksia, jotka saattavat osaltaan vähentää kiinnostusta toimintaan. Järjestäytyneen
osakaskunnan sääntöjen tarkistamisesta maksetaan vahvistamismaksu Aluehallintovirastolle. On
kuitenkin huomioitava, että osakaskuntien yhdistämistoimitus on huomattavasti kalliimpi, jopa tuhansia euroja, eikä hintakaan ole välttämättä etukäteen tiedossa, koska työ tehdään tuntiveloituksena.
Käytännössä tehokkain keino edistää osakaskuntien järjestäytymistä ja yhdistymistä olisi alueellinen
usean kalatalousalueen kattava hanke, johon palkattaisiin projektityöntekijä ja varattaisiin rahoitusta järjestäytymisestä ja yhdistymisestä aiheutuviin kuluihin. Samassa yhteydessä voitaisiin selvittää yksityisten vesialueiden (35,81% kalatalousalueen vesipinta-alasta) halukkuutta vesialueiden
yhdistämiselle tai muille yhteistoimintamuodoille. Kalatalousalue selvittää suunnittelukauden
alussa lähialueen kalatalousalueiden kiinnostusta tällaiseen hankkeeseen ja kartoittaa samalla ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeessa voisi olla mukana myös esimerkiksi Kalatalouden Keskusliitto. Etelä-Savossa on ollut vesialueiden omistajayksiköiden yhdistämiseen tähtäävä kevääseen
2020 asti ulottunut EU-osarahoitteinen maaseudun kehittämishanke. Etelä-Savon hankkeesta ja
mahdollisista muista vastaavista hankkeista saadut kokemukset selvitetään ennen mahdollisen hankehakemuksen suunnittelun aloittamista.
1.4 Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi
1.4.1 Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi
Kalastuslain 1 § määrittää kalakantojen hoitamiselle ja kalastuksen kehittämisen toimenpiteille perusteet. Tämän lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää
kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan
kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja
muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu (Kalastuslaki).
Toimenpiteiden tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Kalantutkimus toimittaa
kaikille kalastajaryhmille jatkuvasti uutta parasta käytettävissä olevaa tietoa. Uusista tutkimuksista
saadaan lisää tietoa ja osa korvaa vanhaa. Tutkijat voivat tulkita samaa aineistoa eri tavoin. Eri kalastajaryhmillä on lisäksi suuri määrä kokemusperäistä, ns. hiljaista tietoa, jota ei ole tutkittu eikä
julkaistu. Tämä saattaa monessa tapauksessa olla parasta käytettävissä olevaa tietoa. Tämän päivän
pyyntivälineet ja -strategiat kehittyvät tutkimustiedon, muuttuvien ympäristöolosuhteiden ja kalojen liikkeiden mukaisesti. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tiukasti kirjatut määritelmät saattaisivat
vaikeuttaa tätä kehitystä ja kalastuslain 1§ toteutumista.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettävä yksityiskohtainen toimenpideluettelo olisi ainakin osittain
vanhentunut jo lähivuosina. Esitettävät toimenpiteet ovat kalakantojen hoitoa ja kalastuksen kestävää kehittämistä mahdollistavia – ei poissulkevia.

Silakan, kilohailin ja lohen kalastusta säädellään kansainvälisillä kiintiöillä ja kansallisilla säädöksillä,
joten kalatalousalueiden toimivalta näiden lajien kalastuksen osalta jää vähäiseksi. Airisto-Velkuan
alueella ei ole tarvetta lohenkalastuksen tarkempaan ohjaamiseen, koska alueella ei ole lohijokia.
Suomen merenhoidossa asetettiin kaudelle 2016‒2021 uudeksi merenhoitotoimenpiteeksi (KALAT1) selvittää rannikkolajien kalastuksen säätelyn tehostamismahdollisuuksia ja -tarvetta. Selvitys
toteutettiin asiantuntija-arviona. Tiedot rannikkolajien kantojen tilasta ja vapaa-ajankalastuksen
saaliista ovat osin puutteellisia, mikä vaikeuttaa myös säätelytarpeen arviointia.
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Kaupallinen rannikkokalastus vähenee edelleen erityisesti verkkokalastuksen osalta, ja osa-aikaisten
kalastajien osuus kasvaa. Myös vapaa-ajan verkkokalastus vähenee. Verkkokalastuksen väheneminen ja toisaalta kalakantoihin kohdistuvan muun saalistuspaineen lisääntyminen heikentävät verkkokalastuksen säätelyn mahdollisuuksia vaikuttaa kalakantoihin. Vapakalastus-menetelmien nopea
kehitys jatkuu ja uudet pyynnin apuvälineet tulevat laajemman käyttäjäjoukon saataville. Vapaaajankalastuksen osuudet kokonaissaalista ovat monen lajin kohdalla selvästi suurempia kuin kaupallisen kalastuksen, ja vapaa-ajankalastuksen osuudet tulevat luultavasti kasvamaan vapapyydyksillä
helposti pyydettävien lajien kohdalla.
Kuhan alamitan osin porrastettu nosto vuosina 2016 ja 2019 on ollut kantojen tuotannon kannalta
oikean suuntainen toimi. Sen vaikuttavuuden lisäämiseksi vastaava muutos tulisi saada myös kuhan
pyynnissä käytettävien verkkojen silmäkokoihin erityisesti Saaristomerellä.
Siian kalastuksen säätelyä muutettiin jo 2013 asettamalla siian verkkokalastukseen rannikon kattava
pienin sallittu silmäkoko, johon tuli myös poikkeuksia mahdollistamaan paikallista merikutuisen
siian pyyntiä Pohjanlahdella. Perämeren vaellussiian osalta toimenpiteellä saavutettiin tavoitteet
vain osittain. Verkkokalastuksen vähenemisen sekä hylkeiden siikaan kohdistuvan kasvaneen saalistuksen seurauksena säätelyn kiristämisellä ei ehkä saavutettaisi lisähyötyjä.
Rannikkolajien kohdalla korostuu alueellisesti ja paikallisesti toteutettavien säätelytoimien merkitys. Tässä kalatalousalueilla ja niiden laatimilla käyttö- ja hoitosuunnitelmilla tulisi olla merkittävä
rooli. Vapakalastusmenetelmien tehostumisen myötä kuhan ja mahdollisesti myös hauen kohdalla
saattaa tulla eteen tilanteita, joissa lajin vapakalastusta olisi perusteltua paikallisesti rajoittaa esimerkiksi päiväkohtaisilla kiintiöillä. Hauen kalastuksessa voisi joissain tilanteissa harkita paikallista
välimitta- tai ylämittasäätelyä. Lisääntymisaikaisten hyvin toteutettujen ja tarkasti rajattujen kalastusrajoitusten tulisi muodostaa tärkeä osa alueellista ja paikallista kalastuksen säätelyä ja kalatuotannon jatkuvuuden turvaamista. Tämä koskee esimerkiksi kuhan, ahvenen ja hauen kalastusta.
Ahvenen kalastuksessa muita säätelytarpeita mahdollisten paikallisten lisääntymisaikaisten rajoitusten lisäksi ei tällä hetkellä ole. Kampela ja made ovat molemmat vähentyneet, mutta perustetta
kalastuksen säätelylle ei ole. Särkikaloilla tarvetta kalastuksen säätelyyn ja kantojen seurannan
käynnistämiseen voi syntyä, mikäli niiden pyynti tulevaisuudessa tuntuvasti lisääntyy. Nahkiaisen
kalastuksen paikallista säätelyä on syytä jatkaa, mutta jokialueiden välistä alueellista yhteistyötä
säätelyn toteuttamisessa olisi perusteltua lisätä. Nahkiaissaaliista huomattava osa käytetään nykyisin voimalaitosten ohittavin ylisiirtoihin ja tämän toiminnan kokonaisvaikutuksia nahkiaiskantoihin
olisi selvitettävä (Lappalainen, A., Veneranta, L., Kuningas, S., Olin, M. & Aronsuu, K. 2021).
Toimenpide:
Vapakalastusmenetelmien tehostumisen myötä kuhan ja mahdollisesti myös hauen kohdalla saattaa tulla eteen tilanteita, joissa lajin vapakalastusta olisi perusteltua paikallisesti rajoittaa esimerkiksi päiväkohtaisilla kiintiöillä (Lappalainen, A., Veneranta, L., Kuningas, S., Olin, M. & Aronsuu, K.
2021).
Toimenpiteitä:
Kuha: Suositus: Kuhankalastukseen tarkoitettujen verkkojen alin sallittu solmuväli Airisto-Velkuan
kalatalousalueella on 45 mm
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Kuhan kalastus on kyseenalaista kuhan kutupaikoilla pyyntivälineestä riippumatta kutuaikana ja
sitä suositellaan välttämään.
Kuhankalastuksessa kaikilla pyyntivälineillä alamitta on 42cm (I-ryhmän kaupallisilla kalastajilla
40cm). Alamittainen kuha on kalastuslain 58§ mukaisesti aina välittömästi ja kalan kunnosta
riippumatta laskettava takaisin veteen.
Suuria useampikiloisia kuhia on jo nykyisin vapautettu kaikkien kalastajaryhmien pyydyksistä, ja
suuntaus on edelleen kasvava.
Hauki: Suositus: Hauenkalastuksessa kaikilla pyyntivälineillä ylämitta on 80 cm.
Mikäli hauki ei takaisin laskettaessa osoita välittömästi elpymisen merkkejä tai se vuotaa runsaasti verta, se tulee ottaa ruokakalaksi koosta riippumatta.
Mynäjoen ja Laajoen edustalla on kalastuslain edellyttämät vaelluskalajokien suualueiden verkko-,
isorysä- ja troolikieltoalueet sekä kalaväylät (kuvat 29 ja 30), joiden tavoitteena on jokien meritaimenkantojen suojelu. Vaelluskalavesistö on vesialue, jota vaelluskalat käyttävät keskeisenä vaellus- tai lisääntymisalueenaan. Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa
esiintyy vaelluskaloja. Vaelluskalojen esiintyminen voi perustua säännöllisiin istutuksiin.

Kuva 29. Laajoen kalaväylä
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Kuva 30. Mynäjoen kalaväylä.
Heikko vedenlaatu ja veden vähyys saattavat heikentää taimenen elinolosuhteita Mynäjoessa. Laajoen keskeinen ongelma on veden happamuus, joka on ajoittain taimenen selviytymisen kannalta
liian alhainen (Koski,T. ym. 2013).
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella onkiminen ja pilkkiminen on kielletty, ja kielto koskee
myös alueen vedenomistajaa ja kalastusoikeuden haltijaa. Kalastuslain 4 §:n mukaan koski- ja virtaalueella tarkoitetaan vesistön sellaista aluetta, jossa vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin
ja virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä.
Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja
siian vaeltavat kannat.
Selvitetään tarvetta hakea poikkeuslupaa ajalle 1.4. – 15.8. onkimisen mahdollistamiseksi Mynä- ja
Laajokeen 5 km matkalle jokisuusta.

1.4.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä
Joet ja purot. Vasta aivan viime vuosina on paremmin ymmärretty jokien ja purojen ja niiden koskija virta-alueiden merkitys vaelluskalakannoille. Pelkästään kalojen ja rapujen istutuksilla ei voida
korvata näiden luontaista poikastuotantoa ja kantojen geneettistä perimää. Menestyäkseen elinvoimaisten kalakantojen on käytävä läpi luonnonvalinta, mikä on mahdollista vain niiden lisääntymiseen ja kasvuun soveltuvilla joki- ja puroalueilla. Luonnonmukaiset joet ja purot sekä niiden virta- ja
koskialueet ovat monipuolisia elinympäristöjä, kalojen ja rapujen lisäksi muille eliöille ja kasveille.
Ne ovat myös merkittäviä säilytettäviä luontokohteita ja tärkeä vesistöaluekokonaisuuksien osa
(Penttinen, K., Niinimäki, J. 2010).
Toimenpiteitä:
Selvitetään alueella sijaitsevien jokien ja purojen kuntoa ja kunnostusmahdollisuuksia. Selvitykset ja
suuremmat kunnostustoimenpiteet edellyttävät hankerahoitusta ja henkilöresursseja.
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Järvien merkitys ahvenen ja myös hauen ja särjen poikastuotantoalueena voi olla paikallisesti merkittävä. Selvitetään alueella sijaitsevien järvien kuntoa, meriyhteyttä ja kunnostustarpeita. Selvitykset ja suuremmat kunnostustoimenpiteet edellyttävät hankerahoitusta ja henkilöresursseja.
Selvitetään, onko kalatalousalueella mahdollisia paikkoja perustaa hauille lisääntymiskosteikkoja.
Tarkoitukseen sopii alue, jossa mereen laskevaa puroa olisi mahdollista keväällä ohjata tulvimaan
alajuoksulla sopivalle kasvillisuusalueelle. Mikäli lupaavaksi katsottu paikka osuu toimivan osakaskunnan alueelle, osakaskunta voi tarkemmin selvittää käytännön toteuttamismahdollisuuksia.
Selvitetään alueella sijaitsevien kuhan kutualueiden kunto ja kunnostustarpeet. Selvitykset ja suuremmat kunnostustoimenpiteet edellyttävät hankerahoitusta ja henkilöresursseja.
1.4.3 Suunnitelma istutuksista
Kalastuslain 74 §:n mukaan kalojen istuttaminen on sallittu ainoastaan, jos kyseessä olevan lajin tai
kannan istuttaminen kohdevesistöön sisältyy kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Kalastuslain 73 § kieltää kaikki kalojen ja rapujen istutukset, jotka ilmeisesti heikentävät luonnon monimuotoisuutta vaarantamalla luonnossa esiintyvän kala- tai rapulajin tai muun lajin tai näiden
kannan säilymisen.
Airisto-Velkuan kalatalousalueelle istutettavat kalalajit ja kannat:
Vaellussiika
Merikutuinen siika
Lohi
Taimen, meri
Kuha, meri
Kuha, sisävesi
Hauki
Made
Ankerias
Jokirapu

Kokemäenjoki
Bengtsår, paikalliset karisiikakannat
Tornionjoki, Kymijoki
Isojoki
Merikanta, Pyhäjärvi, Painionjärvi
Pyhäjärvi, Painionjärvi
Meri
Mahdollisuuksien mukaan paikallista kantaa
Ei vaellusesteiden taakse
Terve jokirapukanta

Kalatalousmaksujen käyttösuunnitelman mukaan (v. 2021) kalatalousviranomainen istuttaa Naantalin Kopenrantaan vuosittain vaellussiikoja noin 110 000 kpl ja karisiikoja noin 60 000 kpl sekä Aurajokeen lohia 2 700 kpl. Airistolle istutetaan meritaimenia noin 19 000 kpl. Toteutuneet
siikaistutukset vuonna 2021: vaellussiika 111 500 kpl ja karisiika 70 000 kpl.
Siikaistutukset ovat edellytys alueen nykyiselle siiankalastukselle. Istutuksia jatketaan käytettävissä
olevien resurssien mukaisesti kalatalousalueen eri osiin. Eri siikakannoilla tehtyjen istutusten tuloksellisuus etelärannikolla olisi suunnittelukauden aikana perusteltua selvittää useamman kalatalousalueen yhteistyönä tai ulkopuolisella rahoituksella.
Meritaimenistutukset ovat olleet vähäisiä koko Saaristomerellä viime vuosina. Vetouistelijat ovat
siirtyneet kevätkesällä Ahvenanmaan vesialueille merilohien pyyntiin. Airisto-Velkuan kalatalousalueella on jo yhtenäislupa-alueita vetouisteluun ja oheispalveluita valmiina. Selvitetään mahdollisuudet vetouisteluaktiivien kanssa yhteistyössä varojen keruuta meritaimenistutuksiin.
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1.4.4 Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi
Harmaahylkeet aiheuttavat alueella huomattavia ongelmia etenkin kaupalliselle kalastukselle.
Suunnittelukauden aikana jatketaan toimintaa, jossa kalatalousalue pyrkii käynnistämään yhteistyötä vedenomistajien ja hylkeenmetsästäjien välillä. Tavoitteena on yhteydenottojen ja valmiin sopimuspohjan avulla lisätä hylkeiden metsästämistä ja karkottamista. Hyvän lopputuloksen
aikaansaamiseksi toiminta keskitetään alueille, joilla hylkeet selkeästi haittaavat nykyistä kaupallista
kalastusta tai joilla olisi selkeästi potentiaalia harjoittaa kaupallista kalastusta. Toiminnan onnistumista seurataan voimassa olevien hylkeenmetsästyssopimusten määrillä, jotka esitetään vuosikertomuksissa. Seurataan myös hyljekarkottimissa tapahtuvaa kehitystä ja mikäli isoja läpimurtoja
tulee, voidaan esimerkiksi harkita osallistumista hyljevapaiden alueiden muodostamiseen karkottimien avulla.
Tukholman yliopiston ekologianlaitoksen emeritusprofessori Sture Hanssonin näkemyksen mukaan
Itämeren hylje- ja merimetsokantoja voidaan vähentää voimakkaasti. Hansson mainitsee 21.4.2018
julkaistussa
uutisessa
75%
vähennyksen
ilman
että
kannat
vaarantuisivat
https://svenskjakt.se/start/nyhet/sal-och-skarv-hett-amne-pa-kustjaktseminariet/. Tämä tarkoittaisi harmaahylkeen laskentakannan vähentämistä Itämeressä 10 000 yksilöön ja Suomen lounaissaaristossa noin 3 700 yksilöön.
Vesialueen omistajia kannustetaan myöntämään luvat vesialueilleen haettaviin hallien metsästyksiin. Ammattikalastajia ja maanomistajia kannustetaan hyljehavainnointiin ja metsästäjien kuljettamiseen jahtialueille. Vesialueen- ja maanomistajia kannustetaan myöntämään hylkeenmetsästäjille
jahtilupia. Tavoitteena on kalanpyydyksiä ja kalankasvatusaltaita repivien harmaahylkeiden poistaminen kalatalousalueen vesialueilta.
Hylkeidensuojelualueet tulee lopettaa, koska hylkeet eivät enää tarvitse erityistä suojelua.
Päivityksen alla olevassa Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmassa on mahdollistettava hallikannan voimakas pienentäminen kalakannoille ja kalastukselle kestävälle tasolle. Hyljetuotteiden kauppakiellon purkaminen tai poikkeuslupamahdollisuuden saaminen tulee pitää edelleen esillä.
Merimetso on luonnonsuojelulaissa rauhoitettu ja siihen kohdistuvat toimenpiteet edellyttävät
poikkeuslupaa ELY-keskukselta. Merimetson aiheuttamien konfliktien vähentämiseksi on rannikolle
perustettu alueellisia merimetsotyöryhmiä, joiden tehtävänä on ohjata ja sujuvoittaa poikkeuslupien hakemista ja siihen liittyviä käytäntöjä. Alueellisen yhteistyöryhmän muodostamat tulokset ja
ehdotukset tulevat myöhemmin vaikuttamaan poikkeuslupien myöntöön.
Toimenpiteet merimetsojen kalastukselle aiheuttamien haittojen vähentämiseksi:
1. Merimetsolle on laadittava valtakunnallinen kannanhoitosuunnitelma. Mallina suunnitelman laatimiseen voitaisiin käyttää esimerkiksi Tanskan vastaavaa asiakirjaa. Ruotsi ja Tanska ovat ehdottaneet yhteispohjoismaista suunnitelmaa.
2. Merimetsokanta on liian suuri kalakantojen kantokykyyn suhteutettuna. Merimetson kokonaiskantaa ja kolonioiden kokoa tulisi rajoittaa merkittävästi. Tärkeiden kalastusalueiden sekä kalojen
lisääntymis- ja istutusalueiden ympärille on luotava riittävän suuret suoja-alueet.
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3. Hakijan todistustaakkaa on merkittävästi alennettava lupahakemuskäsittelyssä. Ei ole tarpeellista
tehdä laajoja tapauskohtaisia tieteellisiä tutkimuksia, vaan yleinen tieto Itämeren tasolla sekä kokemusperäinen alueellinen tieto tulisi luvanhakuprosessissa riittää. Jo riski vakavan vahingon ja haitan
syntymiselle on oltava peruste poikkeusluvan myöntämiselle, kuten lintudirektiivin poikkeuspykälä
on tarkoittanut.
4. Lupien käsittelyaikaa on lyhennettävä merkittävästi.
5. Kansalliseen lainsäädäntöön on tehtävä sellaisia muutoksia, jotka helpottavat poikkeuslupien saamista (luonnonsuojelulain muutos tai siirto metsästyslainsäädännön puolelle). Merimetsoja koskevien poikkeuslupien käsittely on siirrettävä riistahallinnolle.
6. Merimetsopareja oli v. 2021 laskennassa 24 300 kappaletta, jolloin pesiviä lintuja oli 48 600. Perinteinen tapa arvioida kannan kokoa pesivien parien määrän perusteella ei anna oikeaa kuvaa populaation mittasuhteista ja saattaa johtaa vahinkojen/vahingon uhkan aliarviointiin. Ei-pesivät
linnut muodostavat merkittävän osan kokonaispopulaatiosta. Arvioinnit ja toimenpiteet tulisi suunnitella ja mitoittaa kokonaispopulaation perusteella.
7. Suomen tulee EU:ssa jatkossa toimia aktiivisesti sen puolesta, että merimetso siirretään metsästettävien lintujen listalle (lintudirektiivi, liite II). Yhdessä esim. munien öljyämisen kanssa nämä keinot mahdollistaisivat merimetsokannan kohtuullistamiseen, niin kalakantojen kuin ihmistenkin
näkökannasta tarkasteltuna.
8. Airisto-Velkuan kalatalousalue hakee poikkeuslupia merimetsojen pesintöjen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on merimetsojen pesintöjen estäminen kalatalousalueen vesialueilla.
9. Airisto-Velkuan kalatalousalue hakee lupia merimetsojen ampumiseen kalanpyydysten läheisyydestä 15.3. – 15.5. sekä 1.8. – 31.12.

Kalasatamien ja purkupaikkojen varustelutaso on vaihteleva. Varsinaisia kalasatamia ovat Tuomarainen ja Särkänsalmi. Purkupaikkoja ovat Ihattula, Naantalin vapaasatama, Röölä, Aasla, Haapala,
Hanka ja Teersalo.
Laaditaan selvitys näiden nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Selvitystyö edellyttää hankerahoitusta ja henkilöresursseja.
Koululaisille, nuorille ja erityisryhmille järjestetään kalastustapahtumia yhdessä järjestöjen kanssa.
Kalatalousalue mahdollistaa toimintaa hankkimalla tapahtumiin tarvittavat vesialueiden omistajien
luvat ja järjestöt vastaavat muista järjestelyistä. Tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta kalastukseen ja pitkällä tähtäimellä myös kalatalousaluetoimintaan. Kalastustapahtumia pyritään järjestämään vuosittain ja tapahtumasuunnitelmista sekä toteutumisesta mainitaan myös
toimintasuunnitelmissa ja -kertomuksissa. Samalla perehdytetään osallistujia saaliin asianmukaisen
käsittelyyn ja välttämään turhan kärsimyksen tuottamista kaloille.
Veneenlaskupaikat. Alueella on suunnittelukauden alussa kymmenkunta kaikille avointa veneenlaskupaikkaa. Tiedot veneenlaskupaikoista ja niihin liittyvistä parkkipaikoista esitetään kalatalousalueen kotisivuilla, ja tietoja päivitetään aktiivisesti.
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Kalastuslaiturit. Selvitetään esteettömien kalastuslaiturien saamista alueelle hyvien kalapaikkojen
äärelle kulkuyhteydet huomioiden. Selvitykset ja laiturirakennelmat edellyttävät hankerahoitusta
ja henkilöresursseja. Joissakin tapauksissa riittäisi ruovikon poistaminen rannan edustalta.
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2. Suunnitelma joki- ja järvialueille
Suunnitelma järvialueelle

Kuva 29. Kalatalousalueen järvet.
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TURKU
1 Kakskerranjärvi
2 Illoistenjärvi

yksityisiä
pinta-ala
osakaskun- vesialu(ha)
tia
eita
hoito-/suojeluyhdistys
163
7
0 Kakskerranjärven suojeluyhdistys ry
9
2
4

NAANTALI
3 Luolalanjärvi
4 Metsäjärvi
5 Viialanjärvi
9 Kaukkostenjärvi

25
2,4
2,4
8,5

3
0
0
0

9 Pro Luolalanjärvi
1
1
3

MERIMASKU (NAANTALI)
6 Taattistenjärvi
7 Köylijärvi

54
8,2

5
0

0 Taattistenjärven suojeluyhdistys ry
3

22,5

2

1

13

2

3

MASKU
8 Merijärvi
TAIVASSALO
10 Mustajärvi
RYMÄTTYLÄ (NAANTALI)
11 Leikkistenjärvi
12 Leiklahdenjärvi
13 Paskaperänjärvi
14 Ylttistenjärvi
15 Vilujärvi
16 Kuralanjärvi
17 Tiskari
18 Riiaistenjärvi
19 Riittiönjärvi
20 Kirkkojärvi
21 Lyhtyjärvi
22 Menikkalanjärvi
23 Sianpäänjärvi
24 Sydänmaanjärvi
25 Ruoninjärvi
26 Soropohjanjärvi
27 Pakinaistenjärvi
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7,4

2
2

15
39
4
15
5
43
4
42
0,6
7,5
4,8
4
2,7
1,6
4,3

1
2
1
2
1
4
0
8
0
0
1
0
1
1
0

Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys
2 ry
1
Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys
2 ry
1
0
0
0
0
2 Rymättylän Kirkkojärvi-yhdistys ry
4 Rymättylän Kirkkojärvi-yhdistys ry
2
2
1
3
1
0
3
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VEHMAA
28 Kirkkojärvi
29 Myllyjärvi
30 Niinijärvi

5
22
10

1
1
1

0
3
3

Kuva 30. Kalatalousalueen järvet yli 15 ha.

Kakskerranjärvi
Kakskerranjärvi on pitkänomainen saaristojärvi Kakskerran saaressa Turussa. Pinta-ala on 1,63 km²,
keskisyvyys 6,4 metriä ja syvin kohta, Myllykylän syvänne, noin 15 metriä. Järven vesitilavuus on
10,3 milj. m3 ja teoreettinen viipymä noin neljä vuotta. Rantaviivaa on 15 km. Järven suurin pituus
on 5,0 km ja saaren 9,1 km.
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Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 10,4 km². Se on puolet Kakskerran saaren alasta. Järveen
laskee viisi ojaa, suuruusjärjestyksessä Aatilanoja, Kalliolanoja, Pikkujärvenoja, Hyyrtilänoja ja Kollinoja. Näiden kautta järveen tulee paljon kuormitusta etenkin saaren pelloilta. Järven alusvedessä
on happikatoa kerrosteisuuden aikaan talvella ja kesällä.
Kakskerranjärven tilan kehitys aikojen kuluessa
– Anssi Junnila
Kakskerranjärvi on järveksi nuori – se kuroutui merestä noin 1400 vuotta sitten ja muuttui järveksi
varsin nopeasti, noin sadassa vuodessa. Ihmisen toiminta Kakskerranjärven valuma-alueella on vaikuttanut järven tilaan jo satojen vuosien ajan. Maan- ja metsänkäytön muodoista riippuen järvi on
ollut välillä melkein ”karussa” (vähäravinteisessa) tilassa, välillä taas rehevämmässä. Räsänen M &
Salonen V-P: Turun Kakskerranjärven ravinnetila ja sen kehitys.
(Turun yliopiston maaperägeologian osaston julkaisuja 50, Turku 1983 )
Kakskerranjärveen on saviaineksen mukana kulkeutunut ravinteita aina, ja erilaiset maankäyttömuodot ovat heijastuneet järveenkin, kuten esimerkiksi menneitten vuosisatojen kaski- ja kytöviljely. Väkilannoitteita alettiin Suomessa käyttää 1920-luvulta lähtien, mutta sotien aikaan niiden
käytössä oli tauko, kun lannoiteteollisuus ei toiminut. Selvä muutos Kakskerranjärven ravinnetilassa
liittyykin toisen maailmansodan jälkeiseen yleislannoitteiden käyttöönottoon. 1950-luvulta lannoitemäärien käyttö Lounais-Suomessa nousi lineaarisesti fosforipitoisten yleislannoitteiden suhteellisen määrän samalla kasvaessa. Kaikki tämä kehityskulku näkyy em. tutkimuksen tuloksissa: fosforin
kertymä pohjasedimentissä kasvaa ensin, sitten se sotien aiheuttaman tauon aikana vähenee, kunnes alkaa uudelleen kohota jyrkästi.
Samaan aikaan myös kesäasutuksen määrä järvellä kasvoi. Sen merkitys Kakskerranjärveä kuormittavana tekijänä on kuitenkin kokonaisuudessaankin pieni. On arvioitu, että noin 15% järven nykyisestä kokonaiskuormituksesta tulee asutuksesta, 15% ympäröiviltä metsäalueilta ja loput 70%
pelloilta.
Kakskerranjärvi oli erinomaisessa kunnossa 1960 -luvulla, eikä 1970-luvullakaan silmämääräisesti
näyttänyt
olevan
vielä
isoja
ongelmia,
mutta
pinnan
alla
tapahtui
jo:

Kuva 31. Kakskerranjärven pintaveden happikyllästysasteHappikyllästysasteen nousu pintavedessä
kertoo kiihtyvästä perustuotannosta eli levien määrän kasvusta, mikä taas johtuu kasvavasta ravinnekuormituksesta.
(Lähde: Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys)
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Kriittinen raja ylittyi 1980-luvun alkupuolella, jolloin alkoi näkyä sinilevän massaesiintymisiä (”kukintoja”); ensin vähän ja yleensä loppukesällä, kunnes vuonna 1990 tapahtui ensimmäinen varsinainen
massaesiintyminen keskellä kesää. Vasta noihin aikoihin liikalannoittamisen haitat tunnustettiin lopulta yleisesti ja laajasti, ja lannoitemääriä ryhdyttiin korjaamaan alaspäin. Mutta vahinko oli ehtinyt
jo tapahtua.
Kun järven ravinnetaso on kerran päässyt korkealle, pienikin lisä saa ”kuormitusastian” pysymään
niin sanotusti täytenä. Lisäksi on olemassa ns. itselannoituksen vaara. Kun pohjan läheisistä vesikerroksista loppuu happi – runsaan tuotannon tuottaman biologisen aineksen lahoamisen seurauksena
– alkaa sedimenttiin sitoutunut fosfori uudelleen liueta veteen pahentaen tilannetta. Tämän torjumiseksi on Kakskerranjärveä hoidettu ns. ilmastinpumpuilla vuodesta 1987 lähtien eri tavoin. Niiden
tarkoitus oli kierrättää hapekasta pintavettä pohjaan pyrkien näin pitämään happitilanteen siellä
kohtuullisena. Ilmastimien teho oli kuitenkin alusveden kokonaistilavuuteen nähden melko vähäinen eikä ilmastusta ei ole viime vuosina enää jatkettu. Sen lopettamisella ei ole ollut merkittävää
vaikutusta järven tilaan ulkoisen kuormituksen vähennyttyä ratkaisevasti vuodesta 2007 lähtien.
Rehevöityminen suosii ns. vähempiarvoisia kaloja, tässä tapauksessa lähinnä särkeä. Niiden runsaat
määrät periaatteessa edesauttavat rehevöitymistä kalojen pöllyttäessä pohjasta ravinteita ja ulostaessa ravinteita kirjaimellisesti suoraan levien hyödynnettäväksi. Kakskerranjärvellä onkin toteutettu kalaston ns. biomanipulaatiota, eli on harvennettu runsasta särkikalakantaa pauneteilla
pyytämällä ja nuottaamalla vuosina 1989-1996 ja samalla on istutettu petokaloja, kuhaa ja toutainta. Kalaston rakennetta onkin saatu korjattua, ja esimerkiksi lahnan kasvu on parantunut – ylitiheissä kannoissa sen kasvu on hidasta. Kalakannan rakenne on pysynyt tämän jälkeen hyvänä eikä
uudelle hoitokalastukselle ole ollut tarvetta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen aloittamaa
tutkimussarjaa jatkaa Luonnonvarakeskus (Luke) tehden Kakskerranjärvellä muutaman vuoden välein koekalastuksia. Viimeisimmän vuonna 2017 tehdyn koekalastuksen perusteella Kakskerranjärven tila on jo saavuttanut hyvän tason.
Kakskerranjärven tila oli vielä 2000-luvun alkupuoliskolla huono; erityisesti sateisten vuosien aiheuttama huuhtouma aiheutti kesäkautisia sinileväkukintoja, toisaalta pari kuivaa vuotta paransi väliaikaisesti järven tilaa kun ulkoinen kuorma pieneni. Ratkaisevaa oli kun vuoden 2007 syksyllä järven
valuma-alueella pantiin peltoja ”pakettiin” ympäristötukisopimuksella alkuun yli 20 ha, mikä näkyi
heti seuraavana kesänä parempana tilana, ja kehitys on tämän jälkeen jatkunut hyvään suuntaan.
Kesannointipinta-alaa on tämän jälkeen alueella lisätty yli 30 hehtaariin ja alueella on siirrytty myös
suorakylvöön, missä maata ei muokata. Näitten toimenpiteitten voidaan katsoa vaikuttaneen oleellisella tavalla järven ulkoisen kuormituksen ratkaisevaan vähenemiseen, eikä sinilevien suuria massaesiintymisiä ole enää ollut tämän jälkeen vaan Kakskerranjärven vesi on viime vuosina säilynyt
pääsääntöisesti kirkkaana (Junnila, A.).
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n tutki järven tilaa vuonna 2020:
Näkösyvyys, sameus ja hygieeninen tila
Talvella 2020 veden näkösyvyysarvot olivat pieniä eli 0,9 metriä molemmissa havaintopaikoissa. Kesällä näkösyvyydet vaihtelivat välillä 1,4–2,8 metriä. Näkösyvyysarvot olivat alimmillaan toukokuussa ja suurimmillaan heinä-elokuussa. Viimeisen 10 vuoden aikana Kakskerranjärven
kesäkauden aikainen keskimääräinen näkösyvyys on Myllykylän havaintopaikan tietojen perusteella
lievästi kasvanut ja sameus lievästi vähentynyt. Edeltäviin kolmeen vuoteen verrattuna näkösyvyys
oli vuonna 2020 kuitenkin lievästi alhaisempi ja sameusarvo lievästi korkeampi.
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Kakskerranjärven hygieeninen tila vuonna 2020 oli Myllykylän havaintopaikan näytteiden perusteella kesäkuussa hyvä ja muilla tutkimuskerroilla erinomainen.
Ekologinen tila
Kakskerranjärven ekologista tilaa arvioitiin soveltuvin osin ympäristöhallinnon ohjeiden mukaan yhden vuoden tulosten perusteella. Vuonna 2020 kokonaistyppi- ja a-klorofyllipitoisuus ilmensivät hyvää, kokonaisfosforipitoisuus ja kasviplanktonin kokonaisbiomassa tyydyttävää sekä haitallisten
sinilevien osuus kasviplanktonbiomassasta välttävää ekologista tilaa (Koivunen, S. & Jantunen, M.
2021).
Taattistenjärvi
Taattistenjärvi on Naantalissa, entisen Merimaskun kunnan alueella sijaitseva 54 hehtaarin kokoinen matala humusjärvi, jonka suurin syvyys on 6,2 metriä. Järvi on kärsinyt runsaista ja happikadoista. Taattistenjärvi on Naantalin 29 järvestä suurin pinta-alaltaan.
Hevosenkengän muotoinen 54 hehtaarin Taattistenjärvi sijaitsee Naantalissa, Merimaskun pohjoisosissa. Seututie 189 kulkee aivan järven länsirannan tuntumassa ja järven pohjois- sekä koillispuolella on asuntoalue. Järven rantoja reunustavat rehevä kasvillisuus, pellot, metsä ja kallio. Järvestä
laskee pieni oja lähellä sijaitsevaan merenrantaan. Järvessä on kaksi pientä saarta, Taattistensaari
ja Kuusniemenluoto.
Tutkimus ja kunnostus
1960-luvulla järvessä oli jatkuvasti happikatoa ja korkeat ravinnepitoisuudet. Vuonna 1969 otetuissa
näytteissä järven fosforipitoisuus oli 5,5 metrin syvyydellä 250 μg/l ja typpipitoisuus 2 200 μg/l. 1970
luvulla järven sisäinen kuormitus oli jo päässyt siihen pisteeseen, että se ylläpiti rehevöitymiskehitystä. Järvelle levitettiin alumiinisulfaattia vuonna 1990. Vuosien 1990–2005 aikana järveä ilmastettiin, mutta se lopetettiin rahoituksen loputtua.
Järven kunnostusta varten on perustettu Taattistenjärven suojeluyhdistys ry. joka on tehnyt järveen
toutain- ja madeistutuksia (Wikipedia).
Kirkkojärvi
Sijaitsee Rymättylässä, Otavan saaressa, Rymättylän kirkonkylän lounaispuolella. Järven pinta-ala
on 42 hehtaaria, keskisyvyys on 2,5 metriä ja se on yhteydessä Riittiönjärveen. Järvi oli koko
1990-luvun pahasti rehevöitynyt. Kirkkojärven laskuoja vie Lyhtyjärveen.
Rymättylän Kirkkojärviyhdistys Ry huolehtii järven kunnostuksista. www.kirkkojarvi.fi
Järvelle tehdyt toimenpiteet ja selvitykset
• Pohjaeläintutkimukset vuosilta 2003 ja 2006.
Kalaistutukset
• 2000 kuhaa v. 1998
• 359 haukea ja 2000 kuhaa v. 2003
Koekalastukset
• v. 1996-1999
• v. 2002
• v. 2005
»» Kalakannan todettiin olevan ahvenvaltainen.
• v. 2006
»» Pienten ahventen lisäksi katiskoissa näkyi nyt myös runsaasti kiiskiä.
»» Kesän 2006 verkkokalastuskokeet vahvistivat kalamääräksi n. 200 kg/ha, kun tavoitetaso
on n. 80 kg/ha.
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Vesiensuojelulliset toimenpiteet
Kirkkojärvessä olevaa ylitiheää roskakalakantaa on yritetty nuotata 90-luvulla lukuisia kertoja.
Myöskään paunettikalastuksella ei ole päästy kovin hyviin tuloksiin ja verkkokalastus koettiin
työlääksi suuren kiiskikannan vuoksi. Verkkokalastuskokein kaloja arvioitiin olevan n. 500 kg/ha,
valtalajeina särkiä, kiiskiä, ahvenia.
• Kaksi alumiinikloridikäsittelyä v. 2002
• 18-19.5.2002 levitettiin 82 tn (70g/m3) alumiinikloridia
»» lahnojen kutu alkoi pian käsittelyn jälkeen ja ne pöllyyttivät pohjan sedimenttiin sitoutuneen
fosforin uudestaan liikkeelle, jolloin näkösyvyys huononi nopeasti, sekä pieneliöstö
ja kasviplankton elpyi
• 8.6.2002 levitettiin 110 tn (100g/m3) alumiinikloridia
»» Järven pH laski alle 5:n, jonka seurauksena roskakalat kuolivat. Annostelu arvioitiin
etukäteen järven pohjaan pystytetyissä putkissa (halk. 40 cm), joissa oli järvivettä ja eläviä
kaloja. Lisäksi arvioitiin järviveden puskurikyky kuten ensimmäiselläkin kerralla.
• Pääasiassa lahnoja, särkiä ja kiiskiä kerättiin talkootyönä 9-13.6.2002 yhteensä n. 15 000
kg. pH palautui kuukaudessa 7,4:ään.
• Pohjasedimentin käsittely Ferrix 3:lla 14.5.2005
»» Pohjasedimentin rautapitoisuus vaikuttaa sen fosforinsitomiskykyyn (Pöntinen, O. 2009)
Riiaistenjärvi
Järven erityispiirteet:
Riiaistenjärvi sijaitsee Naantalissa entisen Rymättylän kunnan alueella. Järven kaakkoispuolella on
Rymättylän keskusta. Järvi on kooltaan 44,7 hehtaaria ja sen syvin kohta on noin 3,5 metriä. Riiaistenjärvi on itä-länsisuunnassa pitkulainen. Järven länsipäähän laskee ojan kautta Kuralanjärvi ja
sen kautta myös Kuralanjärveen laskeva Tiskari. Riiaistenjärven itäpäästä on laskuoja mereen Kirkkolahteen.
Järven rannat ovat enimmäkseen metsää, mutta lähettyvillä on myös peltoja ja korkeita kallioita.
Nykytila ja suojelu:
Järvi oli umpeen kasvamassa 2000-luvun alkupuolella, mutta maatalouden väheneminen alueella
korjasi sen tilannetta.
Vuoden 2006 aikana järvellä tehtiin runsaita sinilevähavaintoja.
Hoitotoimenpiteet:
Eläinplanktonlajistoselvitys vuonna 1985.
1360 kuhan istutus vuonna 2005.
1000 kuhan ja 500 planktonsiian istutus vuonna 2006.
Kalat, linnut ja muu vesiluonto:
Riiaistenjärveen on hoitotoimenpiteinä istutettu kuhaa ja planktonsiikaa. Järveen tulee myös ruutanoita Kuralanjärvestä, joka laskee Riiaistenjärveen (Järviwiki).
Ylttistenjärvi
Ylttistenjärvi on Naantalissa, entisen Rymättylän kunnan alueella, Otavan saarella sijaitseva pieni
38,1 hehtaarin kokoinen rehevöitynyt järvi. Järven syvyys on keskinmäärin noin kolme metriä, valuma-alue 156 hehtaaria, arvioitu tilavuus 1 170 000 m³, saapuvan veden määrä 405 600 m³/vuosi
ja viipymä 2,9 vuotta. Järvi on kärsinyt runsaista ravinnepitoisuuksista ja happikadoista.
Ylttistenjärvi on itä-länsisuunnassa pitkulainen ja sen lasku-oja virtaa itään, läheiseen Paskaperänjärveen. Järvessä on yksi parikymmentä metriä kanttiinsa oleva saari, Järvikari. Järven ympärillä on
peltoja ja asutusta, sekä pohjoispuolella muutamia puutarhalohkoja. Etelärannalla on suuri noin
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5 500 omenapuuta käsittävä tila. Järven rannasta yli puolet on metsää, mutta silti laskelmien perusteella huomattavin typpi- ja fosforikuormitus tulee pelloilta. Ylttistenjärvellä on tehty levä- ja sinilevähavaintoja, sekä järven vedenpinnan on huomattu laskevan.
Järvellä on tehty ilmastusta ja hoitokalastusta vuosina 1990–1991.
Istutukset
v. 1998 1000 kuhaa ja 320 rapua
v. 1999 1000 haukea ja 1000 kuhaa
v. 2000 3000 kuhaa
v. 2001 2000 kuhaa ja 985 rapua
v. 2002 1000 haukea, 1485 rapua ja 2000 kuhaa
v. 2003 1000 haukea, 2000 kuhaa ja 1000 planktonsiikaa
v. 2005 1000 haukea ja 2000 kuhaa
v. 2006 1000 haukea, 3000 kuhaa ja 1000 planktonsiikaa
(Wikipedia)
Luolalanjärvi
Luolalanjärvi sijaitsee Naantalissa, kilometrin etäisyydellä keskustasta itään. Järven pinta-ala on 24
hehtaaria ja keskisyvyys on 1,6 metriä sekä syvin kohta 5,3 metriä. Järven pohjoispäässä on oja, jossa
on pieni pato veden säännöstelyyn. Oja laskee mereen Naantalin kylpylän lammille. Järven koilliskulmassa on järven ainut, noin 3 m² kokoinen saari, sekä peltoa, jonka välissä on niittyä. Järven
pohjoisrannalla on Naantaliin johtava kantatie 40. Järven Eteläpäässä on Naantalin satama ja lähimpänä järveä Turun Seudun Energiantuotannon Naantalin voimalaitos. Luolalanjärvi on erittäin rehevä.
Nykytila ja suojelu
Luolalanjärven vedenkorkeutta on säännöstelty jo 1953 vuodesta lähtien.
Järvi on rehevöitynyt, joka johtuu lähinnä järven omasta sisäisestä kuormituksesta. Järven pohjan
sedimentti on hapetonta liejua ja erilaisia saviliejukerroksia.
Järven tilaa, veden laatua ja eliöstöä on selvitetty vuosina 1996-1997 ja kasvillisuutta sekä linnustoa
vuosina 2003-2004. Luolalanjärvellä on tehty myös 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa sedimenttien
kipsikäsittelykokeita. Tutkimusten koealueena Luolalanjärvi osoittautui erinomaiseksi paikaksi,
mutta se on liian matala, kauttaaltaan ja tasaisesti rehevöitynyt järvi, jotta sitä voitaisiin parantaa
kipsikäsittelyllä. Myöskään ruoppaus ja hapetus eivät ole hyviä vaihtoehtoja. Vesikasvillisuuden ja
kalojen poistolla voitaisiin mahdollisesti parantaa järven tilaa.
Kalat, linnut ja muu vesiluonto
Vuonna 2003 tehdyn tehdyn linnustoselvityksen mukaan järvellä ja sen ranta-alueilla pesi 26 lajia ja
85 paria, joista tärkeimpinä lajeina mustakurkku-uikku ja pensastasku. Järvellä on suuri merkitys
muuttoaikoina linnuston kerääntymis- ja ruokailualueena. Luolalanjärvessä on runsas surviaissääskien kanta, jonka ansiosta järvelle kerääntyy sadoittain kala- ja lapintiiroja sekä pääskyjä. Syysmuuton aikana Luolalanjärvi on yksi Lounais-Suomen merkittävimmistä uiveloiden ja punasotkien
kerääntymisalueista. Järvellä on tavattu myös harvinaisuuksia, muun muassa kuparisorsa ja harjakoskelo.
Vuosina 1996-1997 tehdyissä koekalastuksissa saaliista 90 prosenttia oli särkeä. Järvestä saatiin
myös ahventa, haukea, kymmenpiikkiä ja ruutanaa. Vuonna 2005 järveen istutettiin noin 2 000 kesän ikäistä kuhaa pienentämään roskakalojen määrää ja lisäämään virkistysarvoa.
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Vuoden 2003 talvella Luolalanjärvessä oli paha happikato, jolloin järvestä kuoli huomattava määrä
kalaa.
Vuonna 2020 paikalliset aktiivit perustivat Pro Luolalanjärvi ry:n, jonka tarkoituksena on edistää järven ja sen ympäristön puhtautta ja hyvinvointia sekä tietoisuutta niiden tilasta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a. kartoittaa järven ulkoisen kuormituksen ja pyrkii pysäyttämään sen
b. selvittää järven ympäristöosakkaat ja vesioikeuden omistajat
c. luetteloi järven ja sen ympäristön kasvillisuuden
d. tutkii pohjasedimentin tilan
e. tekee selkokieliset yhteenvedot järven ja kalaston tilasta
f. kirjaa järveen ja sen tilaan kohdistuvat uhat ja mahdollisuudet
g. laatii hankesuunnitelmat eri kunnostusvaiheille
h. tiedottaa hankesuunnitelman vaiheista ja toteuttamisesta ja tarvittaessa neuvottelee niistä yhteistyökumppaneiden kanssa
i. anoo hankerahoitusta
j. toteuttaa talkootyötä luvanvaraisesti
k. seuraa järven ja sen ympäristön tilaa ja reagoi sen kehitykseen
Pro Luolalanjärvi -yhdistyksellä on vuoteen 2029 asti ulottuva suunnitelma järven tutkimisesta ja
kunnostamisesta. Tavoitteina ovat mm.
- hoitokalastukset
- kalakannan jalostus istutuksin
- mereen laskevan laskuojan kunnostus ja kutupaikkojen kehittäminen sekä kumpaisenkin ylläpitäminen
- ruoppaukset paikallisesti; eteläpääty, ja läntisen lintutornin seutu, tavoitteena uimaranta jatkossa
- lammikin poisto
-järvi- ja ojavesien jatkoseuranta
Merijärvi
Merijärvi on pieni 22,8 hehtaarin järvi Maskun ja Naantalin kuntien rajalla, Askaisten taajamassa.
Järven suurin syvyys on noin 4 metriä, valuma-alue 173,5 hehtaaria, arvioitu tilavuus 540 000 m³,
saapuvan veden määrä 451 100 m³/vuosi ja viipymä 1,2 vuotta.
Järven etelä-, luoteis- ja pohjoispuolella on peltoja, itä- ja länsipuolella kalliometsää sekä soita. Järvenrannalla on muutamia taloja. Järven lasku-oja virtaa peltojen läpi etelään Raudustenselälle mereen. Koska lähellä sijaitsee järveen vetensä laskevia soita, on luultavasti niiden takia järvellä
havaittu hajuhaittoja ja todennäköisesti humusaineiden aiheuttamaa näkösyvyyden heikkenemistä.
Järven länsireunaa kulkee yhdystie 1930 eli Velkuantie.
Järven laskuoja perattiin vuonna 2000, jotta veden pinta pysyisi normaalitasolla ja veden vaihtuvuus
olisi suurempi. Osa ojasta kuitenkin sortui ja vedenpinnan taso jäi korkeaksi (Wikipedia).
Myllyjärvi
Myllyjärvi sijaitsee Vehmaan kunnassa, Kirkonkylästä hieman etelään. Se on n. 22 hehtaaria iso
ja 2 m syvä järvi. Järvessä on myös pieni saari. Sen valuma-alueella on varsinkin länsipuolella
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maataloutta. Järven länsiranta on soistunut. Järven ympärillä on myös metsää ja jonkin verran
teitä asutusta. Järvi on yhteydessä Niini- ja Kirkkojärveen (Pöntinen, O. 2009).
Leikkistenjärvi
Järven vedenlaadusta löytyy tietoja takavuosilta.
1973 Vedenlaatumittaus
1975 Vedenlaatumittaus
1991 Vedenlaatumittaus
1994 Vedenlaatumittaus
2010 Naantalin Rymättylän vedenlaadun seuranta –osaraportti vuoden 2010 tuloksista. Sisältää
Jokiojan.
2011 Naantalin virtavesien vedenlaadun seuranta – tulokset 2011. Sisältää Jokiojan.
2011 Virtaaman sekä kiintoaine- ja ravinnekuormituksen mittaaminen virtaavissa vesissä jatkuvatoimisilla
mittalaitteilla. Sisältää Jokiojan.
2012 Nuikonlahti-Rymättylä, Valuma-alueen vesiensuojelutoimenpidesuunnitelmaehdotus
(Niinikorpi, A. 2013)
Leikkistenjärvessä veden lämpötila oli noin 25 ºC. Vesi oli selvästi sameampaa ja rehevämpää kuin
Nuikonlahdessa. Järvien rehevyystasoluokituksen mukaan vesi oli erittäin rehevää (P>80 μg/l, klorofylli>60 μg/l) (Räisänen, R. 2018).
Paskaperänjärvi
Paskaperänjärvi on Naantalissa, entisen Rymättylän kunnan alueella, Otavan saarella sijaitseva
pieni 12,3 hehtaarin kokoinen järvi.
Enimmillään kolme metriä syvä Paskaperänjärvi on itä-länsisuunnassa pitkulainen. Sen länsipäähän
laskee ojan kautta Ylttistenjärvi, ja itäpäästä laskuoja mereen Nuikonlahteen. Järvi on luultavasti
hyvin herkkä rehevöitymään. Järven rantaa reunustavat pellot ja metsä sekä muutama talo. Seututie 189 kulkee järven itäpäädyn vieritse.
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy otti 25.8.2016 vesinäytteitä Nuikonlahden
suojeluyhdistys ry:n toimeksiannosta Paskaperänjärvestä. Näyte otettiin tierummusta kauhalla,
koska laiturin edustan vesialue oli kasvanut umpeen. Kenttähavaintojen mukaan vesi oli kirkasta ja
näkösyvyyttä oli pohjaan (0,8 m) saakka. Luusuassa ei ollut havaittavaa virtausta eikä pinnan korkeuseroja Paskaperänjärven
ja Nuikonlahden välillä. Paskaperänjärven veden lämpötila oli 17,4 ºC. Veden suolaisuutta kuvaavan
sähkönjohtavuusarvon perusteella vesi oli selvästi murtovettä. Suolaisuus oli samaa suuruusluokkaa
kuin Nuikonlahden havaintopaikassa 2NL 4.8.2016. Paskaperänjärven kokonaistyppipitoisuus oli
hieman suurempi kuin Nuikonlahdessa elokuun alussa. Kokonaisfosforipitoisuus oli samaa suurusluokkaa kuin Nuikonlahdessa ja ilmensi rehevyyttä. Enterokokki- ja E. coli –bakteerien määrien perusteella veden hygieeninen tila oli lähinnä hyvä (Koivunen, S. 2016).
Airisto-Velkuan kalatalousalueen järvien tiedot ovat monilta osin vanhentuneita, puutteellisia ja hajallaan. Pyritään saamaan rahoitus hankkeeseen, jossa tiedot kerätään yhteen ja esitetään toimenpidesuunnitelmia järvien tilan parantamiseksi tarvittaessa.
Veden- ja maanomistajia avustetaan tarvittaessa järvien hoito- / suojeluyhdistysten perustamisessa.
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Tavoitteet järvialueille
Järvien laajempi taloudellinen käyttö on haastavaa tai epätodennäköistä järvien pienen koon, mataluuden takia. Järvet voisivat joka tapauksessa tukea useampia toimintoja kuten kevätkutuisten
kalojen kutua, pienimuotoista vapaa-ajankalastusta ja biologista monimuotoisuutta. Tieto rapujen
(joki- ja täplärapu) kannoista ja levinneisyydestä kalatalousalueen järvissä tulisi selvittää. Jos on
käytännössä mahdollista, voisi järviä entisöidä ja yhdistää mereen, mahdollistaakseen kalalajien
kutua järvissä. Pienimuotoista vapaa-ajankalastusta pyritään kehittämään lupajärjestelmillä yhteistyössä vesiomistajien kanssa.
Toimenpiteet ja seuranta
Tietoja ei löydy tai ei ole juurikaan saatavilla suurimmasta osaa kalatalousalueen järvistä. Tämän
vuoksi kartoituksia tulisi tehdä esimerkiksi alueen kala- ja (joki)rapukannoista, mikä tukisi kansallista rapustrategiaa. Samalla järvissä voisi kartoittaa muita eläin- ja kasvilajeja määrittääkseen näitten vesiesiintymien merkitystä alueen biologisen monimuotoisuuden kannalta, mistä ei myöskään
ole olemassa juurikaan tietoja tällä hetkellä. Osa järvistä ovat olleet aikaisemmin yhteydessä mereen ja voisivat hoitotoimenpiteillä toimia kalojen kutualueina. Näihin hoitotoimenpiteisiin kuuluisi
fyysisten esteiden poistaminen mahdollisuuksien mukaan sekä järvien kasvillisuuden harventaminen.
Kalataloudellisesti merkittävät joki- ja järvi alueet sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvat alueet.
Alueen järvet ja joet eivät ole kokonsa ja ranta-asutuksen takia kaupalliseen kalastukseen tai kalastusmatkailuun soveltuvia. Järvillä voi olla kuitenkin merkitystä biologisen monimuotoisuuden kannalta, tiettyjen
kalalajien kutualueina sekä pienimuotoisina vapaa-ajankalastuskohteina. Kalatalousalueen rajat kulkevat
joitakin kilometrejä jokisuista yläjuoksuille päin ja näillä on merkitystä virtavesikutuisten kalojen lisääntymisreitteinä.

2.1 Jokiravun suojelusuunnitelma ja täpläravun torjunta
Kansallinen rapustrategia edellyttää, että käyttö- ja hoitosuunnitelmaan laaditaan jokiravun suojelusuunnitelma. Kansallinen rapustrategia sisältää aluekohtaisia toimintasuunnitelmia, joista Saaristomeri kuuluu suojelualueelle, missä jokiravun kantoja on vahvistettava. Suomessa jokirapu on
vähentynyt 2000-luvulla ja laji on tällä hetkellä erittäin uhanalainen tuoreimman uhanalaisuusluokituksen mukaan (Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 2019). Suojelusuunnitelma pyrkii
vahvistamaan jokirapukantoja ja samalla torjumaan täplärapua, jota luokitellaan invasiiviseksi vieraslajiksi.
Tällä hetkellä ei ole olemassa kattavaa tietoa siitä missä kalatalousalueen järvissä löytyy joki- ja täplärapuja. Kartoituksia joki- ja täpläravuista olisi näin ollen syytä tehdä, jotta tunnistettaisiin alueita
missä näitä lajeja esiintyy ja järviä missä tulisi ryhtyä toimenpiteisiin jokirapun kantojen turvaamiseksi.
Jokirapuja voidaan esimerkiksi palauttaa järviin missä niitä on esiintynyt ennen, mutta hävinneet
ajan saatossa. Paikallistietämys järvistä on tärkeä, jotta tiedetään missä jokirapuja on takavuosina
löytynyt. Paikallisten kantojen vahvistamiseksi voidaan myös kotiuttaa jokirapuja järviin, joissa niitä
ei ole ollut ennestään, mikä vaatii ELY-keskuksen luvan § 74 Kalastuslain mukaan. Kotiutukset voisivat näissä tapauksissa tapahtua järvissä, jotka sijaitsevat mahdollisen kaukana täplärapuvesistä,
mikä minimoi riskiä rapuruton leviämisestä.
Jokirapun kantojen turvaamisessa painotetaan täpläravun ja sen levittäytymisen torjumista. Rapurutto pystyy leviämään monella eri tavalla toisiin vesiesiintymiin. Tiedotuksella ehkäistään
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laittomien täplärapujen istutukset kuten rapuruton leviäminen rapumertojen tai muitten puhdistamattomien esineiden kautta. Rapurutto voi myös levitä villieläinten mukana ja minkkien sekä muitten vieraslajien metsästys voi näin ollen vähentää rapuruton leviämistä.
Vesiomistajat kantavat myös vastuun täpläravun leviämisen estämisessä, esimerkiksi 4 § vieraslajilaki, edellyttää että vesiomistajat eliminoivat täplärapujen uusia esiintymiä ennen kuin ne vakiinnuttavat kantansa tai leviävät uusille alueille.
Tämän päivän resursseilla on mahdollista poistaa täplärapua ainoastaan pienemmistä järvistä ja vesiesiintymistä. Isompien järvien kohdalla täpläravun kantoja tulisi vähentää niin paljon kuin mahdollista. Kalatalousalue seuraa muita toimenpiteitä, täpläravun kantojen ja leviämisen rajoittamiseksi,
joita mainitaan kansallisessa rapustrategiassa.
Kansallinen rapustrategia esittää myös sopivia säätelytoimenpiteitä jokiravun kantojen turvaamiseksi, järvien otolliset piirteet ja olosuhteet jokirapun kotiuttamiseksi, ym., jota sovelletaan kalatalousalueella. Jokirapun kantoja seurataan säännöllisesti järvissä missä lajia esiintyy tai on
kotiutettu. Istutuksia tehdään tarpeen mukaan järvissä missä kannat ovat laskeneet huomattavasti.

3 Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä
Valvonnan päämäärä, valvottavat säännökset ja määräykset
Kalastuksenvalvonnan päämäärä on kalastuksen laillisuuden ja luvallisuuden varmistaminen, eli pyritään tilanteeseen, jossa kaikki kalastajat noudattavat kalastusta koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
Valvonnan tulee olla myös tasapuolista ja riittävän läpinäkyvää, jotta kentällä koetaan valvonnan
kohdistuvan tasapuolisesti ja kattavasti kaikkiin kalastajaryhmiin. Tällöin kalastajilla ja vesialueiden
omistajilla on hyvä yhteinen motivaatio sitoutua noudattamaan sääntöjä ja määräyksiä sekä kehittää alueen kalastusta.
Kalastuksenvalvonnan kohteena ovat kalastuslain ja -asetuksen säännökset, ELY-keskuksen vahvistamat alueelliset kalastusmääräykset sekä paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset kalastusluvat ja
mahdolliset paikalliset säännökset. Valvonnassa on syytä kiinnittää huomiota myös saaliiden asianmukaiseen käsittelyyn.
Valvonnan painopisteet tulevalla suunnitelmakaudella
Kuha on alueella keskeinen saalislaji ja sen alamitta nousi vuonna 2016. Asiaan liittyvään tiedottamiseen ja kuhan alamitan noudattamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Yleisesti kalastuksen valvonnan painopiste pidetään alueilla, joilla kalastajia ja kalastuksia on eniten eli Turun ja Naantalin
lähivesillä, Mynälahdella ja Velkuassa.
Kuhakantoihin liittyvien tavoitteiden kannalta on tärkeää, että myös verkkojen solmuvälejä tarkastetaan säännöllisesti. Käytännössä valvojan on kuitenkin mahdotonta tietää, onko kyseessä kuhavai ahvenverkko.
Tarkemmat yksityiskohdat valvonnan totuttamisesta ja painopisteistä suunnitellaan vuosittain ja
esitetään toimintasuunnitelmissa.
Valvonnan resurssit
Airisto-Velkuan kalatalousalueella oli kesäkuussa 2021 viisi valtakirjalla valtuutettua valvojaa,
joista kalatalousalueen toiminnanjohtaja on koordinoiva vastuuvalvoja.
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Koordinaattorin rooli valvonnan ohjaamisessa on tärkeä. Kalatalousalueen valvojien kanssa tehdään kirjalliset valvontasopimukset, joissa sovitaan valvonnan toimintatavoista, raportoinnista,
käytettävästä kalustosta, vakuutusturvasta ja vastuunjaoista.
Tehokas kalastuksenvalvonta vaatisi vähintään yhden kokopäivätoimisen kalastuksenvalvojan alueelle. Kalatalousalueen taloudelliset resurssit ovat täysin riittämättömät kattavan kalastuksenvalvontaverkoston rakentamiseen. Valvojien määrä pyritään nostamaan kymmeneen.
Kalastuksenvalvojan yleiset kelpoisuusvaatimukset ovat oikeustoimikelpoisuus, rehellisyys, luotettavuus ja yleinen sopivuus tehtävään. Mikäli kalastuksenvalvontatehtävistä kiinnostuneella on lähtökohtaisesti kielteinen asenne johonkin pyyntimuotoon tai kalastajaryhmään ei
valvontavaltuutuksen saamiseen ole edellytyksiä.
Valvonnan ja tuloksellisuuden seuranta
Kalastuksenvalvonnan toteutumista seurataan kalastuksenvalvojien raportoinnin kautta. Kalatalousalueen ja kalastuksenvalvojan keskenään sopima raportointi ei kuitenkaan korvaa kalastuksenvalvojan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluvia, ELY-keskukselle annettavia, tapahtumailmoituksia.
Kalastuksenvalvojien raportoinnista on saatava ainakin seuraavat tunnusluvut:
Valvontatunnit
Valvonnan aikana tarkastettujen kalastajien/pyydysten lukumäärät
Luvatta kalastaneiden lukumäärä
Epäiltyjen rikkomusten lukumäärä
Huomautusten lukumäärä
Tutkintapyyntöjen lukumäärä
Luvatta kalastaneiden osalta eritellään, mikä lupa on puuttunut tai onko kysymys lupaehtojen rikkomisesta. Kalastusrikkomukset eritellään seuraaviin ryhmiin: rauhoitusaika- tai pyyntimittarikkomus, välineitä ja pyydyksiä koskevien määräysten rikkominen, pyydyksen merkintää koskeva
rikkomus tai muu rikkomus.
Valvonnan kehittämistoimenpiteitä
Lisätään sopimusalueiden omistajien ja valvojien välistä yhteistyötä valvonnassa havaittujen rikkomusten käsittelyn osalta. Omistajien tulee tehdä etukäteen päätökset siitä, miten kalastuksenvalvojan on toimittava, jos alueella esiintyy luvatonta kalastusta (muuta kuin kalastonhoitomaksun
laiminlyönti). Luvaton kalastus on asianomistajarikos ja asianomistaja on vesialueen omistaja eli
usein osakaskunta. Kalastuksenvalvojan tulee tietää, haluaako omistaja säännönmukaisesti tehdä
rikkeistä pyynnön syytteen nostamisesta vai haluaako osakaskunta ilmoittaa poliisille vasta toistuvista rikkeistä. Tästä asiakokonaisuudesta omistajan (yleensä osakaskunnan kokouksen) on aiheellista tehdä selkeä kokouspäätös toimintaohjeeksi, joka toimitetaan kalatalousalueelle, joka
ohjeistaa valvojia. Päätöksen toimittaminen tiedoksi kalatalousalueelle otetaan jatkossa mukaan rutiininomaisesti jo vesialueiden omistajien kanssa tehtäviin sopimuksiin.
Osittain edelliseen liittyen valvojille on syytä laatia yleisempäänkin käyttöön selkeät ohjeet siitä,
miten kaikissa valvontatilanteissa toimitaan, kun rikkeitä havaitaan tai epäillään. Ohjeet sujuvoittavat valvojien toimintaa ja valvontaan saadaan yhtenäiset käytännöt. Kalatalousalueen hallituksen
laatimissa ohjeissa tulee esimerkiksi ohjeistaa, millaisten rikkeiden kohdalla pelkkä huomautuksen
antaminen olisi riittävä toimenpide.
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Yhteistyö muiden toimijoiden ja alueiden kanssa
Kalatalousalueen valvojien ohella kalastuksenvalvontaa suorittavat myös merivartiosto, poliisi ja
ELY-keskus, jotka tarkastavat lähinnä kalastuksenhoitomaksuja vapaa-ajankalastajilta sekä seisovien
ja kiinteiden pyydysten merkitsemisiä. Näiltä on mahdollista saada tarvittaessa virka-apua esimerkiksi luvattomien pyydysten poistamisessa.
Valvontaan liittyvissä asioissa on syytä tehdä yhteistyötä naapurikalatalousalueiden kanssa. Valvojien valtuutukset tulee järjestää niin, että kalatalousalueen raja ei muodosta valvonnan kannalta
ongelmallista ja keinotekoista rajaa.

4 Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä
V-S meritaimen – Turun seudun virtavesien kunnostustarvekartoitus -hanke selvitti 2011 taimenen
esiintymistä Aura-, Hirvi-, Mynä- ja Laajoessa.
Taimenen lisääntymistä merkittävästi rajoittavia tekijöitä ovat jokien liian pieni alivirtaama, jokiuomissa sijaitsevat vaellusesteet sekä paikoin heikko vedenlaatu. Kaikkien jokien virtapaikoissa on
tarvetta kunnostuksille, etenkin taimenen lisääntymispaikoiksi soveltuvia soraikoita on vähän
(Koski T., ym. 2013).
Kuninkojan vesistö on Turun ja Raision kaupunkien alueella virtaava pieni virtavesistö. Vesistö
koostuu kahdesta suuremmasta uomasta, Kuninkojasta ja Kovasojasta. Lisäksi näihin virtaa pienempiä sivupuroja. Kuninkoja laskee vetensä mereen Pohjoissalmeen, lähelle Ruissalon siltaa Ruissalon Marjaniemen edustalle. Varsinais-Suomen kuntien yhteinen kestävän kehityksen
asiantuntijaorganisaatio Valonia on laatinut Kuninkojan vesistön kalataloudellisen kunnostustarveselvityksen ja toteuttanut purokunnostuksia. Kunnostusten tarkoituksena on tehdä lisääntymis- ja
poikasalueita vesistössä eläville taimenille. Vesistöön on tehty muutamien vuosien ajan taimenen
kotiutusistutuksia, ja taimenen luontaista lisääntymistä on jo havaittu.
Saaristomereen laskevissa virtavesissä taimenen suojelu- ja kotiuttamistoimia toteutetaan pääosin
Salon seudulla.
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Kuva 32. Varsinais- Suomen virtavedet taimenen elinympäristönä (lähde: Janne Tolonen esitys
Meritaimen -seminaari 4.2.2016 Parainen)
Merialueella taimenkantoja suojellaan jokisuiden lakisääteisten kalastuskieltoalueiden ja kalaväylien määräysten mukaisesti. Lisäksi Kalastusasetus 1 §:n mukaisesti taimen ja lohi ovat rauhoitettuja joessa ja purossa 1.9. - 30.11. sekä siika mereen laskevassa joessa ja purossa samana
ajankohtana.
Madeharan käytön kielto vuodesta 2016 alkaen osaltaan vähentänee mateeseen kutuaikana kohdistuvaa kalastuspainetta. Vastakuoriutuneilla mateen poikasilla tehtävät istutukset voisivat parantaa madekannan tilaa alueella. Istutuskannan soveltuvuus otetaan huomioon myös muiden lajien
istutuksissa.
Istutussuunnitelma ohjaa käyttämään istutuksissa lähialueen kantoja, jotka ovat sopeutuneet alueen olosuhteisiin (kts. luku 1.4.3)

5 Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä
Alueella esiintyy sekä täplärapua että jokirapua. Luvatonta täplärapujen levittämistä pyritään estämään tiedotuksen avulla. Jokirapuja pyritään kotiuttamaan sille soveltuviin kohteisiin. Toimet ovat
kansallisen rapustrategian mukaisia. Villasaksirapuja saadaan verkkopyynnin sivusaaliina merestä
säännöllisesti. Laji tiedetään rapuruton kantajaksi ja on siksi uhka jokiravuille. Saaliiksi saadut yksilöt
tulee poistaa vesistöstä, etenkin jos villasaksirapuja tavataan jokisuistoissa tai makeassa vedessä.
Liejutaskurapu on runsastunut voimakkaasti ja voi vaikuttaa ravintokilpailullaan alkuperäisiin lajeihin. Lajin vaikutuksia Suomen vesialueella ei tunneta vielä riittävästi.
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Mustatäplätokko ja hopearuutana ovat levittäytyneet Airisto-Velkuan kalatalousalueen merialueelle, ja niitä on käytännössä mahdotonta alueelta enää hävittää. Sekä mustatäplätokko että hopearuutana ovat tehokkaita lisääntymään ja saattavat ravinto- ja elintilakilpailullaan haitata
alkuperäisiä kalojamme. Eteläisellä Itämerellä mustatäplätokko on paikoin myös kalastuksen saalislajina. Jos kookkaita yksilöitä alkaa yleisemmin esiintyä myös Suomen rannikolla, lajin käytön edistämistä ruokakalana tulee harkita.

6 Ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin
käytettävän osuuden jakamiseksi
Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpan (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut) avulla. Palveluun kuuluu alueen kartta ja tiedot vesikiinteistöistä ja niiden omistajista. Kalatalousalueelle järjestelmä on maksuton, ja käyttöoikeudet ovat toiminnanjohtajalla.
Vesienomistajille jaetaan korvaus, joka perustuu maksullisten yleiskalastusoikeuksien käyttöön kalavesillä sekä kalastusopastoimintaan. Yleiskalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus; heittokalastus tai vetouistelu yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla. Kalatalousalue vahvistaa korvausvarojen
jakamisen vuosittain yleiskokouksessa. Jakoperuste koskee korvausta, jota on kerätty edellisenä
vuonna ja josta ELY-keskus antaa päätöksen kuluvana vuonna. Jako tapahtuu edellisen vuoden joulukuun viimeisen päivän omistussuhteiden ja edellisen vuoden kalastusrajoitusten mukaisesti.
Omistajakorvauksia jaettaessa käytetään hehtaariperusteista tasajakoa pois lukien kalastusrajoitusalueet.
Kalatalousalueen yleiskokous on suosittanut, että korvausten saajat eivät vaatisi maksujen palautusta itselleen, vaan jättäisivät nämä kalatalousalueelle yleishyödyllisesti tehtävien kalanpoikasistutusten, kalavesienhoidon, kalastuksenvalvonnan ja yleisen kalataloudellisen edunvalvonnan
täydentämiseksi.

7 Alueellinen edunvalvonta
Rehevöityminen aiheuttaa etenkin merialueella ongelmia kalakannoille ja kalastukselle. Kalatalousalue ei voi
omilla toimillaan vaikuttaa alueelle tulevan ravinnekuormituksen määriin. On kuitenkin tärkeää, että kalatalousalue tuo omia näkökantojaan esille ja pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi lausuntojen avulla alueelle suunniteltaviin ympäristön tilaan vaikuttaviin hankkeisiin. Kalatalousalue osallistuu myös Varsinais-Suomen ja
Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän työskentelyyn ja. Lisäksi osallistutaan alueellisen merimetsotyöryhmän työskentelyyn.

Turun edustan jätevesikuormittajien kalataloudellinen yhteistarkkailututkimus kattaa osan kalatalousalueen vesialueesta. Seuraava raportti saadaan suunnittelukauden alussa.

8 Suunnitelma viestinnästä
Viestinnän tavoitteet
Viestintä on avainasemassa tehokkaassa kalatalousaluetoiminnassa. Tehokkaalla sisäisellä viestinnällä pidetään kalatalousalueen hallitus ja kalastuksenvalvojat ajan tasalla kalatalousaluetta koskevissa asioissa. Ulkoinen viestintä lisää kalatalousalueen näkyvyyttä ja antaa kuvan uskottavasta
toiminnasta.
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Tavoite on, että kalatalousalueen toimintaan liittyvä viestintä toimii tehokkaasti ja tukee eri sidosryhmien välistä vuoropuhelua sekä tavoitetilan ja osatavoitteiden saavuttamista.
Viestintä on aina kaksisuuntaista. Siksi on myös tärkeää, että vesienomistajat pitävät kalatalousalueen ajan tasalla muun muassa yhteystiedoistaan, lupamyynnistään, kalastusmääräyksistään, kunnostuksistaan, omista kalastuksenvalvojista ja muista päätöksistään.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnitelma julkaistaan kalatalousalueen kotisivuilla ja lähetetään sähköpostitse tiedoksi niille omistajatahoille, kaupallisille kalastajille ja kalastusmatkailuoppaille ja vapaa-ajan kalastajien edustajille, joiden yhteystiedot ovat alueen tiedossa.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta laaditaan myös tiedote alueen paikallislehtiin.
Kalatalousalueen viestintästrategiaan tehdään erillinen luku kalatalousalueen kriisiviestinnästä ja
sen vastuista. Kriisiviestintäluvussa tarkastellaan alueen merentilaan, kalastuksiin ja kalakantoihin
kohdistuvia uhkakuvia ja niihin varautumista.
Viestinnän vastuutahot
Viestinnän päävastuu on kalatalousalueen hallituksella ja toiminnanjohtajalla.
Kalatalousalueelle nimetään viestintävastaava vastaamaan viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta. Henkilön tulee olla hyvin perillä kalatalousalueen toiminnasta. Jos erillistä viestintävastaavaa
ei nimetä, toiminnanjohtaja toimii viestintävastaavana yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.
Pitkäaikaisena tavoitteena on rakentaa avoimen viestimisen kulttuuri kalatalousalueeseen. Se tarkoittaa, että myös kalatalousalueen hallituksen jäsenet osallistuvat viestintään, vaikka päävastuu
onkin yhdellä henkilöllä.
Viestintästrategia ja vuosikello
Viestintävastaava/toiminnanjohtaja laatii yhdessä hallituksen kanssa viestintästrategian ohjaamaan
alueen viestintää. Strategia toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman kautta (vuosikello).
Vuosikello on osa kalatalousalueen toimintasuunnitelmaa. Vuosikelloon kirjataan vuoden viestintäaikataulu ja viestinnän seuranta sekä sovitaan vastuutahoista ja viestintäkanavista.
Sisäinen viestintä
Sisäisessä viestinnässä kerrotaan muun muassa hallinnollisista asioista. Tärkeitä sisäisen viestinnän
kohderyhmiä ovat hallitus, kalastuksenvalvojat ja muut toimihenkilöt. Vastuu sisäisestä viestinnästä
on kalatalousalueen toiminnanjohtajalla, viestintävastaavalla ja kalastuksenvalvontakoordinaattorilla.
Sisäisen viestinnän kanavat ovat mm. suora henkilökohtainen yhteydenpito, sähköposti, pikaviestipalvelut ja kokoukset.
Ulkoinen viestintä
Ulkoinen viestintä kohdistuu esimerkiksi kalastussäädöksiin, kalastuslupa-asioihin, kalastusmahdollisuuksista kertomiseen ja kalatalousalueen tekemiin päätöksiin. Ulkoisen viestinnän kohderyhmiä
ovat mm. osakaskunnat ja muut vesialueiden omistajat, naapuri kalatalousalueet, kalastajat, kunnat
ja kaupungit, järjestöt, tiedotusvälineet ja viranomaiset. Vastuu ulkoisesta viestinnästä on viestintävastaavalla/toiminnanjohtajalla.
Ulkoisen viestinnän kanavia ovat mm. kalastusalueen kotisivut (ja muut mahdolliset verkkosivut),
tiedotteet, sosiaalinen media, koulutustilaisuudet, esitteet, ilmoitukset mökkeilyaiheisiin lehtiin,
juttujen tarjoaminen paikallislehdille ja kuntien tiedotuskirjeet.
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Jotta kalatalousalue pysyy ajan tasalla alueensa ajankohtaisista asioista, toiminnanjohtajan on varmistettava, että kalatalousalue on kuntien, AVI:en, ELY-keskuksen, vesienhoitoyhdistysten ym. jakelulistoilla.
Viestinnän toimenpiteet ja välineet
Viestinnällä kerrotaan:
* Kalatalousalueen toiminnasta yleensä
* Voimassa olevasta paikallisesta säätelystä
* Kalastuksenvalvonnasta
* Omistajille jaettavista omistajakorvauksista
* Kalastusmahdollisuuksista
* Paikallisista luvista ja niiden myynnistä
* Voimassa olevista kalastussäädöksistä
Kalatalousalueen pääasiallinen viestintäkanava on sen omat kotisivut. Tavoitteena on, että kalatalousalue tekee Saaristomeren ja Selkämeren muiden kalatalousalueiden kanssa yhteistyötä kotisivujen laadinnassa. Yhteisten kotisivujen käyttöönotto on myös mahdollista. Tämä alentaisi
kustannuksia ja palvelisi myös alueen kalastajia paremmin, kun tiedot olisivat löydettävissä yhdestä
paikasta. Kotisivujen rakentaminen ostetaan ulkopuoliselta taholta, mutta sivujen päivitykset hoidetaan kalatalousalueen toimesta.
Kalatalousalueella on Facebook -sivut käytössä ja Instagram tili avataan suunnittelukauden alussa.
Tarvittaessa otetaan käyttöön uusia sosiaalisen median alustoja.
Viestinnän seuranta
Vuosikello sisältää viestinnän seurannan ja yhteenveto viestinnästä esitetään kalatalousalueen vuosikertomuksessa. Kotisivujen suosiota seurataan erilaisilla analyysityökalulla ja myös sosiaalisen median kanavien käyttöä on niin ikään mahdollista seurata niiden sisään rakennettujen työkalujen
avulla. Viestinnän seuranta antaa tietoa viestinnän toimivuudesta, ongelmakohdista, kehittämiskohdista sekä seuraavan vuoden viestinnän tarpeista.

A-V / KHS / Ehdotus / 24.11.21

71

9 Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano

TEHTÄVÄ

Aikataulu Vastuutaho

Yhteistyötaho

KALAKANNAT
Kalastuksensäätelytoimien voimaansaattaminen, hakemukset ELY-keskukseen

2022 2032

Kalatalousalue

Saaristomeren kaikki kalatalousalueet

Kalastuksensäätelytoimien tiedotus ja tarvittaessa maastomerkinnät

2022 2032

Kalatalousalue

Merenlahtien, fladojen ja kluuvien kunnostustarvekartoitus

2022 2032

Kalatalousalue

Valonia

Haukikosteikkojen kartoitus ja perustaminen.

2022 2032

Kalatalousalue

Vapaa-ajan kalastusseurat ja
vesialueen omistajat

Tarpeet ja mahdollisuudet erillisselvitysten
tekemiseen selvitetään
(kunnostustoimenpiteiden vaikutukset).

2022 2032

Kalatalousalue

Luke, Livia

2022 2032

Kalatalousalue

Kaikki kalatalousalueet, kalastajaryhmät, ELY

Selvitetään kalastusoppaiden saalisaineisto- 2022 jen mahdollisuudet hauenkalastuksen
2032
paikallisen ohjauksen työkaluna

Kalatalousalue

Kalastusoppaat

2022 2032

Kalatalousalue

ELY, uistelijat, vesialueen omistajat

2022 2032

Kalatalousalue

Kaupalliset kalastajat

2022 2032

Kalatalousalue

Kalasatamien ja maihintuontipaikkojen varustelutason nykytilaselvitys

2022 2032

Kalatalousalue

Kaupalliset kalastajat

Yhtenäislupa-alueiden päivitykset.

2022 2032

Kalatalousalue

Vesialueen omistajat

2022 2032

Kalatalousalue

Vapaa-ajankalastajaseurat

Arvioidaan kalastuksen säätelyn tarve

Istutustoiminta khs:n mukaisesti
KALASTUS
Laaditaan kaupallisen kalastuksen seisovien
pyydysten sijoittelusta karttaesitys.
Päivitetään aktiivisesti.
Laaditaan perinteisten nuottaluomien ja rysäpaikkojen sijainneista karttaesitys.

Kaupalliset kalastajat,
vesialueen omistajat

Pohjakylän lupamyynti nettiin.
Vapaa-ajankalastajille kalastustapahtuma
esim. Airisto-Velkuan haukikisa.
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Veneenlasku- ja parkkipaikat kalatalousalueen verkkosivuille

2022 2032

Kalatalousalue

Vapaa-ajankalastajien saalistiedustelujärjes- 2022 telmän perustaminen.
2032

Kalatalousalue

Vapaa-ajankalastajaseurat

Onkipaikkatarpeen selvittäminen jokialueille. Poikkeusluvat tarvittaessa.

2022 2032

Kalatalousalue

Vapaa-ajankalastajaseurat, ELY

Täplärapu- / jokiraputilanteen selvittäminen

2022 2032

Kalatalousalue

Livia, vesialueen omistajat

HYLKEET JA MERIMETSOT
Edistetään hylkeenmetsästäjien ja vesialuei- 2022 den omistajien yhteistyötä.
2032

Kalatalousalue

Metsästäjät, vesialueen omistajat

Haetaan poikkeuslupia merimetsojen pesin- 2022 töjen estämiseksi.
2032

Kalatalousalue

Vesialueen omistajat,
kaikki kalastajaryhmät

Haetaan poikkeuslupia merimetsojen poistamiseksi pyydysten lähettyviltä

2022 2032

Kalatalousalue

YHTEISTOIMINTA
Yhtenäislupa-alueisiin liittyvän kysynnän
selvittäminen.
Selvitetään omistajien halukkuutta yht.lupaalueiden muodostamiseksi / laajentamiseksi

2022 2032
2022 2032

Kalatalousalue
Kalatalousalue

2022 2032

Kalatalousalue

2022 2032
2022 2032
2022 2032
2022 2032

Kalatalousalue
Kalatalousalue
Kalatalousalue
Kalatalousalue

Kannustetaan / avustetaan osakaskuntia
järjestämään kokous, jossa selvitetään
aktivoitumisen mahdollisuuksia / hyötyjä

Metsästäjät, vesialueen omistajat

Vapaa-ajankalastajaseurat
Vesialueen omistajat

TIEDOTUS
Kalatalousalueen kotisivut
Sosiaalinen media
Sähköpostit vesienomistajille ja -käyttäjille
Yhteydenpito tiedotusvälineisiin

Huomioitavaa on, että lähes kaikki edellä mainitut toimenpiteet vaativat hankerahoitusta ja lisähenkilöresursseja.

10 Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys
Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan siinä asetettujen kalastukseen ja kalakantoihin liittyvien tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan
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kahdessa osassa siten, että ensimmäisen arviointikierroksen tulokset ovat käytettävissä vuoden
2026 vuosikokouksessa ja toisen arviointikierroksen tulokset vuoden 2031 vuosikokouksessa. Toiminnanjohtaja tekee arvioinneista yhteenvedot ja esittää arviointien tulokset ja niistä mahdollisesti
seuraavat toimet kalatalousalueen vuosikokouksien lisäksi myös ko. vuosien vuosikertomuksissa.
Tässä luvussa esitetään ainoastaan merialuetta koskevaa vaikuttavuuden arviointia, sisävesialueita
koskeva teksti täydennetään myöhemmin.
Keskeisten kalakantojen tilatavoitetta (osatavoite 1) arvioidaan ainakin vielä ensimmäisessä arvioinnissa kaupallisten kalastajien saaliiden perusteella paremman aineiston puuttuessa. Tilanne on kunnossa, jos kaupallisille kuha-, ahven- ja siikasaaliille asetetut tavoitteet täyttyvät. Jos tavoitteet eivät
täyty, arvioidaan johtuuko tilanne pelkästään kalastuksen selkeästä vähenemisestä vai todennäköisemmin myös kalakantojen heikkenemisestä. Jos ilmenee selviä viitteitä kalakantojen heikkenemisestä, keinot tilanteen korjaamiseksi harkitaan tilanteen mukaan ja päivitetään käyttö- ja
hoitosuunnitelmaan. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi kalastuksen säätelytoimien tehostaminen
(kuha) tai istutusten tuloksellisuuden selvittäminen eri kannoilla (siika) ja sitä seuraavat toimet. Haittaeläimiin liittyviä toimenpiteitä on oltava valmius tehostaa.
Alueen keskeisistä kalakannoista saadaan suunnittelukauden aikana uutta käyttökelpoista tietoa,
jota voidaan hyödyntää seuraavaa suunnittelukautta (vuoden 2032 jälkeen) koskevien kalastuksen
ohjaukseen ja kalakantojen hyödyntämiseen liittyvien tavoitteiden asettamisessa (osatavoite 2).
Tiedon tarpeet liittyvät erilaisten ohjaus- ja hoitotoimien toimivuuden ja riittävyyden arviointiin. Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina. Mikäli tilanne ei ole kehittynyt hyvään suuntaan, harkitaan tehokkaampia keinoja ottamalla huomioon myös joissa tapahtuvat toimet ja niiden
tuloksellisuus.
Kaupallista kalastusta koskevien tavoitteiden (osatavoite 3) toteutumista arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Mikäli ensimmäiseen arviointiin mennessä pääosa tavoitteen mittareista ei ole toteutumassa, haastatellaan riittävä joukko I- ja II-ryhmän kalastajia ja selvitetään kaupallisen kalastuksen
ongelmakohtia ja esteitä kalastuksen lisäämiselle. Tietojen perusteella etsitään tehokkaampia toimia tilanteen parantamiseksi ja päivitetään toimet myös käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Tai todetaan, että tilanteeseen on vaikea vaikuttaa pelkästään kalatalousalueen toimilla. Vastaava arviointi
tehdään myös toisella arviointikierroksella.
Kalakantojen tilaa ja vapaa-ajankalastuksen saaliita koskevien tietojen määrän ja laadun kehittämistä koskevien tavoitteiden (osatavoitteet 4) edistymistä seurataan sekä ensimmäisessä että toisessa arvioinnissa. Mikäli edistymistä ei ole tapahtunut, etsitään arviointien yhteydessä uusia
keinoja tietojen lisäämiseksi yhteistyössä lähialueen muiden kalatalousalueiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Uudet keinot päivitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.
Vapaa-ajankalastukseen liittyvien tavoitteiden toteutumisen mittareita tarkennetaan myöhemmin.
Mittaamisen edellytykset paranevat, jos saadaan koko alueelle säännöllisesti toistuva kalastuskysely
tai laaja rinki saaliskirjanpitoa toimittavia vapaa-ajankalastajia.
Hylkeiden aiheuttamien haittojen vähenemiseen liittyvän tavoitteen (osatavoite 5) toteutumista arvioidaan kalastajahaastatteluiden perusteella kummassakin arvioinnissa. Jos tavoitteeseen ei
päästä, eli ongelmat jatkuvat entisellään tai pahenevat, pyritään etsimään tehokkaampi keinoja
haittojen vähentämiseen ottaen huomioon myös asiaan liittyvä tekninen kehitys. Tämän osatavoitteen toteutuminen on ratkaisevassa osassa myös osatavoitteen 4 toteutumisessa.
Yhteistoiminnan lisäämiseen ja yhtenäislupa-alueiden muodostumiseen liittyvän tavoitteen (osatavoite 6) toteutumista seurataan ensimmäisessä arvioinnissa vesialueiden yhteistoiminnassa saavutetun edistymisen perusteella eli järjestäytyneiden osakaskuntien määrien ja pinta-alan
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kehityksenä. Jos tavoitteeseen ei päästä, haastatellaan 10-20 pinta-alaltaan suurehkon järjestäytymättömän osakaskunnan edustajaa ja selvitetään esteitä järjestäytymiselle. Tietojen perusteella pyritään löytämään tehokkaampia keinoja, joilla osakaskuntia kannustetaan yhdistymään ja keinot
päivitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Toisella arviointikierroksella seurataan järjestäytyneiden
osakaskuntien yhteispinta-alan lisäksi myös yhtenäislupa-alueiden muodostumista. Mikäli toiseen
arviointiin mennessä ei muodostu uusia vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueita, tehdään vesialueiden omistajien haastatteluun perustuva selvitys yhtenäislupa-alueiden muodostumisen esteistä ja pyritään tulosten perusteella ratkaisemaan ongelmia.
Jos kalakantojen tila tai kalastus on muuttunut niin paljon, että tavoitetila ja keskeiset osatavoitteet
eivät voi toteutua tai eivät enää ole järkeviä, kalatalousalueen on tehtävä aloite käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden muuttamiseksi tai päivittämiseksi. Myös uusien ja toiminnan kannalta
oleellisten tietojen käyttöön saaminen saattaa aiheuttaa tarpeen päivittää suunnitelmaa muulloinkin kuin tavoitteiden toteutumisen arvioinnin yhteydessä.
Kalastuksen valvontaan, edunvalvontaan ja viestintään liittyvien toiminnallisten tavoitteiden suunnittelu ja toteutumisen seuranta tapahtuu vuositasolla.

11 Lopuksi
Kalastuslaki 24 § määrittää kalatalousalueiden tehtävät:
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.

Airisto-Velkuan kalatalousalue on saanut vuosina 2018 – 2021 toimintamäärärahaa keskimäärin
12 890 euroa per vuosi. Lakisääteisten tehtävien hoitamiseen on henkilö- ja taloudelliset resurssit
täysin alimitoitetut. Talkootöinä ei lakisääteisiä tehtäviä voida hoitaa. Suomessa mikään organisaatio ei tee lakisääteisiä tehtäviä hankerahoituksella omarahoitusosuuksin.
On epätodennäköistä, että kalatalousalueiden rahoitus turvattaisiin valtion budjetista. Vesialueen
omistajien jättämät omistajakorvaukset kalatalousalueelle ovat kaiken toiminnan ylläpitämiseen
tulevinakin vuosina ratkaisevan tärkeitä.
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LIITTEET
Liite 1. Yhteenveto Airisto-Velkuan kalatalousalueen merialueen kalakantoihin ja kalastukseen
liittyvistä osatavoitteista, keinoista ja mittareista.
Osatavoite 1
Kalastukselle keskeisten lajien eli kuhan,
hauen, ahven, siian, silakan ja kuoreen
kannat pysyvät elinvoimaisina. Kuhan,
hauen ja ahvenen kannat perustuvat
turvattuun luonnonvaraiseen lisääntymiseen. Siikakannat ja niistä saatavat saaliit
perustuvat edelleen pääosin istutuksiin,
joita jatketaan.
Osatavoite 2
Alueen keskeisistä kalakannoista saadaan suunnittelukauden aikana uutta
käyttökelpoista tietoa, jota voidaan hyödyntää seuraavaa suunnittelukautta
(vuoden 2032 jälkeen) koskevien kalastuksen ohjaukseen ja kalakantojen hyödyntämiseen liittyvien tavoitteiden asettamisessa. Tiedon tarpeet liittyvät erilaisten ohjaus- ja hoitotoimien toimivuuden ja riittävyyden arviointiin.
Osatavoite 3
Kaupallisen kalastuksen houkuttelevuus
ja toimintaedellytykset paranevat.

Osatavoite 4
Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajankalastuksen kohteena. Vapaaajankalastus ja opastoiminta tuottavat
myös lupatuloja vesialueiden omistajille
ja kalavesien hoitoon. Toteutumisen
mittaamista tarkennetaan myöhemmin,
kun alueen vapaa-ajankalastuksen

Osatavoite 5
Hylkeiden ja merimetsojen kaupalliselle
kalastukselle ja myös vapaa-ajankalastukselle aiheutuvat haitat vähenevät nykyisestä tasosta.

Osatavoite 6. Osakaskuntien ja muiden
omistajayksiköiden toiminta aktivoituu ja
vesialueiden yhdistäminen nykyistä
isompiin kokonaisuuksiin käynnistyy.
Tämä on käytännössä edellytys sille, että
alueelle saadaan uusia yhtenäislupa-alueita, jotka lisäävät alueen houkuttelevuutta
vapaa-ajankalastuskohteena,
parantavat kaupallisten kalastajien mahdollisuuksia laajentaa toiminta-aluettaan
ja tuovat lisää lupatuloja vesialueen
omistajille.
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Keinot
Kuhan kalastusta kutuaikana kutupaikoilla pyyntivälineestä riippumatta suositellaan välttämään.
Jatketaan siikaistutuksia. Vaikutetaan
alueelle tulevaan kuormitukseen mm.
lausuntojen ja muun edunvalvonnan
avulla. Harmaahylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien haittojen minimointi.

Mittarit
Mitataan alkuvaiheessa kaupallisen kalastuksen saalistietojen perusteella, lähinnä kuhan ja siian saaliilla.
Toteutumisen mittaamista ja tavoitteita
tarkennetaan, kun tietoa vapaa-ajankalastuksen saaliista ja muuta tietoa kalakannoista saadaan lisää.

Mahdolliset yhteiset selvitykset muiden
kalatalousalueiden kanssa (merikutuinen
siika, siian onginta, istutusten tuotto).
Muualla tuotetun tiedon seuraaminen.
Osatavoite 8 eli vapaa-ajankalastuksen
saalistietojen saaminen

Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina.

Avustetaan kaupallisia kalastajia mahdollisuuksien mukaan uusien vesialueiden vuokraamisessa. Pyritään
hankkimaan maan- ja vedenomistajilta
hylkeenpyyntilupia ja aktivoimaan metsästäjiä hyljejahteihin. Jatketaan luvallisia merimetsohäirintöjä. Toteutetaan
kaupallisen kalastuksen kehittämishankkeita yhteistyössä kalastajien kanssa
mahdollisuuksien mukaan.

Kalastajien lukumäärän kehitys. Hyljekiintiön toteutuminen. Merimetsohäirintöjen toteutuminen. Hankkeiden
lukumäärä ja tulokset.

Jatketaan istutustoimintaa. Kuhan kalastusta kutuaikana kutupaikoilla pyyntivälineestä riippumatta suositellaan
välttämään. Selvitetään veneenlaskupaikkojen kuntoa ja pysäköintimahdollisuuksia ja pyritään parantamaan
tilannetta. Pyritään laajentamaan ja lisäämään yhtenäislupa-alueita. Lisätään
kalastuksenvalvontaa ja ohessa tehtävää
perusneuvontaa.

Toteutumisen mittaamista tarkennetaan
myöhemmin, kun alueen vapaa-ajankalastuksen saaliista saadaan parempaa
tietoa esim. Omakalapalvelun kautta.
Veneluiskatilannetta, yhtenäislupa-alueita ja valvontaa arvioidaan vuosittain
alueen toimintakertomuksessa.

Hylkeiden metsästys kalanpyydysten läheisyydestä on aktiivista ja tuloksellista.
Merimetsojen pesintä estetään häirinnöillä koko kalatalousalueen alueella.
Pyydetään havaintoja kaikilta vesilläliikkujilta.

Tiedustellaan pyydysvahinkojen ja revittyjen kalojen määrien kehitystä kaupallisilta kalastajilta.

Avustetaan ja neuvotaan osakaskuntia
kokousten järjestämisessä. Selvitetään
mahdollisuuksia yhdistymisten kustannusten saamiseksi kohtuulliselle tasolle,

Toteutumista mitataan ensivaiheessa
säännöllisesti kokoontuvien osakaskuntien lukumäärän ja pinta-alan kehittymisellä, suunnittelukauden jälkimmäisellä
osalla yhtenäislupa-alueiden pinta-alan
kehityksenä ja myytyjen lupien tuottona.
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Osatavoite 7. Kalatalousalue tuntee alueen kalastajarakenteen, heidän saaliinsa
ja pyydysten sijoittelun kohtuullisella
tarkkuudella. Tämä on tietoon perustuvan kalastuksen ohjauksen ja sääntelyn
ydin. Parannettavaa on erityisesti vapaaajankalastukseen liittyvien tietojen kohdalla. Tämä osatavoite on pitkän tähtäimen tavoite, jonka toteutumista voi
edistää mm. sähköisten saalistietojen keruujärjestelmien kehittyminen.
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Laaditaan karttaesitys, johon päivitetään
pyydysten sijoittuminen. Omakalajärjestelmän kautta saadaan tietoja vapaaajankalastuksen saaliista ja pyyntialueista.

Kalatalousalueen toimintakertomuksissa
esitetään tuloksia. Toteutumista arvioidaan myös asiantuntija-arvioina.
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Liite 2. Kysely vesialueen omistajille ja käyttäjille maalis-huhtikuussa 2021

1 Vastaajan ikä

Vastaukset ikäryhmittäin (n = 215)
70
61
60

2
21
61
49
38
26
17

vastauksia

<20v
21-30v
50
31-40v
41-50v
40
51-60v
61-70v30
>71v

49
38

26
21
17

20
10
2
0
<20v

21-30v

31-40v

41-50v

51-60v

61-70v

>71v

2. Minuun saa olla yhteydessä, jos käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseksi tarvitaan lisätietoja

Vastaajalta lisätietoja tarvittaessa
Kyllä
Ei

27

Kyllä
Ei

188

3. Vastaajan tausta
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Vastaajan tausta (n = 232)

vapaa-ajankalastaja
kotitarvekalastaja
kalanviljelijä
1
osakaskunta
yksityisvesi
kalastusopas
6
ammattikalastaja
kalastusopas
ammattikalastaja
9
kalanviljelijä
yksityisvesi

189
1
20
6
9
6
1

6

232

osakaskunta

20

kotitarvekalastaja

1

vapaa-ajankalastaja

189
0

20

vapaa-ajan kalastajat
muut

40

60

80

100

120

140

160

180

200

189
43
43

vapaa-ajan kalastajat
muut

189
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4. Millä kalatalousalueen osa-alueella pääasiallisesti kalastat?

Kalastusalue (n=319)
88

70
58

40

44

19

1

2
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3

4

5

6
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5. Mitkä ovat sinulle tärkeimmät kalatalousalueella pyydettävät kalalajit?

Tärkeimmät pyydettävät lajit (vastauksia kpl)
8
8 3

3
Kuha

17

105

Ahven

246

Siika

40

Hauki
Silakka
Lohi

213

Taimen
Särki
303

Lahna
Made

150

Norssi

Tärkeimmät pyydettävät lajit (% vastauksista, n = 1096)
0,7
1,6

0,7

0,3

0,3

9,6
22,4

Kuha 22,4 %
Ahven 27,6 %

3,6

Siika 13,7 %
Hauki 19,4 %
Silakka 3,6 %
Lohi 1,6 %

19,4

Taimen 9,6 %
Särki 0,7 %
27,6

Lahna 0,7 %
Made 0,3 %

13,7
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Norssi 0,3 %
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6. Millä välineillä kalastat?

185KALASTUSVÄLINEET (n = 265)
45
2 11
9
4
18
18
4
9
2
1
1

vapavälineet
verkko
koukut
katiska
rysä
onki
pilkki
trooli
45

vapavälineet
verkko
koukut

265

katiska
rysä
onki
pilkki
185
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trooli
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7. Olisitko kiinnostunut kalastamaan mahdollisilla yhtenäislupa-alueilla?

Kyllä
Ei

Kiinnostus yhtenäislupa-alueella kalastuksiin (n = 187)
134
53

53

Kyllä
Ei

134

Minkälainen yhtenäislupa kiinnostaisi?
Siianonginta
Vetouistelu
Ismete
Verkko

106
54
30
14

14
30

Siianonginta
Vetouistelu
106

Ismete
Verkko

54

Yksittäisiä vastauksia: katiska, jigilitkat, pohja-onginta yleensäkin, heittoverkko (täkykalojen pyyntiin)
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8. Onko kalatalousalueen kalakannoissa, kalastuksen määrässä ja -menetelmissä tapahtunut muutoksia
viime vuosina?

Onko kalatalousalueen kalakannoissa, kalastuksen määrässä ja -menetelmissä
tapahtunut muutoksia viime vuosina?

7

70

Kyllä
Ei

137

Mikä on muuttunut?:
Suluissa vastausten lukumäärä
* Kalakannat vähentyneet (4)
* Kalakannat heikentyneet vähentyneiden kutualueiden ja kevätpyynnin seurauksena (1)
* Kalakannat runsastuneet (1)
* Saaliit vähentyneet (14)
* Saaliskalojen koko pienentynyt (5)
* Kalat ovat kadonneet (1)
* Hauki vähentynyt (13)
* Suurhauet vähentyneet (2)
* Yli 100 cm haukia enemmän (1)
* Hauenkalastus- ja arvostus lisääntynyt (1)
* Hauen ja ahvenen kalastus lisääntynyt (1)
* Ahven kasvanut (1)
* Ahven pienentynyt (10)
* Ahven vähentynyt (7)
* Ahven runsastunut (4)
* Iso ahven vähentynyt (1)
* Ahvenet vaihtaneet paikkaa (3)
* Ahven oppinut syömään mustatäplätokkoa (1)
* Ahven ja hauki siirtyneet mataliin lahtiin (1)
* Kalat viihtyvät matalassa (1)
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* Meritaimen vähentynyt (13)
* Meritaimen runsastunut (3)
* Lohikalat vähissä (1)
* Siika runsastunut (4)
* Siika vähentynyt (1)
* Siika pienentynyt (2)
* Siika kasvanut (2)
* Kuha kasvanut (9)
* Kuha pienentynyt (22)
* Kuha runsastunut (5)
* Kuha vähentynyt (14)
* Mittakuhat vähentyneet (5)
* Made kadonnut (1)
* Rasvakala kadonnut (1)
* Suutari runsastunut (1)
* Mustatäplätokko lisääntynyt (1)
* Kampela vähentynyt / kadonnut (2)
* Liejutaskurapu lisääntynyt (1)
* Hylje on runsastunut (6)
* Merimetso on runsastunut (3)
* Silakan rysäkalastus lähes loppunut (1)
* Norssin ammattikalastus lisääntynyt (1)
* Rysien määrä lisääntynyt (2)
* Verkkokalastajat vähentyneet (4)
* Ammattimainen verkkokalastus vähentynyt (1)
* Verkkokalastukseen soveltuvat alueet vähentyneet 70 - 80% (1)
* Verkot lisääntyneet (2)
* Passiivipyydysten määrä lisääntynyt (1)
* Merkkaamattomien pyydysten määrä lisääntynyt (1)
* Kalastuspaine lisääntynyt (3)
* Kalastuspaine lisääntynyt salmissa ja kalojen kulkuväylissä (1)
* Ulkomaiset kalastajat runsastuneet (1)
* Siianonkijat runsastuneet (3)
* Jigaaminen lisääntynyt (2)
* Vapaa-ajan kalastajien määrä kasvanut (9)
* Uistelu vähentynyt (1)
* Elektroniikka lisääntynyt heittokalastuksessa (1)
* Rakkolevä toipumaan päin (1)
* Ahdinparta kiusaa edelleen (1)
* Valvontaa ei ole ollut 20 vuoteen (1)
* Rantaruoppaukset lisääntyneet (1)
* Kaikki muuttuu koko ajan, milloin mistäkin syystä (1)
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9. Tarvitaanko kalatalousalueelle joitain kalastusrajoituksia?

Tarvitaanko kalastusrajoituksia?

44

Kyllä
Ei

143

Rajoitus, määräys

Ala-/ylämitat

62

Saaliskiintiöt

51

Rauhoitusalueet

54

Rauhoitusajat

72

Pyydysten määrä

92

Verkkojen solmuvälit

91
0
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20

40

60

80

100

90
Ala- ja ylämitat
Ala- ja ylämitat

Hauen alamitta (cm)

Hauki ala
70

40
45
50
55
60
70

1

Pituus cm

60
55

1

2
1
4
1
5
1

50

5

4

45

1

40

2

Hauki ylä 0

1

2

3

4

5

6

10

12

Hauki ylämitta (cm)
100

3

95

3

Pituus cm

90

10

85

3

80

8

75

1

70

1

60

1
0

2
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60
70
75
80
85
4
90
95
100

1
1
1
8
3
6 10
3
3

8

91

Kuhan alamitta (cm)
45 cmala
Kuha
37 cm
40
cm 1
44 cm
42 cm
44 cm
42 cm
cm
45

40 cm

23

3
1
5
1
23

5

1

37 cm

3
0

5

10

15

20

25

Kuha ylämitta

Pituus cm

80

1

70

5

65

5

60

12

55

6

53

1
0

2

4

6

8

10

12

14

Lisäksi esitettiin ahvenelle alamitaksi 35 – 38 cm, meritaimenelle alamitaksi 50 – 60 cm ja meritaimenelle
ylämitaksi 65 – 75 cm.
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Kiintiöt (saalis / vrk)

Vastauksia

Ahven 25 kpl

1

Hauki
Hauki 2 kpl
Hauki 2 - 4 kpl
Hauki 3 kpl

5
1
1
1

Taimen
Taimen / lohi 1 kpl

2
1

Kuha
Kuha 3 kpl
Kuha 2 - 4 kpl
Kuha 5 kpl

9
1
1
1

Siika
Siika 2 - 4 kpl
Siika (vapavälineillä) 5 kpl

2
1
1

Lohikalat

1

Kaikki kalalajit

1
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13. Oletko kiinnostunut saalispäiväkirjan pitämisestä ja aineiston luovuttamisesta kalatalousalueelle tähän tarkoitukseen?

Saalispäiväkirja alueen käyttöön?

51

56

Kyllä
Mahdollisesti
Ei

106

14. Oletko kiinnostunut havainnoimaan ja ilmoittamaan mahdollisista merimetsojen

Merimetsohavainnot

99

Kyllä
114
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Ei

94
15. Onko Airisto-Velkuan kalatalousalueen vesialueilla tarvetta kalataloudellisiin tms. kunnostuksiin?

Ei
Tyhjä
Kutupaikkojen
kunnostukset
Ruovikon
niitot
Haukitehtaat
Virtavesikunnostukset
Virtavesikunnostukset
Ruovikon niitot

Kunnostustarpeita
47
44

Haukitehtaat

105

Kutupaikkojen kunnostukset

100

Tyhjä

22

Ei

30
0

20

40

60

80

100

120

Olisitko kiinnostunut osallistumaan edellä mainittuihin toimenpiteisiin?

Osallistumiskiinnostus kunnostuksiin
Ei
Kyllä
Mahdollisesti
44

Ei
Kyllä
95

Mahdollisesti

42
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