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1. Johdanto 

Uusi Kalastuslaki (379/2015) tuli voimaan vuonna 2016. Lain mukaan kalatalousalueitten tulee laatia 

käyttö- ja hoitosuunnitelmia (KHS) vesialueilleen, jotka tulevat voimaan vuoden 2022 (Kalastuslaki 

§130 muutos 303/2020) alussa. KHS tavoite on turvata pitkäjänteisen ja monipuolisen tuoton, kuten 

alueen kalavarojen ja niitten biologisesta monimuotoisuudesta kestävän ja moninaisen käytön. KHS 

laatimisessa huomioidaan Kalastuslain säännökset, niin että kalakantojen käyttö ja hoito järjestetään 

ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla käyttäen parasta saatavilla olevaa tietoa, 

jotta kalakantojen kestävä ja monipuolinen tuotto, luonnollinen elinkaari ja monimuotoisuus, hoito ja 

muu vedenympäristö turvataan. 

KHS tulee edistää kaupallisen- ja vapaa-ajankalastuksen toimintaedellytyksiä. KHS laatimisessa tulee 

huomioida muun lainsäädännön vaatimukset joiden pohjalta kalakantojen käyttö ja hoito perustuvat, 

valtakunnalliset kalavarojen hoitosuunnitelmat sekä muita suunnitelmia kalakantojen käytöstä ja 

hoidosta joiden toteuttamiseen suunnitelma voi vaikuttaa.  

Maa- ja metsätalousministeriö on 26.2.2020 (Dnr. 1719/04.02.03.00/2019) kalastuslain § 137 mukaan 

vahvistanut valtakunnalliset kalavarojen hoitosuunnitelmat mitkä mainitaan § 34 kalastuslaissa.  

Suunnitelmat sisältävät seuraavat toimenpide- ja strategiakokonaisuudet: 

1) Saimaannieriän toimepideohjelma, maa- ja metsätalousministeriö 2006 

2) Saimaan järvilohen hoito-ohjelma, ELY-keskus Pohjois-Karjala 2011 

3) Kansallinen kalatiestrategia, maa- ja metsätalousministeriö 2012 

4) Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle, maa- ja 

mestätalousministeriö 2015 

5) Meriharjuksen hoitosuunnitelma, Metsähallitus 2017 

6) Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelma, ELY-keskus Pohjois-Savo 

2018 

7) Kansallinen rapustrategia 2019-2022, maa- ja metsätalousministeriö 2019 

8) Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmat, maa- ja 

metsätalousministeriö 2019 

Nämä valtakunnalliset kalavarojen hoitosuunnitelmat, tulee niin pitkälle kuin suunnitelmien sisältö 

eivät ole ristiriidassa kalastuslainsäädännön asettamien velvollisuuksien kanssa, huomioida 

alueellisten KHS laatimisessa ja toteuttamisessa kuten kalastuksen järjestämisessä yleisillä vesialueilla. 

KHS eivät saa vaikeuttaa valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien toteuttamista. 

Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalue koostuu vesialueista Korppoon, Houtskarin ja Iniön 

kunnanosissa Paraisten kaupungissa (kuva 1). Nämä kunnanosat ja niille kuuluvat vesialueet olivat 

ennen erillisiä kalastusalueita. Kalatalousalueen rajat vahvistettiin 13.12.2019 Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen päätöksellä (VARELY 4752/5730/2017). Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueen 

järjestäytynyt kokous pidettiin 27.02.2019. Kokouksessa hyväksyttiin kalatalousalueen nimen, pinta-

alan (209 448 hehtaaria) ja laaditut säännökset jotka Varsinais-Suomen ELY-keskus vahvisti 18.6.2020 

(VARELY/4752/5730 - 2019).  

Kalatalousalueeseen kuuluu sisä-, keski- ja ulkosaaristoa ja levittäytyy Suomen merivyöhykerajalle asti 

pohjoisessa Itämeressä. Kalatalousalueen ja kylärajojen ulkopuolella löytyy myös yleisiä vesialueita. 

Kalatalousalueella on myös vesirajoja Ahvenanmaalaisten kuntien Brändö, Sottungan ja Kökarin 

kanssa. Vaelluskaloja liikkuu alueen läpi jokiin Varsinais-Suomessa, mutta myös pohjoisempiin jokiin 

Selkämerellä ja Pohjanlahdessa. Isompia yhteiskuntia ovat Korppoo, Houtksari (Näsby) ja Iniö (Norrby) 



2 
 

keskustat. Kaupallinen kalastus on vähentynyt voimakkaasti ja enemmän tai vähemmin hävinnyt 

alueelta, troolikalastus on sen sijaan vielä elinvoimaista. Harmaahylkeen esiintyminen on tehnyt 

rannikonläheisestä kalastuksesta periaatteessa mahdotonta harjoittaa ulko- ja keskisaaristossa. 

Vapaa-ajankalastus on ajoittain laajaa tiettyinä vuodenaikoina.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KHS on voimassa korkeintaan kymmenen vuotta siitä kun ELY-keskus on hyväksynyt sen, mutta 

suunnitelmaa tulee tarpeen mukaan myös päivittää vallitsevien olosuhteiden mukaan myös tämän 

ajanjakson aikana. KHS selviää miten alueen kalakantoja tulee hoitaa suunnitelman voimassaolon 

aikana. Suunnitelma sisältää kuvauksen kalakantojen tilasta ja hoitotoimenpiteistä kantojen 

ylläpitämiseksi. 

Uusia tutkimushavaintoja ja muutoksia rehevöitymisessä tai ilmastossa, muutoksia ravintoketjuissa 

huomioimalla petokaloja ja uusia lajeja, heijastuvat muuttuneina kalojen elinehtoina, mitkä voivat 

vaatia suunnitelman täydentämistä tai päivittämistä koska muuttuneet elinehdot ja lajikoostumukset 

meressä heijastuvat kaupalliseen- kuin vapaa-ajankalastukseen. Ehdotus uudeksi KHS tulee lähettää 

ELY-keskukselle hyväksyttäväksi viimeistään kuusi kuukautta ennen nykyisen suunnitelman 

voimassaoloajan umpeutumista. 

Kuva 1. Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalue, lähialueen kunnat tai kunnanosat ja 

Kansainvälisen    merentutkimusneuvoston (ICES) tilastoruudut kaupallisen kalastuksen 

saalisraportointiin. 
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2. Suunnitelma Porvoon-Sipoon merialueelle 

2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalastuksen ja kalakantojen nykytilasta 

2.1.1. Vesialue 

Omistussuhteet alueella vaihtelevat pienistä pirstaloistuneista yksityisistä vesialueista tai 

järjestäytymättömistä osakaskunnista Korppoon ja Houtskarin kohdalla, suuriin pääasiassa 

järjestäytyneisiin osakaskuntiin keski- ja ulkosaaristossa (kuva 2). Valtion yleiset vesialueet 

muodostavat myös merkittävän osan vesialueista kalatalousalueella. Korppoo-Houtskari-Iniön 

kalatalousalueella on 74 osakaskuntaa ja 279 yksityistä vesialuetta. 

 

 

 

 Kuva 2. Kiinteistörajat ja omistussuhteet Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueen 

vesialueella vuonna 2019. 
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Järjestäytyneet osakaskunnat muodostavat 95 % osakaskuntien kokonaispinta-alasta. Yksityiset 

vesialueet muodostavat noin 53 000 hehtaaria, eli noin 25 % alueen pinta-alasta. Yksityisistä 

vesialueista noin 23 000 hehtaaria kuuluu valtiolle (yleiset vesialueet). Alle yhden hehtaarin 

vesialueitten osuus on ainoastaan 16 % vesialueitten kokonaismäärästä ja kun vesialueet alle viiden 

hehtaarin lasketaan mukaan, ovat näitten alueitten suhteellinen osuus kokonaismäärästä alle 40 % 

(taulukko 1).  Kalatalousalue on omistussuhteiltaan vähemmän pirstaloitunut ja sisältää enemmän 

isompia ja yhtenäisiä vesialueita verrattuna esimerkiksi lähialueen kalatalousalueisiin, mikä tekee 

hyvän lähtökohdan käyttö- ja hoitotoimenpiteitä varten kalatalousalueella.     

     

 

 

 

Alueella harjoitetaan kalastuksen ohella paljon muuta toimintaa. Kesäisin henkilöiden määrä alueella 

moninkertaistuu, joista suurin osa kulkee veneellä. Suositut pienvenesatamat ovat esimerkiksi Verkan 

Korppoossa, Näsby Houtskarissa, Norrby Iniössä, Korpoström, Aspö, Jurmo, Björkö ja Utö (kuva 3). Liki 

kaikki rannanläheiset alueet ovat rakennettuja, tai suunniteltuja vakituista- tai kesäasutusta varten, 

poikkeuksena luonnonsuojelualueet missä ei ole rakennuksia tai suunnitelmia niille. Alue on vilkkaasti 

liikennöity, useammat isommat väylät kulkevat alueen läpi joilla rahtilaivat, matkustajalaivat ja 

yhteysalukset liikennöivät. Puolustusvoimilla on toimintaa alueella, Gyltön linnakesaarella.  Yksi 

Merivoimien suojelualueista löytyy myös Utön kohdalla. Kalanviljelyksiä sijaitsee Storströmmenissä 

Korppoon ja Nauvon välissä (Heimon Kala), Mossalan kohdalla (Houtskari, Heimon Kala) ja Söderbyssä 

(Iniö, Lyckans Fisk).  

Luonnonsuojelualueet ovat lukuisia kalatalousalueella. Saaristomeren kansallispuisto muodostaa 

isoimmat yhtenäiset luonnonsuojelualueet esimerkiksi Brunskärin kohdalla ja Jungfruskärin 

eteläpuolella. Vaikka luonnonsuojelualueet ovat lukuisia alueella mikään niistä ei rajoita kalastusta 

missään muodossa. Hylkeidensuojelualue Grimsörarna-luodoilla, jotka sijaitsevat kalatalousalueen 

eteläisimpien osien rajalla, saa kalastaa ainoastaan tiettyinä vuodenaikoina Metsähallituksen luvalla.  

Tarkempaa tietoa kalarajoituksista löytyy sivulta kalastusrajoitus.fi. 

Suomen ympäristökeskuksen raporttiin perustuen, kärsii Korppoo-Houtskarin-Iniön kalatalousalue, 

kuten muut Suomen rannikkovesistä rehevöitymisestä (Korpinen et al. 2018). Samassa raportissa käy 

ilmi että sisäsaaristo poikkeaa keski- ja ulkosaaristosta esimerkiksi huomattavasti korkeammilla 

ravinneainepitoisuuksilla (Korpinen et al. 2018). Paikalliset ravinnekuormitukset kuten jätevesien 

purkupaikat ja valuma pelloilta kalatalousalueella on pieni merkitys verrattuna rannikkoalueen 

kuormituksesta. Maatalous on isoin yksittäinen kuormituslähde fosforin (82 %) ja typen (68 %) 

kokonaiskuormituksen osalta Saaristomerellä (Laamanen 2016). Kalanviljelys muodostaa 3 % fosforin  

Pinta-ala (ha) Lukumäärä % lukumäärästä Kokonaispinta-ala Osuus kokonaisalasta 

< 1 80 16,0 27,8 0,0 

1 - 4,99 112 22,4 299,2 0,1 

5 - 49,99 170 34,0 2988,4 1,4 

50 - 99,9 42 8,4 2970,3 1,4 

100 - 499,9 54 10,8 12787,9 6,1 

500 - 999,9 15 3,0 10377,3 5,0 

> 1000 27 5,4 179997,2 85,9 

Taulukko 1. Omistusyksiköiden lukumäärä, suhteelliset osuudet ja pinta-alat (hehtaari, ha) 

Korppoo-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella. 
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ja 2 % typen kuormituksista Saaristomerellä. Korppoo-Houtskari-Iniö kalatalousalueen tilaa vaikuttaa 

Itämeren yleisesti vallitseva rehevöityminen kuten ravinnekuormitus muilta rannikkoalueilta kuten 

Selkämereltä ja Suomenlahdelta. Sameuden perusteella (kuva 4) alueet Iniön kohdalla kärsivät eniten 

rehevöitymisestä muutaman suojaisen lahden rinnalla. Iniön alue kärsii eniten rehevöitymisestä koska 

alue on lähimpänä Laajoen ja Mynäjoen valuma-alueita.   

Rehevöityminen on vuosikymmenien kuluessa vaikuttanut muutoksiin rannikkoalueilla kuten 

voimistuneet syanobakteerien (sinilevä) kukinnot, rihmalevien yleistyminen ja rakkohaurun 

vähentynyt levinneisyys. Muutos on vaikuttanut kalakantoihin, särkikalat ja kuha hyötyvät vallitsevasta 

Kuva 1. Muu toiminta (venesatamat, jäteveden purkupaikat, väylät ja väyläalueet, suoja-alueet 

sekä rannanläheinen rakentaminen) Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella. 
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rehevöitymisestä, mikä laajassa mittakaavassa haitta ahventa. Särkikalat ovat myös yleistyneet 

uloimpana saaristossa kesäaikaan verrattuna aikaisempaan. 

 

 

 
 

 

 

 

Harmaahylje on elpynyt 1900-luvun laskusta joka aiheutui voimakkaasta metsästyksestä ja 

ympäristömyrkkyjen vaikutuksesta harmaahylkeiden lisääntymisen heikkenemiseen. 1980-luvun 

alussa Itämeren harmaahyljekanta oli alimmillaan, ainoastaan 3000 kappaletta koko Itämeren alueella. 

Vuonna 1982 harmaahylkeen metsästykselle asetettiin täyskielto jota purettiin vuonna 1998. 

Laskettujen harmaahylkeiden määrä Itämerellä oli 38 000 vuonna 2019, joista 14 200 oli Suomen 

merialueilla. Enemmistö, 13 033 kpl, harmaahylkeistä Suomen merialueella nähtiin Varsinais-Suomen 

ulkosaaristossa (kuva 5). Harmaahylje on ajan myötä liikkunut saariston sisempiin osiin missä suurin 

osa kaupallisesta kalastuksesta tapahtuu, jolla on ollut huomattavia tai kohtalokkaita vaikutuksia 

rannikonläheiselle kalastukselle. 

Merimetso palasi Suomen luontoon vuonna 1996 ja populaatiot ovat kasvaneet siitä asti (kuva 6), toki 

viime vuosina kasvu on pysähtynyt tai kannat ovat jopa laskeneet Saaristomerellä, Suomenlahdella ja 

Merenkurkussa. Saaristomeressä oli vuonna 2020 noin 5000 merimetsonpesää. Näistä 80 pesää sijaitsi 

Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella, yhdyskunta sijaitsee Norrskatan vieressä. Lähialueilla 

(Turku, Parainen, Naantali ja Kustavi) oli kaiken kaikkiaan 2432 pesää vuonna 2020.  

Kuva 4. Pintaveden sameus (FNU = Formazine Nephelometric 

Units) keskiarvona ajanjaksona 1.7 - 7.9 (2015 - 2018) Korppoo-

Houtskari-Iniön kalatalousalueen merialueella, perustuen 

satelliittikuviin (Suomen ympäristökeskus). 
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2.1.2. Kalastus 

Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella on suuri merkitys kalastukselle laajan pinta-alansa, 

kesämökkien lukumäärän ja sopivien troolikalastusvesien ansiosta. Kalatalousalue on Ahvenanmaan 

vesien kanssa olosuhteiltaan merellisimpiä Suomen rannikkoalueella. Toisin sanoen, alue sopii hyvin 

merellisten lajien (esimerkiksi turska) kalastukseen, mikäli lajien kannat olisivat paremmat mitä 

nykytilanteessa. 

Kaupallinen kalastus 

Kaupallisen kalastuksen saaliit rekisteröidään tilastoruuduittain (kuva 1). Tilastoruudut eivät seuraa 

kalatalousalueen rajoja ja saalistiedot ovat sen vuoksi eritelty rannikonläheisen kalastuksen osalta 

kalastajien ryhmässä-I ja -II mukaan jotka ovat rekisteröityneitä Korppoo-Houtskarin-Iniön 

kalatalousalueella. Troolikalastuksen saaliit esitetään tilastoruuduittain, koska kalastajat 

kalatalousalueen ulkopuolella voivat kalastaa alueella. Vuonna 2010 rannikonläheisten kalastajien 

lukumäärä oli 9 ja vuonna 2017 ainoastaan 3. Rannikonläheisiä kalastajia ei ole ollut rekisteröityneenä 

Kuva 5. Harmaahyljekannan kasvu Itämeressä (punaiset 

kuutiot) ja Suomen rannikkoalueella (siniset kuutiot) 

vuosina 1999 - 2019 (Luke). 

Kuva 6. Merimetsojen lukumäärä vuosina 2011 - 2020 

Suomen eri rannikkoalueilla. 
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vuosina 2018 – 2019. Pyyntiponnistus on 2010-luvulla havainnollistaa tämän kehityksen (kuva 7). 

Kehitys on ollut dramaattinen, pyyntiponnistus verkkokalastuksen osalta oli vuonna 2010 läheisten 

kalatalousalueitten luokkaa, siihen että verkkokalastus on kahdeksan vuotta myöhemmin (2018) 

loppunut tilastojen mukaan alueella. Luvuista huolimatta rannikonläheistä kaupallista kalastusta  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

tapahtuu vielä alueella. Syitä siihen että nämä aktiiviset kalastajat eivät ole raportoineet saaliistaan, 

voi johtua siitä että kalastus on niin pienimuotoista heidän mielestään, tai että henkilöt ovat jo 

eläkkeellä mutta ovat jatkaneet toimintaa siitä huolimatta. Vaikka alueella toimii vielä muutamia 

kalastajia jotka harjoittavat rannikonläheistä kalastusta, voidaan vetää johtopäätöksen, että 

kaupallinen kalastus tällä alalla on väliaikaisesti loppunut alueella.  

Harmaahylje on tehnyt taloudellisesti kannattavasta rannikonläheisestä kalastuksesta liki mahdotonta. 

Enemmistö Suomen harmaahylkeistä esiintyy juuri tällä alueella ja kun harmaahylkeenkannat ovat 

kasvaneet ne ovat samalla liikkuneet lähemmäs rannikkoa uloimmilta luodoilta saaristossa. 

Harmaahylkeen läsnäolo vaikeuttaa kalastusta monella tavalla, se repii kaloja verkoista, mikä johtaa 

siihen että verkot menevät usein rikki samalla kun kalastaja jää paitsi saaliista. Harmaahylje jahtaa 

kaloja pois niitten tavanomaisilta alueiltaan ja vähentää kalakantoja syömällä kalaa mitä kalastaja ehkä 

muuten pyydystäisi. Kalastajat ovat todistaneet harmaahylkeiden seuraavan kalastajia pyyntialueille 

missä esimerkiksi verkot lasketaan mereen. Kalastus rysällä ei ole myöskään täysin ongelmatonta, 

koska harmaahylje voi odottaa rysän aukon läheisyydessä, missä kalat liikkuvat ennen kuin ne siirtyvät 

rysän sisään.  

Kilpailu kalavaroista on myös tiivistynyt entisestään paikoissa missä merimetson on vakiinnuttanut 

itsensä. Merimetso hakee ravintoa useimmiten muutamasta kilometristä - 15 km 

pesimäyhdyskunnasta, eli sen vaikutus kalakantoihin on usein suhteellisen paikallinen, jos alueella ei 

löydy useampaa pesimäyhdyskuntaa (Grémillet 1997, Salmi et al. 2015). Vaikka kaupallisesti tärkeiden 

kalalajien osuus merimetson ruokavaliosta on usein suhteellisen pieni, voi suuri määrä yksilöitä 

vähentää näitten lajien kantoja huomattavasti.  
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Kuva 7. Pyyntiponnistus (vuorokauden tai vähemmän 

kalastaneiden välineiden lukumäärä) vuosina 2010 - 

2019 verkkokalastuksessa Korppoo-Houtskari-Iniön 

kalatalousalueella (ELY-keskus). 
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Jääpeite mahdollistaa yleensä ajanjaksoja ilman häiriöitä hylkeistä. Keski- ja ulkosaaristossa, mistä 

Korppoo-Houtskarin-Iniön kalatalousalue suurimmalta osin koostuu, tämä periodi on lyhyempi ja ei 

yhtä yleinen kuten sisäsaaristossa missä jääpeitteet muodostuvat nopeammin ja pysyvät kauemmin. 

Ilmastonmuutos vähentää myös jäärikkaiden talvien määrää tulevaisuudessa. Kalastajien ikärakenne 

on ollut korkea jo kauan, ja ajan myötä suurempi määrä on eläköitynyt mitä uusia on aloittanut alalla, 

mikä on johtanut kaupallisen kalastuksen heikkenemiseen. Uusien henkilöiden rekrytoiminen alalle on 

haastavaa, negatiivisen kuvan ansiosta jonka alaan on muodostunut ajan myötä. Urbanisoituminen 

johtaa asukasmäärän vähentymiseen alueella, erityisesti kun nuoret muuttavat saaristosta missä 

kalastusta harjoitetaan. Uusille kaupallisille kalastajille investoinnit ja niitä seuraavat taloudelliset riskit 

ovat isoja, samaan aikaan kun saaliit ja kannattavuus ovat ennalta-arvaamattomia.  

Ahven on alueen taloudellisesti tärkein laji rannikonläheisen kalastuksen osalta (kuva 8). Ahvensaaliit 

korreloivat erityisen hyvin pyyntiponnistuksen kanssa, eli kun pyyntiponnistus on ollut korkea ovat 

saaliit myös olleet sitä, verrattuna vuosiin alhaisella pyyntiponnistuksella. Muitten lajien saaliit ovat 

olleet pääsääntöisesti yhden tonnin luokkaa lajia kohden, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 

koskien särkikaloja, kuhaa ja siikaa. Muitten lajien saaliit eivät ole korreloineet yhtä vahvasti 

pyyntiponnistuksen kanssa kuten ahvensaaliiden osalta. Tämä johtuu tietyssä määrin siitä että hauki, 

kuha ja särkikalat eivät esiinny yhtä paljon alueella kuten sisäsaaristossa (Snickars et al. 2009), mutta 

myös koska hauki ja särkikalat luokitellaan sivusaaliina. Vaikka rannikonläheinen kalastus alueella on 

tällä hetkellä periaatteessa loppunut, on alueella hyvät edellytykset ahveneen keskittyvään 

kalastukseen, missä sivusaaliit ovat vähemmät lähialueisiin verrattuna.  

 

 

 
 

 

 

Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalue sijaitsee kahden tilastoruudun sisällä (51 ja 60) ja silakan sekä 

kilohailin saaliit esitetään niitten mukaan (kuva 9). Silakan ja kilohailin troolikalastus, on 

rannikonläheisen kalastuksen loputtua, ainoa kaupallinen kalastusmuoto jota harjoitetaan alueella. 

Silakkasaaliit ovat kasvaneet ajan myötä molemmissa tilastoruuduissa. Ruudussa 51 silakansaaliit 

olivat alimmillaan vuonna 2010 (noin 3700 tonnia) ja korkeimmillaan vuonna 2016 (noin 8500 tonnia). 

Vuonna 2019 pyydystettiin noin 5400 tonnia silakkaa ruudussa 51. Ruudun 60 osalta silakkasaaliit 

olivat myös alimmillaan vuonna 2010 (noin 280 tonnia) ja korkeimmillaan vuonna 2018 (noin 1660 

tonnia). Kilohailinkalastus on ollut liki muuttumatonta ruudussa 60 ja merkityksetöntä ruudussa 51. EU 
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päättää vuosittaisista silakan ja kilohailin kiintiöistä ICES-tilastoruutujen perusteella jotka pitkälti 

vaikuttavat troolikalastuksen vaihteluihin. 

 

 

 

 

 

Vapaa-ajankalastus 

Vapaa-ajankalastuksella tarkoitetaan tässä suunnitelmassa kotitarveke- ja urheilukalastajia. Vapaa-

ajankalastajat harjoittavat pääasiassa viehekalastusta yhdellä tai useammalla alueella. Vapaa-

ajankalastajina määritetään myös muita henkilöitä joiden kalastus sijoittuu yllämainitun määritelmän 

läheisyyteen. Vapaa-ajankalastusta voidaan harjoittaa eri tavoilla, jotkut kalastavat omilla alueillaan, 

tai vesialueilla missä ne ovat osaomistajia. Toiset liikkuvat alueelta alueelle ja kalastavat niillä alueilla 

ja oikeuksilla johon kalastonhoitomaksu oikeuttaa. Vapaa-ajankalastuksen laajuus Korppoon-

Houtskarin-Iniön alueella määritetään Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja entisen Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitoksen selvityksistä vapaa-ajankalastuksen ulottuvuudesta (Luke tilastotietokanta: 

https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/, Seppänen et al. 2011). Luke selvittää joka toinen vuosi 

vapaa-ajankalastuksen laajuutta kyselyillä joita lähetetään kalastonhoitomaksun maksaneille. 

Luonnonvarakeskuksen selvityksessä vuosilta 2017 – 2018 viehekalastuspäivien määrä oli 48927 

Korppoo-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella, mikä oli kolmanneksi vähiten 11 kalatalousalueesta 

Varinais-Suomessa (Eskelinen & Mikkola 2019). Seppänen (2011) arvioi vuonna 2009 Korppoo-

Houtskarin-Iniön alueella vapaa-ajankalastuksen saaliit ahvenen osalta 39 tonniin, hauen 180 tonniin, 

kuhan 110,2 tonniin ja 227,5 tonniin ja särkikalojen (särki ja lahna) 227,5 tonniin. Vaikka tiedot ovat 

vanhentuneita, antavat ne suuntaa antavan kuuvan saalismäärien suhteista lajia kohden. On myös 

huomioitava että vapaa-ajankalastuksen saaliit kalatalousalueella voi vaihdella merkittävästi vuosien 

välillä, esimerkiksi Varsinais-Suomen merialueella vapaa-ajankalastuksen saaliit vaihtelivat 892 – 3724 

tonnin välillä vuosina 2006 – 2010 (Luke tilastotietokanta). Kansallisella tasolla vapaa-ajankalastajien 

määrät ovat vähentyneet ajan myötä. 1990-luvun lopussa vapaa-ajankalastajien määrät laskettiin noin 

2 miljoonaan, ja 2010-luvulla lukema on ollut 1,5 miljoonan paikkeilla (Luke tilastotietokanta). Muutos 

on ollut samankaltainen Varsinais-Suomen merialueella missä vielä vuonna 2006 löytyi noin 200 000 

vapaa-ajankalastajaa, minkä jälkeen se on vaihdellut 100 000 – 150 000 välillä vuodesta 2008 lähtien. 

Vapaa-ajankalastuksen vähentyneet saaliit selittyvät vapaa-ajankalastajien vähentyneellä määrällä. 
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Rannikkoalueella kampeloitten, mateen ja hauen saaliit ovat vähentyneet suhteellisesti enemmän 

mitä vapaa-ajankalastus ja syyt tähän annetaan myöhemmin suunnittelun aikana.  

Kalatalousalueella löytyy suhteellisen monta ja isoa aluetta missä vapaa-ajankalastusta voi harjoittaa. 

Kalastusta voi harjoittaa kalastonhoitomaksulla omien alueitten ohella valtion yleisillä vesialueilla ja 

yksityisillä vesialueilla vesiomistajan suostumuksella (suullinen sopimus tai maksua vastaan). Iniön 

yhtenäislupa-alue oikeuttaa kalastukseen useammalla vavalla/välineellä samaan aikaan. Alueen käyttö 

on ollut hyvin vähäistä alueen olemassaolon aikana. Alue sopii hyvin vetouistelulle ja voisi tukea 

kalastusmuodon kasvavaa suosiota (Luke tilastotietokanta). 

Kalastusopastoiminta 

Kalastusopastoiminnan lupajärjestelmä tuli voimaan vuonna 2012, mikä helpotti prosessia luvan 

saamista, 18§ Kalastuslain mukaan, kalastusopastoiminnan harjoittamiseen enintään viideksi vuodeksi 

kerrallaan ELY-keskuksen toiminta-alueella. 25 yrityksellä oli lupa harjoittaa kalastusopastoimintaa 

vuonna 2016 silloin erillisillä kalastusalueilla (Korppoo, Houtskari, Iniö), ja asiakaspäivien (asiakkaat 

jotka ovat käyttäneet vähintään 1h kalastusopastusta/vuorokausi) määrä oli sinä vuonna 18. Vuonna 

2018 kalastuslupien määrä alueelle oli noussut 50, mutta yhtäkään asiakaspäivää ei raportoitu alueelle. 

Tietoa vuodesta 2017 ei ollut saatavilla. ELY-keskuksen myöntämät luvat koskevat yleensä kokonaista 

maakuntaa, mikä tarkoittaa, että kalastusopastoiminta voi keskittyä tietyille alueille enemmän kuin 

toisille. Yritykset voivat myös harjoittaa kalastusopastusta yksityisillä vesialueilla yhteisymmärryksessä 

vesiomistajan kanssa. Näistä asiakaspäivämääristä ei ilmoiteta viranomaisille, koska yksityiset 

vesialueet sijaitsevat ELY-keskuksen toiminta-alueen ulkopuolella. Kalastusopastuksessa saadut 

saaliista ei ilmoiteta vuoden 2019 jälkeen.  

Kalakannat 

Tällä hetkellä ei löydy vahvistettuja tietoja tai arvioita rannikonläheisten kalalajien kannoista Suomen 

rannikkoalueella. Kaupallistesti kalastettujen lajien kannat arvioidaan käyttäen ELY-keskuksen 

saalisdataa, Luonnonvarakeskuksen kerättyjä tietoja ja tieteellisten artikkeleiden perusteella. 

Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella saalistiedot ovat hyvin vähäisiä tai puuttuvat kokonaan 

viime vuosien osalta, eli arviot kalalajien tilasta ovat ainoastaan suuntaa antavia.  

Kun rannikonläheistä kaupallista kalastusta harjoitettiin, oli ahven volyymeiltaan ja taloudellisesti 

tärkein laji rannikonläheisistä lajeista. Vaikka verkkokalastus suuntautui ahvenen pyyntiin, viittaavat 

muitten lajien saaliit siihen että näitten lajien kannat eivät ole yhtä vahvat kuten lähialueen 

kalatalousalueilla. Ahven voi käyttää yleisesti useampia eri vesiympäristöjä ja olosuhteita kutemiseen 

verrattuna esimerkiksi kuhaan ja särkikaloihin jotka vaativat lämpimiä ja tyyniä vesiä yleensä 

sisäsaaristossa kudun onnistumiseksi (Snickars et al. 2009). Ahvenkannat ovat monella alueilla 

laskeneet enemmän verrattuna pyyntiponnistuksen ja kaupallisten kalastajien vähenemiseen. Tämä 

kehitys johtuu luultavasti rehevöitymisen aiheuttamista huonontuneista kutuolosuhteista ahvenelle. 

Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella vastaavaa kehitystä ei voida havaita, koska saaliit ovat 

korreloineet pyyntiponnistuksen kanssa. Tämä voi johtua siitä että rehevöityminen on maltillisempaa 

Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella verrattuna muihin läheisiin kalatalousalueisiin, mikä suosii 

ahventa rinnastettuna siihen että rehevöityminen olisi voimakasta ja sitä myöden heikentäisi 

esimerkiksi kutualueitten tilaa.  

Kuha on ahvenen ohella halutuin ja tärkein rannikonläheisitä lajeista kaupallisten kalastajien 

keskuudessa Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella. Keinoista miten kaupallisen kalastuksen 

kannattavuus saataisiin kasvatettua on puhuttu pitkään, esimerkiksi kuhakalastuksen säätelyllä. Kuha 

kasvaa luonnostaan hitaammin Saaristomerellä mitä esimerkiksi Suomenlahdessa (Lappalainen et al. 
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2016). Hidas luonnollinen kasvu yhdistettynä alueen korkeaan kalastusrasitukseen, on johtanut siihen 

että nopeasti kasvavia yksilöitä on pyydystetty ennen kuin ne ovat mahdollisesti ehtineet kutemaan, 

samaan aikaan kun hitaasti kasvavia yksilöitä ei ole pyydystetty/on päästetty takaisin ja jotka ovat sen 

myötä voineet lisääntyä (Heikinheimo 2006, Kokkonen et al. 2015). Kuhapopulaatioiden keskimitta 

sukukypsyyden alkaessa on sen vuoksi pienentynyt ajan myötä. Kuhan pyydysmitta nousi vuonna 2019 

Saaristomerellä 37 – 40 cm ryhmän-I kaupallisten kalastajien osalta. Ryhmän-II kaupalliset kalastajat ja 

vapaa-ajankalastajien pyydysmitta kuhalle on 42 cm sitten vuoden 2016. Muutosta perusteltiin sillä 

että nopeasti kasvavat yksilöt saisivat kutea, mikä pitkässä juoksussa kasvattaisi kuhakantojen 

keskimittaa, ja hyödyntäisi sillä tavalla kaupallisia kalastajia. Heikinheimo et al. (2016) ennustivat että 

kuhasaaliit vähenisivät ensimmäisenä vuotena uusien pyyntimittojen käyttöön oton jälkeen. 

Kuhasaaliiden kehittymistä ei olla pystytty seuraamaan Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella, 

koska saaliista ei olla raportoitu siiten 2017. Paraisten-Nauvon kalatalousalueella uudet pyyntimitat 

eivät vaikuttaneet kuhasaaliisiin, koska saaliit olivat isoimmat siiten vuoden 2015 alueella. 

Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueella kuhasaaliit olivat yhtä isoja vuonna 2019 kuin 2018, eli 

saaliit eivät vähentyneet sielläkään uuden pyyntimitan takia. Kuhan kutu ja vuosiluokkien koko 

määräytyvät pitkälti vallitsevien vedenlämpötilojen perusteella (Lappalainen et al. 2009). Viime kesät 

ovat olleet äärimmäisen lämpimät, mikä luultavasti selittää paikoittain nousseet kuhasaaliit 

korotetuista pyyntimitoista huolimatta. Heikinheimon kollegoineen (2006) mukaan kuhan pyyntimitan 

nostaminen voisi lisätä rannikonläheisen kaupallisen kalastuksen kannattavuutta 20 %. Kalastajat 

vakuuttavat sen sijaan että tämä mahdollinen lisäys kannattavuudessa on merkityksetön, jos 

harmaahylkeen vaikutus kaupalliseen kalastukseen jatkuu kuten aikaisemmin. Muita toimenpiteitä 

kuhakalastuksen säätämiseen ovat esimerkiksi kalastuksen kieltäminen tietyillä alueilla kudun aikana.  

Särkikalat hyötyvät vallitsevasta rehevöitymisestä ja särkikaloja käytetään indikaattorina siitä miten 

rehevöitynyt tietty alue on (HELCOM 2018). Särkikalat ovat runsaslukuisia vaikka niitten kannoista ei 

ole vahvistettuja tietoja. Särkikalojen vaihtelevat saalismäärät Korppoo-Houtskari-Iniön 

kalatalousalueella selittyy minä vuosina hoitokalastusta on harjoitettu alueella. Hoitokalastusta 

toteutettiin särkikalojen vähentämisen vuoksi ja rannikonläheisen vedenympäristön parantamiseksi. 

Hoitokalastus on toki vähentynyt 2010-luvun puolivälin jälkeen koska sitä todettiin tehottomaksi 

ekologisesta näkökulmasta. Särkikalojen kutu tapahtuu tyynissä vesissä missä on runsaasti 

kasvillisuutta (Snickars et al. 2009). Särki vaatii myös korkeat vedenlämpötilat ja alhaisen 

suolapitoisuuden, mikä rajoittaa särjen kutua lähinnä sisäsaaristoon (Snickars et al. 2009). Kalastajien 

havaintoihin perustuen, särjet ovat alkaneet hakeutumaan ulommas saaristoon kesien aikana, mikä 

voi johtua ilmastonmuutoksen aiheuttamista korkeimmista veden lämpötiloista ja alhaisemmista 

suolapitoisuuksista.  

Kaupalliset siikasaaliit ovat vähentyneet kaikilla merialueilla viimeisten vuosikymmenien aikana 

(Luonnonvarakeskus 2016). Saalistietojen perusteella ei voida päättää mikäli sama kehitys on 

tapahtunut Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella. Merikutuista siikaa on istutettu alueella ja sitä 

tullaan myös istuttamaan seuraavalla suunnittelukaudella, koska tällä hetkellä ei löydy viitteitä 

huomattavista muutoksista ympäristöstä jotka parantaisivat siian kutumenestystä. Merikutuisen siian 

poikaset tulevat Bengtsårista. Siika, monen muun lajin tavoin, kärsii rehevöitymisestä joka lisää 

esimerkiksi rihmalevien tuotantoa, jotka kerääntyvät pohjaan ja vähentävät näin ollen siian kudulle 

tärkeiden avoimien hiekkapohjien levinneisyyttä. Rehevöityminen on myös vähentänyt merenpohjien 

happipitoisuutta orgaanisen aineen maatumisprosessien myötä, joihin kuluu happea ja vaikeuttavat 

näin ollen siikamädin selviytymistä happivajeesta kärsivillä pohjilla.  Sen lisäksi orgaanisen kiintoaineen 

valuma mantereelta on tuplaantunut sitten 1960-luvun (Luonnonvarakeskus 2016). Ilmastonmuutos 

tulee todennäköisesti vaikeuttamaan siian tilannetta entisestään, kun lisääntyneet sateet tuo lisää 
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orgaanista kiintoainetta mukanaan, samalla kun veden lämpötila nousee, mikä haittaa siikaa 

kylmänvedenlajina.  

Hauki oli kauan liki ”kadonnut” ulkosaaristosta, mutta on viime vuosina alkanut lisääntymään taas 

havaintojen perusteella, mikä ei näy kaupallisissa saaliissa. Hauki on sitoutunut tietylle alueelle ja jos 

sen kutualue tuhoutuu jota se on tottunut käyttämään, voi olla että se ei löydä uusia kutualueita 

(Larsson et al. 2015). Tämä koskee erityisesti ulkosaaristoa missä kutualueet ovat yleisestikin 

vähemmän yleisiä useimmille lajeille verrattuna sisäsaaristoon (Snickars et al. 2009). Hauki suosii 

tyyniä ja suojeltuja rantoja ruokovyöhykkeellä sisä- ja keskisaaristossa, missä eläinplanktonit ovat 

runsaslukuisia ja meren vaikutus pieni (Kallasvuo 2010). Ruokovyöhykkeen ja vesisammalten 

yhdistelmä on erityisen suotuisa hauen kudulle (Kallasvuo 2010). Heikentyneet hauenkannat Ruotsissa 

ja Suomessa on viitattu huonontuneisiin kutualueisiin (Lehtonen et al. 2009). Ruotsin rannikolla on siksi 

painotettu kosteikkojen tulvimista hoitotoimeenpiteenä hauen luonnollisten kantojen kasvattamiseksi 

(Larsson et al. 2015). Trooffiset kaskaadit ovat myös voineet vaikuttaa hauen vähentymiseen, toisin 

sanoen, lisääntyneet särki- ja kolmepiikkikannat aiheuttavat lisääntyneen hauenpoikasten saalistuksen 

ja kilpailun eläinplanktoneista (Lehtonen et al. 2009, Sieben et al. 2011).  

Tänä päivänä löytyy kaksi erillistä kampelalajia Itämeressä, Platichthys flesus ja Platichthys solemdali, 

jotka ovat morfologisesti identtisiä, mutta poikkeavat toisistaan kudun suhteen (Momigliano et al. 

2018). P. solemdali on endeemminen Itämeressä ja dominoi tällä hetkellä (90 – 95 %) Suomen 

merialueitten kampelakantoja, kun taas P. flesus dominoi vastaavassa määrin Itämeren eteläisissä 

osissa (Jokinen 2020). Kampelakannat vähenivät eniten 1980-1990-luvuilla. 19080-luvulla P. flesus 

väheni alhaisten suola- ja happipitoisuuksien vuoksi Suomen aluevesillä ja pohjoisessa Itämeressä 

ylipäätään. Kampeloitten väheneminen jatkui 1990-luvulla kun P. solemdali väheni jatkuvien alhaisten 

suolapitoisuuksien, pitkittyneen rehevöitymisen ja lisääntyneiden vedenlämpötilojen vuoksi (Jokinen 

2020). Jos huomattavimpia suolaimpulsseja parantaisivat kampeloitten ja muitten merellisten lajien 

(esimerkiksi turskan) kutua kuten 1970 - 1980-luvuilla, voisi kaupallista kalastusta harjoittaa tuntuvasti 

enemmän mitä tänä päivänä alueella. 

Mateensaaliita ei ole myöskään rekisteröity alueella vuoden 2010 jälkeen jolloin rekisteröitiin 37 kilon 

madesaalis. Syy tähän voivat olla että vaan harvat kalastajat ovat harjoittaneet madekalastusta, joka 

tapahtuu tammikuu – maaliskuu kun made nousee mataliin vesiin 1- 3 m kutemaan. Jäät ovat yleensä 

heikommat keski- ja erityisesti ulkosaaristossa, mikä on todennäköisesti tehnyt mateenkalastuksesta 

mahdotonta lauhojen talvien aikana. Koska made on luokitukseltaan silmälläpidettävä Suomen 

punaisen kirjan mukaan (Hyvärinen et al. 2019), on syytä selvittää madekantoja alueella ja tarpeen 

mukaan vahvistaa niitä mateenpoikasten istutuksilla. Made on kylmänvedenlaji joka on herkkä niin 

rehevöitymiselle, hapettumiselle kuin ilmastonmuutokselle, minkä johdosta lajin suojelu tulee 

todennäköisesti olemaan ajankohtaista vielä pitkän ajan kuluttua.  

Silakan ja kilohailin kannat ovat vahvat alueella ja Saaristomeri on tärkein silakan kalastusalue 

Suomessa Selkämeren jälkeen (Setälä 2015). Vuosittaiset saaliit vaihtelevat, riippuen EU:n asettamista 

saaliskiintiöistä Itämeren pääaltaille (ICES osa-alue 29).  

Korppoo-Houtskari-Iniön alueella ei löydy alueita missä vaelluskalojen luontainen kuteminen 

tapahtuisi. Alue on sen sijaan merkityksellinen elinympäristö esimerkiksi lohikaloille, mistä ne vaeltavat 

lähialueen jokiin kuten Mynäjoki, Laajoki, Aura ja Paimion joki. Sen lisäksi alueen läpi vaeltavat eri lajeja 

Itämeren pääaltaalta ja muilta alueilta Selkämeren ja Pohjanmeren alueen jokiin. Vaelluskaloja ei ole 

pyydystetty kaupallisessa tarkoituksessa Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella 2010-luvun 

aikana. Airisto-Velkuan kalatalousalueella, joka sijaitsee Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueen 

vieressä, on rekisteröity viimeisten kymmenen vuoden aikana saaliita vuosittain niin meritaimenelle 
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kuin merilohelle. Mikä viittaa siihen että kalastuksen pienimuotoisuudesta tai kalastusmetodeista 

johtuen vaelluskalasaaliita ei olla saatu, sen sijaan että vaelluskalojen kannat olisivat heikot. Useimmat 

hoitotoimenpiteet vaelluskalojen kantojen turvaamiseksi tehdään lähialueen joissa ja joensuissa. Maa- 

ja metsätalousministeriö on vahvistanut maanlaajuisia kalavarojen hoitosuunnitelmia (§34 

Kalastuslaissa), parantaakseen luontaisten lohikalojen kantoja. Seitsemän kahdeksasta toimenpide- ja 

strategiakokonaisuudesta koskevat lohikaloja (katso johdanto). 

 

2.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet 

2.2.1. Tavoitetila seuraavalle suunnittelukaudelle 

Alueen kalakannat ja kalastuselinkeino ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä 

pohjalla. Tämä tarkoittaa, että kalakantoja hyödynnetään tehokkaasti ja monipuolisesti vaarantamatta 

kalakantojen tilaa tai monimuotoisuutta. Kalastus luo työtä ja hyvinvointia kaupallisille kalastajille, 

mikä ylläpitää paikallista kulttuuriperintöä. Vapaa-ajankalastus luo elämyksiä ja hyvinvointia ja saadut 

tuotot jaetaan vesienomistajille. Keskeisten kalalajien kannat ovat vahvat ja ajanmukaista tietoa 

kannoista käytetään kalastuksen säätelyyn alueella. 

2.2.2. Osatavoitteet 

Suunnittelukauden aikana käytetään osatavoitteita (kalakannat 1 - 3 ja kalastus 4 - 8) tavoitetilan 

saavuttamiseksi. Toimenpiteet osatavoitteiden saavuttamiseen kuvaillaan luvuissa 2.3 ja 2.4 

alaotsikkoineen ja toimenpiteiden aikataulut esitetään luvussa 10. Osatavoitteiden seuranta-aikataulu, 

ja toimenpiteet joita toimeenpannaan, mikäli on nähtävissä että joku osatavoite ei ole saavutettavissa, 

kuvaillaan luvussa 11. Tiivistelmä osatavoitteista, toimenpiteet niiden saavuttamiseksi ja 

osatavoitteiden seuranta löytyy liitteestä 1.  

Osatavoite 1. Taloudellisesti tärkeiden lajien kannat kuten ahven, kuha ja siika ovat pidetään 

elinvoimaisina. Kalalajien kannat ovat riippuvaisia luonnollisesta lisääntymisestä ja kantoja 

ylläpidetään turvaamalla kalojen vaellus, kutu ja monipuolisten kutualueitten käyttö. Siika on poikkeus, 

jonka poikasia istutetaan jatkossakin kannan turvaamiseksi. Koska rannikonläheinen kalastus on liki 

loppunut alueella, on osatavoitteen seuranta yhä enemmän riippuvaista vapaa-ajankalastuksen 

saaliista. Kalakantojen seuranta tapahtuu pääasiassa ahvenen, kuhan, siian, ja haen saaliitten 

perusteella ja osatavoite 1 on saavutettu, kun lajikohtaiset saalistavoitteet on saavutettu (osatavoite 

4). Muutoksia kalakantojen tavoitteisiin voidaan tehdä jos uusia tietoja tulee esiin kalakannoista tai 

vapaa-ajankalastuksen laajuudesta alueella. 

Osatavoite 2. Tieto vaelluskalakannoista lisääntyy alueella. Kalatalousalue muodostaa elinalueen, 

missä vaelluskalat kehittyvät ja mistä ne sukukypsinä vaeltavat jokiin kutua varten. Vaelluskalojen 

kannat alueella ovat riippuvaisia hoitotoimenpiteiden vaikutuksista joissa ja joensuissa. Korppoo-

Houtskari-Iniön kalatalousalueella on turvattava että sukukypsät vaelluskalat voivat käyttää luontaisia 

kalaväyliä kutualueille. Alueen vaelluskalakantoja voi mitata seuraamalla vapaa-ajankalastajien saaliita 

ja kaupallista kalastusta, mikäli se kehittyy alueella seuraavan suunnittelukauden aikana. 

Osatavoite 3. Ajanmukaista ja luotettavaa tietoa saadaan kalatalousalueen kalakannoista, jota 

käytetään tavoitteiden asettamiseen, kalastuksen sääntelyssä ja kalavarojen käytössä seuraavalla 

suunnittelukaudella. Luotettavat tiedot ovat keskeisiä sääntely- ja hoitotoimenpiteiden 

vaikuttavuuden ja asianmukaisuuden arvioimisessa. Asiantuntijat arvioivat missä määrin osatavoitetta 

on saavutettu.  
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Osatavoite 4. Edellytykset kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen paranevat alueella. Osatavoitteen 

kehitys perustuu kaupallisten kalastajien lukumäärärään alueella, erityisesti painottaen 

rannikonläheisiä kalastajia ja niitten saaliita. Lähtötavoite on virallisen rannikonläheisen kaupallisen 

kalastuksen aloittaminen uudelleen alueella ja muita toimintoja joita tarvitaan toiminnan 

harjoittamiseksi. Tavoite ryhmän-I ja –II kaupallisten kalastajien määristä ja saaliskehitysestä annetaan 

myöhemmin suunnittelun aikana. Rannikonläheisen kalastuksen mahdollisen elvyttämisen myötä 

tulisi myös aloittaa ja vakiinnuttaa kalastusta vähemmän käytettyjen lajien kuten särkikalojen suhteen.  

Osatavoite 5. Alue kehittyy kokonaisuutena niin että edellytykset vapaa-ajankalastuksen 

harjoittamiseen paranevat. Vapaa-ajankalastuksen kehitys alueella voidaan mitata kalastusopastuksen 

käyttömäärissä ja tuotoista kalastuslupista, joita jaetaan vesiomistajille ja suunnataan 

hoitotoimenpiteisiin. Vapaa-ajankalastuksen saaliit ovat myös mittari vapaa-ajankalastuksen 

kehittymisestä alueella. Tavoitteet vapaa-ajankalastuksen kehittymiselle annetaan myöhemmin 

suunnittelun aikana. Iniön yhtenäislupa-alueen käyttöä lisätään nykyisestä tasosta ja uusien 

yhtenäislupa-alueen kehittämistä selvitetään. Teknisten apuvälineitten käyttö kalastusmaksujen 

keräämiseen selvitetään myös.  

Osatavoite 6. Harmaahylkeistä ja merimetsoista aiheutuvat vahingot vähenevät merkittävästi 

nykyisestä tasosta. Vahingot muodostuvat pääasiassa siitä kun kalastusvälineet rikkoontuvat hylkeiden 

käsittelyssä ja kun saalis tulee syödyksi tai on vaurioiden vuoksi myyntikelvoton. Kalastajat tulee jakaa 

kalastukseen liittyviä tietoja kuten saaliista ja hyljevahingoista, niin että voidaan esimerkiksi näitten 

seurantojen perusteella tehdä päätöksiä mahdollisista toimenpiteistä.  Osatavoite 4 on riippuvainen 

tämän osatavoitteen kehityksestä.  

Osatavoite 7. Vesialueiden käyttöasteen nostamiseksi on edistettävä osakaskuntien järjestäytymistä 

kuten vesialueiden yhdistymistä suurempiin kokonaisuuksiin. Kaupalliset kalastajat voisivat laajentaa 

toimintansa helpommin jos vesialueet olisivat harvempia mutta isompia. Jos osatavoite täyttyy, on 

myös helpompaa muodostaa yhtenäislupa-alueita, joka lisää vapaa-ajankalastajien kiinnostusta 

aluetta kohden kuten saadut tulot kalatalousalueelle ja vesiomistajille. Osatavoitteen toteuttamista 

mitataan ensisijaisesti vertaamalla järjestäytyneiden osakaskuntien pinta-ala, yhtenäislupa-alueitten 

kuten myytyjen kalastuslupien määriä suunnittelukauden alussa ja lopussa.  

Osatavoite 8. Kalatalousalue tuntee alueen kalastajarakenteen ja saaliit suhteellisen hyvin, mikä on 

perustana alueen kalastuksen säätelyssä. Kuten aikaisemmin todettiin, tietoja rannikonläheisen 

kalastuksen saaliista ei ole saatu sitten vuoden 2017, vaikka rannikonläheistä kalastusta harjoitetaan 

vielä pienessä mittakaavassa. Kalatalousalue suosittelee että rannikonläheiset kaupalliset kalastajat 

ilmoittavat toiminnastaan. Riippumatta siitä jos nämä harvat kalastajat ilmoittavat saaliistaan 

tulevaisuudessa tai ei, on tieto vapaa-ajankalastuksen laajuudesta ja saaliista ratkaisevaa tälle kuten 

muille osa-tavoitteille KHS kalatalousalueelle. Asiantuntijat arvioivat jos osatavoite on saavutettu. 

Osatavoite 9. Alueen järvistä ja muista vesiesiintymistä tehdään kokonaisvaltainen kartoitus. Jokirapu- 

ja kalakantojen selvittäminen priorisoidaan kartoituksissa. Jokirapuja istutetaan järviin missä niitten 

kannat ovat heikot ja jokirapujen määriä seurataan myös ajan myötä. Järvien taloudellista 

hyödyntämistä tai kalastuslupa-alueitten muodostamista niissä selvitetään. Järvet, jotka ovat 

aikaisemmin olleet yhteydessä mereen, kartoitetaan jotta nämä voisivat toimia kutualueina 

rannikonläheisille lajeille entisöintien jälkeen. Kalatalousalue arvioi missä määrin osatavoite on 

saavutettu. 
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2.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen 

2.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

Tietoa kaupallisen kalastuksen pyyntialueista saatiin lähettämällä karttapohjia ryhmän-I ja –II 

kaupallisille kalastajille Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella. Niitten karttojen perusteella joita 

palautettiin, harjoitetaan verkkokalastusta kalatalousalueen keski- ja pohjoisosissa (kuva 10). 

Verkkokalastusalueet sijaitsevat lounaassa Houtskarin pääsaaresta sekä pääsaaren yhteydessä, 

Norrskatan itäpuolella ja Iniön läntisillä ja pohjoisilla vesialueilla. Tietoja ei saatu alueen 

troolikalastusalueista. Kattavaa tietoa vapaa-ajankalastuksen levinneisyydestä löytyy ainoastaan 

Paraisten kaupunginosasta Paraisten kaupungissa. 

 

 

 

 

 

 

Määrittääkseen vapaa-ajankalastuksen levinneisyyttä Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella, 

tuotettiin todennäköisyysmallin, mikä seurasi pitkälti niitä piirteitä, jotka ilmenivät vapaa-

ajankalastuksen levinneisyydessä Paraisten kaupunginosassa (kuva 11). Todennäköisyysmalli huomioi 

kiinteistöjen, satamien ja veneenlaskupaikkojen lukumäärää 5x5 km ruuduissa, joihin kalatalousalue 

oli jaettu. Yksityiskohtainen kuvaus todennäköisyysmallista löytyy liitteessä 2. Todennäköisyysmalliin 

perustuen, vapaa-ajankalastus keskittyy kalatalousalueen pääsaarien kohdalle missä asukasluku on 

korkein. Vapaa-ajankalastus vähenee asteittain kalatalousalueen uloimpia osia lähestyessä. Satamat ja 

jotkut isommat saaret muodostavat pirstaloituneen, vapaa-ajankalastuksesta muodostuvan paineen, 

keski- ja ulkosaaristossa missä vapaa-ajankalastusta ei juuri muuten harjoiteta. 

Kuva 3. Kaupallisen kalastuksen pyyntialueet (ryhmä-I ja -II 

kalastajat) Korppoo-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella. 
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Potentiaalisesti tärkeät kutualueet saatiin VELMU-projektin kartoituksista sekä 

todennäköisyysmalleista kalojen kutualueista joita on kehitetty kartoitusten pohjalta (katso 

https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/, kuva 11). Yleisön ja kaupallisten kalastajien havainnot 

mahdollisesti tärkeistä kutualueista on myös huomioitu kokonaisarvioinneissa alueitten sopivuudessa 

kutualueina. Kaupallisesti tärkeistä lajeista ahvenella on eniten suotuisia kutualueita Korppoo-

Houtskari-Iniön alueella. Ahvenen suotuisat kutualueet sijaitsevat kalatalousalueen pohjoisissa osissa, 

Hässlöstä ja Kyrklandetista, Houtskariin ja Iniöön missä suurin osa saarien yhteydessä löytyy suotuisia 

kutualueita ahvenelle. Alueella löytyy vaan yksittäisiä alueita missä veden lämpötila nousee tarpeeksi 

korkealle mahdollistaakseen kuhan kutua kevään aikana. Bäckfjärden Korppoossa ja Hålaxin lahti 

Houtskarissa muodostavat suurin piirtein ainoat suotuisat kutualueet kuhalle kalatalousalueella. 

Hauella on useat suotuisat tai hyvin suotuisat kutualueet kalatalousalueella ja ne keskittyvät suojaisiin 

lahtiin ja salmiin. Hauen kutualueet sijaitsevat pääasiassa Korppoon, Houtskarin ja Iniön pääsaarien 

yhteydessä, mutta myös esimerkiksi Ahvensaaren kohdalla. 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Vapaa-ajankalastuksen potentiaalinen levinneisyys ja 

intensiteetti Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella. 

https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/
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Hauella on useat suotuisat tai hyvin suotuisat kutualueet kalatalousalueella ja ne keskittyvät suojaisiin 

lahtiin ja salmiin. Hauen kutualueet sijaitsevat pääasiassa Korppoon, Houtskarin ja Iniön pääsaarien 

yhteydessä, mutta myös esimerkiksi Ahvensaaren kohdalla. Alueella esiintyy eri vaelluskaloja, kuten 

merilohi ja meritaimen, mitkä ovat merkityksellisiä kansallisessa lohi- ja meritaimenstrategiassa. 

Alueella ei ole jokia, mutta lohikalat vaeltavat alueelta kutemaan esimerkiksi Paimion, Aura, Laajoen 

ja Mynäjoen jokiin. Vaelluskalat Itämeren muista altaista vaeltavat alueen läpi Selkämereen ja 

Perämereen valuviin jokiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 

Alueet jossa ei tapahdu muuta merkittävää toimintaa todettiin olevan sopivia kaupalliseen 

kalastukseen. Koska Korppoo-Houtskari-Iniön alueella ei löydy luonnonsuojelualueita jotka 

rajoittaisivat kalastusta (merialueella), ovat väylät ja väyläalueet ainoat alueet jotka vaikuttavat 

kaupallista kalastusta (kuva 13). On kuitenkin huomautettava, että nämä rajoitukset eivät koske 

Kuva 12. Potentiaalisesti suotuisia poikasalueita ahvenelle ja kutualueita hauelle, kuten 

yleisön havainnot sopivista kutualueista (täydennetään myöhemmin) Korppoo-

Houtskari-Iniön kalatalousalueella. Poikas- ja kutualueet perustuvat VELMU-ohjelman 

todennäköisyysmallinnuksiin (katso yllä). 
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kaikkea kaupallista kalastusta, esimerkiksi troolikalastusta voi harjoittaa väylillä. Viittauksesta 

kaupalliseen kalastukseen huolimatta, nämä alueet ovat yhtä kelvollisia muullekin kalastustoiminnalle 

kuten vapaa-ajankalastukselle ja kalastusopastoiminnalle. Kartan tarkoitus on antaa kokonaiskuvan 

alueista jotka sopivat käytettäviksi kaupalliseen tarkoitukseen, koska maa- ja metsätalousministeriö tai 

Kalastuslaki ei määritä millaiset alueet jotka sopivat hyvin kaupalliseen tarkoitukseen. Kartassa ei ole 

otettu huomioon mökkejä, yleisiä rantoja ja muita rannanläheisiä alueita missä kaupallista kalastusta 

tulee välttää. Tänä päivänä käytetään vaan murto-osa alueen kokonaispinta-alasta. Mahdollistaakseen 

isomman kalatalousalueen vesialueitten isomman käyttöasteen on harmaahylkeen vaikutus vähentävä 

huomattavasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesiomistajat alueille jotka sopivat kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen, suositellaan mikäli 

mahdollista vuokraamaan vesialueitaan kalastajille. Vesialueitten vuokraaminen on tapahtunut 

alueella jo pitempään aikaan ja toimii suhteellisen hyvin. Projekti Kalastusvedet käyttöön vietiin läpi 

vuosina 2001 – 2002 Varsinais-Suomessa. Projektissa kapuallisilta kalastajilta kysyttiin mikäli he 

tarvitsisivat uusia vesialueita käyttöönsä, ja projektissa neuvoteltiin myös vesialueitten omistajien 

Kuva 13. Vesialueet missä kaupallista kalastusta voi harjoittaa ja 

alueet missä kalastusta tulisi välttää Korppoo-Houtskari-Iniön 

kalatalousalueella. 
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kanssa mahdollisuudesta vesialueitten vuokraamiseen niille kalastajille jotka ilmoittivat uusien 

vesialueiden tarpeesta. Noin kolmasosa neuvotteluista päättyi vuokrasopimukseen kalastajan ja 

vesialueomistajan välille, kun noin kaksi kolmasosaa hakemuksista hylättiin. Isoimmat syyt 

hakemuksien hylkäämisiin johtui vesiomistajien negatiivisista asenteista siihen että ulkopuoliset 

hyödyntäisivät vesialueita. Useat ongelmakohdat liittyivät toki vesialueitten järjestäytymättömyyteen, 

että yhteystietoja puuttui tai että yhteisymmärrystä vesialueen osaomistajien välille kysymyksessä ei 

saatu. Saaliiden vähentyessä ja vaihtelevuuden lisääntyessä kaupallisten kalastajien tulee käyttää 

useampia ja isompia vesialueita saadakseen tarpeeksi isoja saaliita.  

Vesiomistajien lisääntynyt kiinnostus vesialueitten vuokraamiseen helpottaisi myös troolikalastajia, 

joiden pyyntialueet ovat verrattain isoja ja jotka levittäytyvät yleensä useiden kalatalousalueiden yli. 

Troolikalastus rajoittuu pehmeäpohjaisille, yli 20m syville alueille, missä pohjatroolaus (joka nimestä 

huolimatta ei tapahdu kosketuksessa pohjaan) on mahdollista harjoittaa (kuva 14).  

 

 

 

 

 

Kuva 14. Vesialueet jotka soveltuvat troolikalastukseen (>20m 

syviä pehmeällä pohjalla) ja alueet jotka eivät täytä näitä 

vaatimuksia Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella. 
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Kalastusoikeuksien hinta ei ole määritetty, vaan se päätetään pääasiassa vesiomistajan ja kalastajan 

välillä. Kalatalousalueen vesialueet poikkeavat toisistaan, mikä vaikuttaa hintaan, kuten alueen koko 

ja kalastusvälineitä joita kalastaja tulee käyttämään. Jos kalastaja ja vesiomistaja eivät tule 

yhteisymmärrykseen vuokrahinnasta voi 13§ Kalastuslaissa soveltaa. Kalatalousalueen tulee tukea 

hakijaa näissä tilanteissa ja selvittää mihin hintaan muut osakaskunnat ovat vuokranneet vesialueitaan. 

Kalatalousalue voi myös kääntyä Suomen Ammattikalastajaliiton puoleen saadakseen selville sopivan 

vuokrahinnan.  

2.3.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 

Vaikka alueella liikkuvien ihmisten määrä lisääntyy selvästi kesäisin on asiakaspäivien määrä ollut 

alhainen kalatalousalueella. Kalastusmatkailun sesonki kestää yleensä huhtikuusta marraskuuhun ja 

on vilkkaimmillaan kesäisin, mutta myös tiettyinä ajanjaksoina syksyn aikana, kun esimerkiksi yritykset 

vuokraavat opastettuja kalastusmatkoja. Parainen on yksi Suomen kunnista missä löytyy eniten 

kesämökkejä. Vaikka monella on mahdollisuus kalastaa omilla mökeillään, löytyy varmasti suuri määrä 

kesävieraita joilla ei ole omaa kalastusvarustusta, vesialueita, tai osaamista kalastamista varten. Kuten 

aikaisemmin todettiin (luku 2.3.2), sopivat liki kaikki vesialueet kalatalousalueella kalastusmatkailuun, 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. ELY-keskuksen myöntämien kalastusopaslupien lisäksi, 

kalastusoppaat voivat hankkia vastaavia lupia suoraan vesiomistajilta.  Kalastusmatkailun 

harjoittamista voisi tietyssä määrin helpottaa muodostamalla järjestäytyneitä osakaskuntia ja sillä 

tavalla isompia yhtenäisiä vesialueita. On epätodennäköistä, että asiakaspäivien alhainen määrä 

johtuisi vesialueitten koosta tai määristä, koska alueella löytyy useampia suhteellisen isoja ja laajasti 

levittäytyneitä kalastuslupa-alueita sekä yksi yhtenäislupa-alue.  

 

2.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi 

KHS laadinnan aikana Korppoo-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella löytyi yksi yhtenäislupa-alue. Iniön 

yhtenäislupa-alue (kuva 15) on levittäytynyt suurissa osissa Iniön kuntaosaa ja on pinta-alaltaan yli 

7000 hehtaaria. Kalatalousalueella löytyy lisäksi valtion vesialueita jotka muodostavat 14 000 

hehtaaria, ja joista osa on yleisiä vesialueita (kuva 15) sekä yhdistettyjä että yksityisiä vesialueita missä 

kalastusta voi harjoittaa kalastusluvalla jota voi hankkia osakaskunnan edustajalta tai vesiomistajalta. 

Kalastus yleisillä vesialueilla tapahtuu 8§ Kalastuslain mukaan. Viehekalastusta saa siis harjoitta yleisillä 

vesialueilla kalastonhoitomaksulla (joka koskee 18 – 64 vuotiaita). 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) teetti vuosina 2018 – 2019 kyselyn yhtenäislupa-

alueitten ja niille kuuluvien lupien kehittämisestä tukena KHS laadinnassa. Kalastonhoitomaksun 

lunastaneet, SVK-jäseniä ja muita henkilöitä joita tavoitettiin sosiaalisten median kautta, osallistuivat 

kyselyyn. Vapaa-ajankalastajat osoittivat selvän kiinnostuksen yhtenäislupa-alueita kohtaan ja 

vastaajat olivat valmiita maksamaan keskimäärin 20 – 80€ kalastusluvista yhtenäislupa-alueelle, 

riippuen alueen luonteesta. Kyselyyn vastanneet olivat valmiita ajamaan autolla keskimäärin 258 km 

yhteen suuntaan (mediaani 100 km) päästäkseen alueelle. Alueen koko, selkeät rajat ja lupien 

saumaton hankkiminen (esimerkiksi internetin kautta) lukeutuivat tärkeimpiin yhtenäislupa-alueen 

ominaisuuksiin. Epäselvyyksiä ja parantamiskohteita tuli myös kyselyssä esiin yhtenäislupa-alueitten 

toiminnasta. Liki puolet vastaajista eivät tienneet tai eivät pystyneet vastaamaan miten tai missä 

kalastuslupia voi ostaa alueille joista he olivat kiinnostuneita. Vastaajat eivät myöskään tienneet mikäli 

kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastukseen yhtenäislupa-alueilla vai ei. Lupajärjestelmä ja rajoitukset 

kalastusvälineiden lukumäärissä, riippuen välinetyypistä, olivat vastaajien mielestä liian 
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monimutkaisia, ja vastauksissa korostui tarve yhdelle maksulle joka oikeuttaa niin monen vapaan 

käyttöön mitä kalastaja itse haluaa käyttää. Osa yllämainituista puutteista voisi korjata paremmalla 

tiedotuksella ja näkyvyydellä mediassa. SVK painottaa myös mahdollisuutta yhtenäislupa-alueitten 

perustamiseen omistussuhteiltaan pirstaleisilla alueilla. Näissä tapauksissa voivat useammat 

pienemmät vesialueet kuulua samaan yhtenäislupa-alueeseen vaikka ne eivät olisi suoraan yhteyksissä 

toisiinsa.  

 

 
 

 

 

 

Vaikka Iniön yhtenäislupa-alue on suhteellisen suuri, todennäköisesti vahvoilla kalakannoilla ja missä 

lohikaloja myös esiintyy, on alueen käyttöaste ollut alhainen, vaikka kesäsesonki tuo paljon ihmisiä 

alueelle. Alue sopii myös erinomaisesti vetouistelua varten, jonka suosi on kasvanut 2000-luvulla 

(Luken tilastotietokanta). Iniön yhtenäislupa-alue voi kokea melko syrjäisenä, koska Saaristotietä pitkin 

on otettava neljä lauttaa (Parainen-Nauvo-Korppoo-Houtskari-Iniö) päästääkseen alueelle. Iniön 

yhtenäislupa-alue sijaitsee toki Kustavin ja Taivassalon lähistöllä, mistä on melko helppoa päästä 

alueelle, eli alueen sijainti ei pitäisi merkittävästi rajoittaa sen käyttöä. Iniön yhtenäislupa-alue, valtion 

yleiset vesialueet ja yksityiset kalastuslupa-alueet ovat pinta-alaltaan moninkertaisia lähialueitten 

kalastuslupa-alueitten kokoon viereisillä kalatalousalueilla, minkä pitäisi houkutella enemmän 

kalastajia kuin lähialueille. Iniön yhtenäislupa-alueen käyttöä seurataan kalastuslupien tuottojen 

Kuva 4. Iniön yhtenäislupa-alue, yksityiset kalastuslupa-alueet ja valtion 

yleiset vesialueet Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella. Yksityisten 

kalastuslupa-alueitten laajuus ja rajat ovat suuntaa antavia ja voivat sen 

myötä vaihdella jonkun verran todellisuuteen verrattuna. 
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perusteella. Yleisten vesialueitten käyttöasteesta ei ole tietoja, koska Metsähallituksen 

kalastonhoitomaksu ei ole paikkakohtainen. Selvä ero näitten eri kalastusalueitten välillä on niitten 

näkyvyydessä internetissä. Kalastonhoitomaksu ja pyyntivälinemaksu myydään Metsähallituksen 

sivuilla, missä löytyy myös kartta alueista missä kullakin luvalla voi kalastaa. Tekemällä hakuja 

hakusanoilla kuten ”Iniö yhtenäislupa-alue”, ”Iniö vetouistelualue”, ”Iniö kalastusalue” ja vastaavilla 

hakusanoilla ruotsiksi löytyy enintään keskustelufoorumeja kalastuspaikoista Iniössä. On mahdollista 

siis että Iniön yhtenäislupa-alueen käyttö on jäänyt alhaiseksi tiedotuksen puutteiden ja yleisen 

tietämättömyyden alueen olemassaolon vuoksi.  

Selvityksiä vapaa-ajankalastuksen ulottuvuudesta yleisillä vesialueilla, kuten ihmisten näkemys Iniön 

yhtenäislupa-alueesta voisivat auttaa mahdollisten pullonkaulojen tunnistamisessa alueen käytön 

suhteen. Jos löytyy tarpeita useammalle yhtenäislupa-alueelle, niitten perustaminen olisi helpointa 

niillä alueilla missä yksityiset vesiomistajat tai osakaskunnat tällä hetkellä myyvät kalastuslupia 

alueilleen. Kalatalousalue neuvottelisi vesiomistajien kanssa mahdollisten yhtenäislupa-alueitten 

perustamisesta ja samalla kannustaa muita osakaskuntia perustamaan vapaaehtoisesti yhtenäislupa-

alueita muiden osakaskuntien kanssa. 

2.3.5. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 

Isot yhdistetyt vesialueet dominoivat muutaman isomman yksityisen vesialueen rinnalla vesialueita 

Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella. Vesialueet ovat ainoastaan Korppoon ja Houtskarin 

pääsaarien kohdalla jonkun verran pirstaloituneempia omistussuhteiltaan (kuva 2, luku 2.1.1). 

Nykyhetkessä alueen laaja-alaiset yhdistetyt vesialueet mahdollistavat merialueen käyttämistä ilman 

suuria ongelmia mitä tulee hallintoon ja hoitoon. Hoitotoimenpiteet, kuten kutualueitten 

entisöiminen, tapahtuvat kalatalousalueen keskeisissä osissa, missä vesialueet ovat vielä tietyssä 

määrin pirstaloituneita. Koska kalatalousalueella sijaitsevat kutualueet ovat rajoitetut (kuva 10), on 

äärimmäisen tärkeätä päästä juuri näille alueille tekemään hoitotoimenpiteitä tarpeen tullen.  

Hyödyt vesialueitten yhdistämisellä ovat esimerkiksi vesialueen osaomistajien pääsy isommalle 

vesialueelle, yhdenkuuluvuuden tunne lisääntyy, samalla kun kiinnostus ja omistautuminen vesialueen 

tilaan ja hoitoon luultavasti lisääntyy. Valvonta voi myös parantua yhdistyneillä vesialueilla yksityisiin 

vesialueisiin verrattuna. Isompien vesialueitten hoito on luultavasti pitkäjänteisempää, kun vesialueen 

sisällä löytyy monta ehdokasta vastuutehtävien ottamiseksi, pienempiin verrattuna missä ehdokkaat 

luottamustehtävien hoitoon ovat todennäköisesti harvemmat. 

Jotta kalatalousalue pystyy maksamaan korvauksia vesiomistajille, tulee vesiomistajien antaa ne tiedot 

kalatalousalueelle jota Kalastuslain 84 § vaatii. Tätä lakipykälää tulee myös noudattaa, kun 

vesialueitten omituksessa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi kun osakaskunnat järjestäytyvät, tai kun 

vesialueita yhdistetään. Kalatalousalue tallentaa tiedot omaa toimintaansa varten. Lisäksi 

vesiomistajat tulee ilmoittaa järjestäytymisestään Aluehallintovirastoon sekä Maanmittauslaitokselle 

ja antaa mahdollisia tietoja joita kysytään. Näitä askeleita on kuitenkin usein sivuutettu, minkä vuoksi 

tiedot järjestäytyneistä osakaskunnista ovat usein puutteellisia. Tulevana suunnittelukautena 

(ajanjakso jolloin tämä KHS on voimassa) kalatalousalue päivittää tiedot alueista jotka ovat 

järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä olemalla yhteydessä vesiomistajiin.  

Kalatalousalue painottaa toiminnassaan vesialueitten yhdistymistä seuraavana suunnittelukautena. 

Järjestäytyneiden osakaskuntien pinta-ala muodostaa noin 95 % osakaskuntien kokonaispinta-alasta 

kalatalousalueella. Vesialueitten yhdistäminen lisäisi niitten merkitystä, koska yhdistyneen alueen 

suhteellinen osuus koko kalatalousalueesta nousisi. Byrokratia vähentyisi samalla kalatalousalueella, 

mikäli vesialueet olisivat suuremmat ja määrällisesti vähemmät. Järjestäytymättömät osakaskunnat 
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jotka eivät aio järjestäytyä, mutta toivovat että vesialueella tehtäisiin hoitotoimenpiteitä tai 

käytettäisiin kaupallisessa tarkoituksessa, voivat vuokrata vesialuetta määräajaksi viereiselle 

järjestäytyneelle osakaskunnalle. Näissä tapauksissa kaikki osaomistajat järjestäytyneessä 

osakaskunnassa tulee hyväksyä vuokrausta sen toteuttamiseksi. Toinen mahdollisuus on että 

kalatalousalue on vastuussa järjestäytymättömän osakaskunnan toimista.  

Kalatalousalue kannustaa ja toimii neuvonantajana osakaskuntien järjestäytymisessä ja vesialueitten 

yhdistämisessä. Nämä prosessit ovat maksullisia, mikä osaltaan voi heikentää kiinnostusta 

järjestäytymistä ja vesialueitten yhdistymistä kohtaan. Järjestäytymisessä riittää vahvistusmaksu 

Aluehallintovirastolle, kun taas vesialueitten yhdistäminen hoituu tuntipalkalla maanmittaajan 

toimesta, mikä on huomattavasti kalliimpaa. Kustannustehokkain tapa osakaskuntien 

järjestäytymisessä, mutta etenkin vesialueitten yhdistymisessä, olisi projektin muodossa missä yksi 

henkilö määräajaksi työskentelisi ainoastaan näitten työtehtävien parissa. Kalatalousalue hakisi 

rahoitusta projektille, esimerkiksi Kalatalouden Keskusliitosta tai muitten rahoittajien toimesta. 

Projektia voitaisiin myös viedä läpi lähialueen kalatalousalueiden kanssa helpottaakseen rahoitusta, tai 

alueellisesti jolloin ELY-keskus toimisi vastuunkantajana, riippuen miten laaja tarve projektille on. 

Vesialueitten omistajien halu yhdistäytymiseen ja järjestäytymiseen selvitettäisiin toki ensin ennen 

kuin vastaavaa projektia käynnistettäisiin. Keväällä 2020 päätettiin osittain EU-rahoittama hanke Etelä-

Savossa, missä yksittäisiä vesialueita yhdistettiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Kokemuksia 

esimerkiksi tästä projektista voisi selvittää jotta vastaavanlainen projekti Korppoo-Houtskari-Iniön 

kalatalousalueella voisi viedä läpi niin sujuvasti kuin mahdollista. 

 

2.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi 

2.4.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

Ehdotukset säätelytoimenpiteiksi koskevat rannikonläheisiä lajeja ja vaelluskaloja, poikkeuksena 

silakka, kilohaili ja lohi joiden kantoja säädellään kansainvälisillä saaliskiintiöillä ja kansallisilla 

määräyksillä. 

Alueet joille ehdotetaan mahdollisia kalastuksen säätelytoimenpiteitä annetaan myöhemmin 

suunnittelun aikana. 

2.4.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

Kalatalousalueella ei sijaitse säännöllisesti virtaavia vesiesiintymiä joiden avulla voisi tulvia esimerkiksi 

rantaniittyjä parantaakseen hauen kutua. Alueella löytyy toki useampia fladoja, kluuvijärviä ja lahtia 

jotka kunnostustoimenpiteillä voisivat kunnostustoimenpiteillä olla tuottoisia kutualueita. Nämä 

alueet esitetään liitteessä 3 ja valittiin sen perusteella, että ne ovat luultavasti liian umpeenkasvaneita, 

jotta niissä tapahtuisi kutemista tänä päivänä. Kalatalousalue selvittää, mikäli nämä tai muut alueet 

ovat hoitotoimenpiteiden tarpeessa ja neuvottelee vesiomistajien kanssa mikäli hoitotoimenpiteitä 

voidaan viedä läpi. Mikäli kunnostustoimenpiteitä tullaan suorittamaan Kölingbyn fladassa, seurataan 

Paraisten kaupungin teettämää, Långvikin hoito- ja käyttösuunnitelmaa sekä hoitosuunnitelmia joita 

ehdotetaan alueelle. 

Liki kaikki rannanläheiset alueet ovat rakennettuja Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella. 

Useiden kalalajien kutu tapahtuu rantaviivan yhteydessä, ja koska näitä alueita muokataan esimerkiksi 

ruoppauksella ihmisten tarpeiden mukaan, on näillä toimenpiteillä vaikutusta kalojen kutuun ja 

kantoihin. Aloittamalla samankaltaisen kampanjan kuten ”Pelasta pörriäinen”-kampanja, voisi 
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kalakantoja mahdollisesti vahvistaa vapaaehtoiselta pohjalta, kun kampanjassa voisi tuoda esiin 

hoitotoimenpiteitä joita yksityishenkilöt voisivat itse suorittaa omilla vesillään parantaakseen kalojen 

kutualueita. Vaihtoehto alueen hoitotoimenpiteisiin käytettävien varojen lisäämiseksi, olisi 

lähestyminen paikallisiin yrityksiin, jotka enemmän tai vähemmin toimivat vesialueilla tai niitten 

läheisyydessä, jotta nämä tukisivat taloudellisesti kunnostustoimenpiteitä ja voisivat sillä tavalla 

nostaa imagoaan tukemalla ympäristöön liittyvää työtä.  

2.4.3. Suunnitelma istutuksista 

Korppoo-Houtskari-Iniön kalatalousalueella istutettiin merikutuista siikaa koko 2010-luvulla paitsi 

vuonna 2011. Yksilöiden määrä joita istutettiin tänä aikana vaihteli noin 50 000 – 140 000 vuosittain 

(taulukko 2). Näistä istutuksista suurin osa on osakaskuntien tilaamia, ja muut ovat hoitoimenpiteenä 

tehdyt istutukset. Merikutuisen siianistutukset jatkuvat myös tulevaisuudessa, koska ei ole olemassa 

viitteitä siitä että olosuhteet ovat muuttuneet tai tulevat muuttumaan merkittävästi seuraavalla 

suunnittelukaudella. Bengtsårin siikakantaa käytetään myös jatkossa istutuksissa. Useampia 

siikakantoja vastaavilta alueilta voisi käyttää jatkossa lisätäkseen geneettistä monimuotoisuutta. 

Vaihteluita ympäristössä seurataan ja istutuspaikkoja vaihdetaan tarpeen mukaan niin että ne eivät 

sijaitse esimerkiksi merimetsoyhdyskuntien läheisyydessä.  

 

 

 

Muutamia istutuksia lukuun ottamatta ovat osakaskunnat tilanneet kaikki kuhaistutukset alueella 

sitten vuoden 2012. Kuhan istutukset eivät tapahdu hoitotoimeenpiteenä, koska kuhan kantoja tulee 

ylläpitää sen luontaisella lisääntymisellä. Kuhan perimä poikkeaa huomattavasti järvi- ja merialueen 

välillä siinä määrin että kaksi ekotyyppiä on määritelty kuhalle, joiden tulee pitää erillään eikä risteyttää 

(Säisä et al. 2010). Vuosina 2013 – 2016 käytettiin järvi-ekotyyppiä alueen kuhan istutuksissa, jonka 

jälkeen meri-ekotyyppiä on käytetty istutuksissa. Meri-ekotyyppiä käytetään myös jatkossa alueen 

kuhaistutuksissa. Kuhan kutualueitten hoito painotetaan alueella ja istutukset hoitotoimeenpiteenä 

voidaan suorittaa mikäli kutu vaikeutuu tiettynä vuosina esimerkiksi vallitsevien lämpötilojen vuoksi, 

tai jos kalastusrasitus on niin korkea jollakin alueella että istutuksilla voidaan estää kantojen 

heikentyminen.  

Vuosina 2011-2016 tehdyt hauenistutukset olivat pääasiassa rahoitettuja kalatalousalueen toimesta. 

Kutualueitten hoitaminen on lisääntynyt hauenkantojen turvaamisessa. Nämä toimenpiteet voivat olla 

esimerkiksi kudun rauhoittaminen, vedenlaadun kuten kutualueen ympäristön parantaminen. Nämä 

toimenpiteet tukevat myös muita kalalajeja. Hauen istutukset voidaan jatkaa, mikäli 

perusteellisempien selvityksien jälkeen ilmenee että vapaa-ajankalastus aiheuttaa huomattavaa 

kalastusrasitusta tietyillä alueilla, joiden maine hyvänä kalastusalueena halutaan säilyttää.   

Madekantojen tilaa tulee selvittää jotta voidaan tarpeen mukaan suorittaa istutuksia niistä alueella. 

Made on nykyhetkessä silmälläpidettävä Suomen uhanalaisten lajien listan mukaan (Hyvärinen et al. 

2019).  

Laji 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hauki 
 

300000 10171 17630 10300 115423 12533 
   

Kuha 
  

17576 11071 14009 17778 15537 14179 3084 11407 

Meritaimen 3706 
     

906 
   

Merikutuinen siika 75341 
 

55932 48820 116483 136361 115987 77138 54593 55764 

Taulukko 2. Kalapoikasten/smolttien istutusmäärät lajia kohden vuosina 2010 - 2019 Korppoo-

Houtskari-Iniön kalatalousalueella. 
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Meritaimenen smoltteja istutettiin pienissä määrissä vuosina 2010 ja 2016. Hoito- ja 

strategiakokonaisuudet maa- ja metsätalousministeriön kalakantojen hoitosuunnitelmissa 34§ 

Kalastuslain mukaan, painottavat vaelluskalojen kalaväylien ja kutualueitten hoitoa. Meritaimenen 

istutuksia ei tule todennäköisesti tapahtumaan koska vaelluskalojen luontainen lisääntyminen 

painotetaan kalakantojen hoitosuunnitelmissa.  

Kalatalousalue neuvottelee osakaskuntien kanssa mahdollisuudesta käyttää istutuksiin tarkoitetut 

varat lähellä sijaitsevien lahtien, fladojen ja kluuvijärvien hoitamiseen, jotta toivottujen lajien kannat 

kasvavat osakaskuntien käyttöön kuten yleisesti alueella.  

2.4.4. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 

Maa- ja metsätalousministeriön harmaahyljekiintiö on ollut viimevuosina 1050 yksilöä mikä se on myös 

ainakin vuoteen 2022 asti. Erilliset alueelliset kiintiöt määritetään harmaahylkeiden alueellisten 

esiintymisten ja haittojen perusteella. Varsinais-Suomessa saa kaataa 273 harmaahylkeä vuosittain. 

Nykyisin ei tarvitse hakea erityislupaa Riistakeskukselta harmaahylkeiden kaatoon, niin kauan kun 

metsästys tapahtuu metsästysajan puitteissa (16.4 - 31.12) ja ennen kuin alueelliset kiintiöt ovat 

täyttyneet. Metsästäjän on toki ilmoitettava kaadettujen harmaahylkeiden määristä. Helpotuksista 

huolimatta, on vaan noin 20 % valtakunnallisesta harmaahyljekiintiöstä täyttynyt vuosittain.  

Syyt kaadettujen harmaahylkeiden alhaiseen määrään johtuu esimerkiksi siitä että 

harmaahylkeenmetsästys on fyysisesti haastavaa ja se vie paljon aikaa, samalla kun mahdolliset 

laukaisupaikat ovat harvassa metsästyksen aikana. Harmaahylkeet makaavat kallioilla ja luodoilla 

ainoastaan tyynenä kelinä jolloin ei ole merenkäyntiä. Harmaahylkeenmetsästys on epätehokasta kun 

1 – 2 yksilöä (jos useampia veneitä ei ole metsästyksessä mukana) pystyy ampumaan metsästyspaikkaa 

kohden ennen kuin muut hylkeet pelästyvät ja pakenevat mereen. Ongelmayksilöt sisempänä 

saaristossa ovat melkein mahdottomia ampua koska ne eivät juuri koskaan makaa kallioilla näillä 

alueilla.  

Metsästäjät eivät myöskään pysty käyttämään kaadettuja hylkeitä millään järkevällä tavalla, koska 

Suomi allekirjoitti vuonna 2015 Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksen, mikä kieltää kaikkien 

hyljetuotteiden myynnin. Suomi voisi hakea poikkeuslupaa WTO-sopimukseen hyljetuotteiden 

myynnin sallimiseksi, mikä lisäisi kiinnostusta harmaahylkeiden metsästämiseen. Lupa hyljetuotteiden 

myymiselle ei todennäköisesti aiheuttaisi kestämätöntä tai laitonta metsästystä, koska 

harmaahylkeiden metsästys on hyvin haastavaa.  

Valtio on kevään 2020 aikana ottanut käyttöön käsittelymaksun metsästäjille ja kalastajille jotka 

kaatavat ongelmayksilöitä kalastusvälineiden lähistössä. Käsittelymaksu edellyttää nykytilanteessa 

paljon työtä maksun koon suhteutettuna. Mikäli vaatimukset olisivat pienemmät harmaahylkeiden 

ilmoittamisen ja käsittelyn suhteen, käsittelymaksulla olisi todennäköisesti isompi vaikutus 

harmaahyljemetsästykseen.  

Alueellisesti harmaahylkeen metsästys on vaikeutunut kun kaikki vesialueet eivät ole olleet 

käytettävissä. Yhteistyö kalastajien/metsästäjien ja vesialueomistajien kanssa voisi tehostaa niin että 

metsästystä voisi harjoittaa alueilla missä hylkeet tekevät eniten vahinkoa tai missä kalastusta tullaan 

harjoittamaan. Esimerkiksi yllämainittujen toimenpiteiden vaikutusta seurataan kaatuneitten 

harmaahylkeiden lukumäärän perusteella. 

Merimetso on rauhoitettu §39 Luonnonsuojelulain perusteella mikä artikla 5 lintudirektiivissä 

edellyttää. Toimenpiteet merimetson häiritsemiseen tai elinehtojen vaikuttamiseen vaatii 

poikkeusluvan ELY-keskukselta. Kansallinen merimetsotyöryhmä julkaisi 30.10.2019 kansallisen 
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merimetsostrategian ja toimenpidesuunnitelman (Ympäristöministeriö 2019). Merimetsosuunnitelma 

esittää tavoitteita, toimenpiteitä, vastuutahoja ja aikatauluja. Raportti korostaa lupahakemusprosessin 

kehitystä, millä luvanhakija saa tukea asianmukaisen hakemuksen laatimisessa mikä täyttää 

sisältökriteerit, kun taas hakemusten käsittely viranomaisten osalta tehdään sujuvampaa. Alueelliset 

merimetsotyöryhmät laativat alueelliset toimenpidesuunnitelmat missä paikallisia ongelmakohtia 

tunnistetaan ja joille etistään ratkaisuja. Pohjanmaan merimetsotyöryhmässä ollaan päätetty 

useammasta merkittävästä toimenpiteestä, kun taas Varsinais-Suomen merimetsotyöryhmässä ei olla 

saatu aikaan juuri mitään konkreettista. Lisää tietoa tavoitteista, toimenpiteistä ja niitten 

toteuttamisesta, katso Ympäristöministeriö (2019). 

Ammattikalastustoiminnan perustaminen voi johtaa huomattaviin kuluihin, erityisesti jos henkilö 

aloitta alalla ilman ennestään sopivia varusteita tai tiloja. Valtio voisi osittain mennä takuuseen 

kalastajien puolesta lainojen takaisinmaksussa, koska tulot ovat nykyään epävarmat. Valtio voisi myös 

perustaa lainoja jotka ovat enemmän ansiosidottuja kuin pankkien tarjoamat lainat nykyhetkessä. 

Hallitus voisi lakimuutoksella luokitella kalastusta perustuotantona, jolloin tukien määrä lisääntyisi 

merkittävästi.  

Paraisten kaupunki voisi luoda aloitusrahan henkilöille jotka aloittavat kaupallisen kalastuksen 

harjoittamista, koska se ylläpitäisi saaristoa elinvoimaisena, paikallista kulttuuriperintöä ja Paraisten 

kaupungin imagoa saaristokaupunkina. Paraisten kaupunki voisi hakea rahoitusta projektille valtiolta 

tai EU:lta.  

Selvittämällä Suomen rannikkoalueella tuotettujen tuotteiden ja palvelujen kokonaisarvoa nykytilassa 

rehevöitymisen vaikutuksen alla ja tilassa ilman rehevöitymisen vaikutusta, voisi houkutella enemmän 

sijoittajia alueelle, jotka pitkällä aikavälillä näkevät kasvavan liikevaihdon alueella.  

Kalatalousalue on jäsen Turunmaan Kalastajaliitossa, joka toimii neuvontaorganisaationa kaupallisille 

kalastajille. Kalastajaliiton toimintaa ja osaamista voisi nostaa enemmän esille tulevaisuudessa. Tämä 

voisi laskea kynnystä niille jotka ovat mahdollisesti aloittamassa alalla, kun tukiverkosto on 

poikkeuksellisen laaja yrittämisessä moneen muuhun toimialaan verrattuna. 

Markkinointi on keskityttävä nuoriin, koska keski-ikä on korkea harvojen kalatalousalueen nykyisten 

kaupallisten kalastajien keskuudessa. Tilaisuudet missä koulut saavat tutustua toimialaan voisi nykyistä 

enemmän keskittää niille vuosikursseille jolloin ammatinvalinta on enemmän ajankohtaista. Kuva 

kaupallisesta kalastuksesta on ollut pidempään huono mediassa. Positiivisia piirteitä alalssa tulisi tuoda 

esiin ja alaa voisi markkinoida yleisesti enemmän negatiivisten käsitysten murtamiseksi. 

Kalastuselinkeino voisi luoda enemmän yhteyksiä elinkeinoelämään, esimerkiksi turismialan kanssa, 

niin että uusia markkinarakoja ja tuloja perinteisen kalastuksen ohella. Esimerkki voisi olla kampanja 

missä kalastajat ammattikuntana tuotaisiin esiin kuten ”Tuottajalle kiitos”-kampanjassa, missä 

tuottajat saavat pienen osuuden myydyistä kampanjaan kuuluvista tuotteista. Kalastuselinkeinon 

keskeinen osa paikallisten, ekologisesti ja eettisesti kestävien tuotteiden tuottajana on nostettava esiin 

nykyistä enemmän. Tietoa eri oppilaitoksista, niitten koulutuksista, ammateista ja hakuajoista, j.n.e., 

voisi markkinoida sosiaalisessa mediassa laajemmin mitä nykyään. Nuoret ovat ympäristötietoisia, 

mikä voi tänä päivänä vaikuttaa enemmän ammatinvalintaan mitä aikaisempien sukupolvien osalta.  

 

2.5. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä 

Kalastuksen ja kalakantojen seuranta perustuu kaupallisen kalastuksen saaliisiin. Kaupallisen 

kalastuksen ja kalakantojen tilan lisäksi tietoja voi käyttää muuhun päätöksentekoon joka koskettaa 
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kalastuselinkeinoa. Kalastuksen ja kalakantojen seurannassa löytyy tänään huomattavia puutteita. 

Kokonaisvaltaisempi kuva kalastuksesta ja kalakannoista myötävaikuttaisi tehokkaampaan kalavarojen 

säätelyyn ja korkeampaan tuottoon. 

Kalastuksen seuranta 

ELY-keskus kerää saalistietoja kaupallisilta kalastajilta, päivittäin tai kerran kuukaudessa, riippuen 

aluksen koosta. Lajikohtaiset saaliit ja pyyntiponnistus kalavälinettä kohden rekisteröidään vuosittain. 

Kaupallisten kalastajien määrät (ryhmä-I ja –II) jotka ovat raportoineet saaliistaan, lasketaan vuosina 

jolloin kaupallisen kalastuksen kehitystä seurataan. 

Vapaa-ajankalastuksen suhteellinen osuus alueen kokonaissaaliista on noussut sen mukaan mitä 

kaupallinen kalastus on vähentynyt alueella ajan myötä. Vapaa-ajankalastuksen laajuus on sitä myöden 

tärkeää mahdollistaakseen arviointien tekemisen saaliiden ja kalakantojen kehityksestä, istutusten ja 

säätelyitten seurauksena. Nykytilassa tiedot alueen vapaa-ajankalastajien lukumääristä ja saalista ovat 

puutteellisia, ja perustuvat ainoastaan Luonnonvarakeskuksen tekemiin kyselyihin joka toinen vuosi. 

Kalastuslupien myyntimäärät Iniön yhtenäislupa-alueella voi muodostaa suuntaa-antavan tiedon 

vapaa-ajankalastajien määristä Iniön kunnanosassa. Alueen käyttö on toki ollut hyvin pienimuotoista 

vuosien aikana, eli kalastuslupamyynti antaisi konservatiivisen arvion vapaa-ajankalastuksen 

laajuudesta. Korppoon ja Houtskarin alueella sijaitsee ainoastaan yksityisiä kalastuslupa-alueita ja 

valtion yleisiä vesialueita. Kalastonhoitomaksun lunastuksen yhteydessä vapaa-ajankalastaja antaa 

osoitteensa Metsähallitukselle. Jos on laillisesta näkökulmasta mahdollista ja jos Metsähallitus on 

halukas luovuttamaan tietoa, voivat myydyt kalastonhoitomaksut Korppoo-Houtskari-Iniön alueella 

antaa suuntaa-antavan arvioin vapaa-ajankalastuksesta laajuudesta. Osoitteet eivät toki kerro millä 

alueilla kalastonhoitomaksun lunastaneet harjoittavat vapaa-ajankalastusta, toisin sanoen se voi olla 

jonkun muun kunnan tai kalatalousalueen alueella.  Yksityisillä vesiomistajilla ei ole velvollisuutta 

raportoida kalastuslupien myyntimääristä alueilleen. Tätä käytäntöä voisi toki muuttaa parantaakseen 

tiedon kattavuutta. 

Vapaa-ajankalastuksen tiedonpuute koskee koko rannikkoaluetta. Yksityisten vesialueitten ei voida 

olettaa korjaavan tilannetta itsenäisesti, ajan ja resurssien osalta mitä se vaatisi, vaan toimenpiteitä 

tulee tehdä alueellisella tai kansallisella tasolla. Todennäköisintä on että vapaa-ajankalastuksen 

kokonaiskuva rakennetaan eri tiedonlähteistä. Tällä hetkellä kehitetään esimerkiksi mobiilisovelluksia 

missä saaliita voi raportoida vapaaehtoisesti. Kalastusvalvojien tehtäviä voisi laajentaa käsittämään 

vapaa-ajankalastajien saaliita ja kalastusalueita samassa yhteydessä kun kalastuslupia tarkistetaan. 

Kalastonhoitomaksuun voisi sisällyttää panttisumman, jota maksetaan takaisin vapaa-ajankalastajalle, 

kun tämä on ilmoittanut tietoja kalastuksestaan kuluvan vuoden aikana. Muutos Kalastuslaissa 

velvoittaisi kaikkia täysikäisiä, jotka harjoittavat viehekalastusta, maksamaan kalastonhoitomaksun. 

Tämä parantaisi arvioitten tarkkuutta vapaa-ajankalastajien määristä kun useammat ovat maksaneet 

kalastonhoitomaksun. Tällä hetkellä ei löydy tietoja viehekalastusta harrastavista yli 65-vuotiaista, 

jotka ovat yksi isoimmista vapaa-ajankalastien ikäryhmistä! Lainmuutoksen myötä yhä useampi 

maksaisi kalastonhoitomaksun, mikä johtaisi kasvaviin tuloihin esimerkiksi hoitotoimenpiteitä varten.        

Ennen kuin mahdollisia seurantametodeja on kehitetty vapaa-ajankalastusta varten, voi kalatalousalue 

tietyssä määrin laajentaa tietoa vapaa-ajankalastuksen laajuudesta alueella. Tämä voisi tapahtua 

lähettämällä kyselyn osalle asukkaista, joiden perusteella tuloksia voisi ekstrapolaatiolla arvioida koko 

alueen osalta. Kyselylomake voisi myös sisältää muita kysymyksiä, esimerkiksi vapaa-ajankalastajien 

ikäjakaumasta, vesialueiden käytöstä tai muita kysymyksiä joita voi käyttää esimerkiksi muussa 

päätöksenteossa. Vastaavia kyselylomakkeita voi liittää kalastuslupien oston yhteydessä Iniön tai 

uusille yhtenäislupa-alueille kuten yksityisille kalastuslupa-alueille.   
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Kalakantojen seuranta 

Kalakantojen seuranta tapahtuu yleensä kaupallisten saaliiden perusteella. Koska jäljellä olevat 

rannikonläheiset kalastajat eivät ole raportoineet saaliista vuoden 2017 jälkeen, seurantaa ei pysty 

tekemään yleisen käytännön mukaan. Nykyisessä hetkessä ei löydy tietoja rannikonläheisten lajien 

kannoista alueella, koska tietoa ei ole tällä hetkellä saatavilla kaupallisesta- tai vapaa-

ajankalastuksesta. Lajit kuten ahven, kuha, siika ja hauki ovat vapaa-ajankalastajien suosiossa, ja 

näitten lajien pyynti on myös korostunut alueen rannikonläheisessä kalastuksessa. Eli kattava ja 

tehokas järjestelmä vapaa-ajankalastajien tiedon keräämiseen voisi kompensoida tietoja 

kalakannoista jotka kaupallinen kalastus on aiemmin ylläpitänyt.  

Kalastuksen säätely on tapahtunut pyyntimittojen ja solmuvälien määräyksillä ja esimerkiksi 

kutualueitten rauhoittamisella määräajaksi tai pysyvästi. Kalastuskiintiöt ja rajoitukset 

pyyntiponnistuksessa ei ole käytetty, koska kaupalliset- ja vapaa-ajankalastajat pyydystävät samoja 

lajeja, mikä tekee kalastuskiintiöiden ja pyyntiponnistuksen valvonnasta mahdotonta. Tietoja 

kalakannoista ja niitten säännöllinen seuranta on ratkaisevassa osassa, jotta voi arvioida mikäli 

sääntelyllä ja rajoituksilla on ollut toivottu vaikutus kalastukseen ja kalakantoihin vai ei. Kalakantojen 

tavoitteiden ja säätelytoimenpiteiden lähtökohta Korppoo-Houtskari-Iniön alueella ei ole tällä hetkellä 

ihanteellinen, koska kalakantojen lähtötilasta ei ole tietoa. Solmuvälien ja pyyntimittojen määräyksillä 

pyritään kasvattamaan kalastettujen lajien populaatioiden keskimittaa ajan myötä. Keskimitan 

seuranta ei ole tapahtunut kaupallisen kalastuksen yhteydessä aiemmin alueella. Kun 

rannikonläheinen kalastus toivottavasti seuraavan suunnittelukauden aikana jatkuu uudelleen, voisi 

keskimitan seuranta tapahtua säännöllisesti vuosittain. Seurannan ei tarvitsisi olla intensiivinen 

kuvatakseen mahdollisia muutoksia kalakantojen kokojakaumassa.  

Kalastusopastuksen kautta voisi myös saada tietoa muutamien lajien kannoista tietyillä alueilla. 

Valitettavasti kalastusopastus on ollut häviävän pientä alueella (luku 2) viime vuosien aikana, 

saadakseen tarpeeksi luotettavaa tietoa kantojen arvioiden tekemiseksi kalastusoppaiden tietojen 

perusteella. Kalastusopastus keskittyy pitkälti hauenkalastukseen. Koska hauki on hyvin paikallinen laji, 

joka harvoin siirtyy alueelta toiselle, voi haukikantoja seurata helpommin kuin monien muiden lajien 

kohdalla. Kalastusoppaat ylläpitävät usein kattavaa tietoa alueista missä saaliit ovat parhaat, niin että 

mikä ylläpitää alueen mainetta hyvänä kalastusalueena, mikä samalla turvaa kalastusoppaiden 

elinkeinoa. Kalastusoppaat palaavat usein samoille alueille ja pitävät niin ollen kirjaa saaliista näillä 

alueilla ajan myötä. Kalastusoppailla on sen myötä tärkeää tietoa kalakantojen mahdollisista 

vaihteluista pienemmillä alueilla. ELY-keskus voisi kehittää yhteistyötä kalastusoppaiden kanssa ja 

heidän tietojen käyttämisestä kalastuksen säätelytoimenpiteissä ja kalakantojen arvioinneissa 

pienemmille alueille.  

Kalastusoppaiden raportointi saalistaan ja muun toiminnan osalta pitäisi yhdenvertaistaa siihen mitä 

vaaditaan kaupallisilta kalastajilta. Oppaiden tulisi, tarkemmin mitä tänä päivänä, ilmoittaa saalistaan 

niin että kalatalousalue voi hyödyntää tietoja kalakantojen hoitotoimenpiteissä. Luke voisi raportoida 

kalastusoppaiden saaliista tilastoruutujen perusteella kuten kaupallisessa kalastuksessa. Nykytilanteen 

perusteella kenelläkään ei ole tietoa kalastusopastuksen laajuudesta ja vaikutuksesta kalakantoihin. 

Keskusteluita tästä tulisi aloittaa valtakunnallisesti koska se vaikuttaa kaikkiin kalatalousalueisiin ja 

varainhoitoon.  Kaksi ammattikuntaa kohdellaan nyt ihan eri tavalla vaikka ne käyttävät kaupallisessa 

tarkoituksessa samaa luonnonvaraa. Muutos edistäisi tasa-arvoisuutta ammattikuntien välille ja 

parantaisi mahdollisesti raportointikulttuuria, kun kaikilla osapuolilla jotka hyödyntävät kalakantoja on 

samat velvollisuudet.  
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Seuraavan suunnittelukauden tavoite on että rannikonläheinen kalastus käynnistyy uudelleen alueella 

(luku 2.1) siinä määrin että kalakantojen arviointeja voidaan tehdä saaliitten perusteella. Sama koskee 

metodien kehitystä vapaa-ajankalastuksen laajuuden ja saaliiden seuraamiseksi. Jos nämä skenaariot 

eivät toteudu, tulee kalatalousalueen kehittää uusia järjestelmiä kalakantojen seurantaan alueella. 

Koekalastukset ovat yksi vaihtoehto, mutta tällä hetkellä kalatalousalueella ei ole semmoiset resurssit 

käytössään että se olisi mahdollista totuttaa säännöllisesti. Koekalastukset vaativat yleensä useampia 

kalastusasemia ja vähintään 3-4 henkilöä niitten toteuttamiseen, riippuen koekalastuksien 

laajuudesta. Lajikoostumuksia ja kantoja voidaan tänä päivänä määrittää vesinäytteiden ja 

analyysimetodeilla bioinformatiikassa. Dna-analyyseillä, joita käytetään bioinformatiikassa, voidaan 

antaa tarkan kuvauksen kalakannoista, erityisesti harvinaisempien lajien kohdalla. Analyysien hinta ja 

näitten metodien yleinen käyttöaste seurataan tulevana suunnittelukautena.  

Ennen kuin luotettavaa kalakantojen tilasta on saatu alueella, kehotetaan seuraamaan 

Varovaisuusperiaatetta (artikla 191 sopimuksessa Euroopan Unionin toiminnasta) alueen kalavaroihin 

liittyvissä päätöksissä.  

Muut seuranta- ja tutkimustarpeet 

Eri siikakantojen tuottoisuutta voisi verrata Bengtsårin siikakantaan jota käytetään tänään 

kalatalousalueen istutuksissa, joilla voitaisiin mahdollisesti lisätä istutusten vaikutusta ja 

rannikonläheisen kalastuksen kannattavuutta. 

Luonnonvarakeskus selvittää vuoden 2020 aikana lohien selviytymistä, kun niitä on pyydystetty 

erilaisilla kalapesillä varustetuilla rysillä ja vapautettu takaisin mereen. Projektin ohessa saadaan tietoa 

lohien vaellusreiteistä jokiin, kun lohet ovat merkittyjä GPS-seurantalaitteilla. Jos projektissa ilmenee 

selkeitä kalaväyliä joita lohet käyttävät, voi vastaavan selvityksen tehdä lohikaloille Saaristomeressä, 

jotka vaeltavat lähistöllä sijaitseviin jokiin tai smolttien vaelluksesta joista mereen.  

Tänä päivänä löytyy tietoja kutu- ja poikasalueista eri kalalajeille, riippuen siitä millaisia olosuhteita eri 

lajit vaativat, joista on esimerkiksi tehty mallinnuksia VELMU-projektissa. Tieto on toki osittain 

puutteellista mitä tulee tulevien skenaarioiden osalta, eli kombinaatio rehevöitymisen, 

ilmastonmuutoksen ja isostaattisen maankohoamisen vaikutuksista, erityisesti mitä tulee puoliksi 

sulkeutuneisiin vesiesiintymisiin, kuten fladoihin ja kluuvijärviin, joita rannikonläheiset lajit käyttävät 

kudussaan. Pelaagisten lajien osalta, kuten silakka, on tehty useampia tutkimuksia yllä mainittujen 

prosessien vaikutuksista kutualueitten laatuun ja levinneisyyteen. Saaristomeren mosaiikkinen 

rakenne eri rannikkomuodostumineen, fladoista kluuvijärviin eri saaristovyöhykkeissä, mahdollistavat 

tutkimuksia ja ennusteita siitä missä suotuisia kutualueita löytyy tulevaisuudessa eri lajeille ja mitkä 

alueet ovat luultavasti hoitotoimenpiteiden tarpeessa.  

Lajikohtaisten populaatioiden mahdollinen eristys toisistaan voisi kartoittaa Saaristomerellä dna-

analyyseillä. Analyyseillä voisi selvittää yksittäisten kutualueitten merkitystä, esimerkiksi jos geenivirta 

on alhainen joiden lajien kohdalla, yksittäiset kutualueet ovat näissä tapaukissa tärkeämpiä paikallisten 

kantojen ylläpitämiseen, verrattuna lajeihin jotka liikkuvat enemmän alueelta toiselle.  

Rannikonläheisen kalastuksen kannattavuutta voisi mahdollisesti lisätä kartoittamalla alueet joissa 

saaliit ovat mahdollisesti isoimmat muihin alueisiin nähden. Sundblad et al. (2014) osoitti että aikuisten 

ahven- ja kuhakannat olivat runsaammat poikasalueitten yhteydessä muihin alueisiin verrattuna. 

VELMU-mallinnukset ovat kartoittaneet juuri näitä alueita, mutta koska nämä kartoitukset ovat jo yli 

10 vuotta vanhoja löytyy tarve kartoitusten päivittämiseen, käyttäen Sundbladin että VELMU-

mallinnukset avuksi.  
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Kolmipiikki voi vaikuttaa taloudellisesti tärkeiden lajien kantoihin syömällä niitten poikasia ja mätiä 

(Sieben et al. 2011). Koonsa vuoksi, kolmipiikkien koekalastuksien ja kantojen arvioinneissa tarvitaan 

verkkoja, joiden solmuväli on 8 mm. Kolmipiikin kantoja voi myös selvittää troolikalastuksella. 

Ahvenanmaalla trooliverkkoja kolmipiikin kalastusta varten on hankittu osittain EU-rahoituksella.  

Troolaus kolmipiikkiverkoilla on onnistunut ajoittain. Mikäli metodit vielä kehittyvät, voidaan selvittää 

myös Saaristomerellä entistä tarkemmin kolmipiikin ekologista vaikutusta ravintoverkoissa.  

Sisäsaariston harmaahylkeet muodostavat isoimman ongelman rannikonläheisille kaupallisille 

kalastajille. Kartoittamalla näitten yksilöiden käyttäytymistä ja liikkumista, voisi kalastusta 

mahdollisesti soveltaa niin että harmaahylkeen aiheuttamat vahingot ovat mahdollisen vähäiset. 

Ongelmayksilöiden kartoittaminen vaatisi isoja panostuksia jotta yksilöihin pääsisi käsiksi niin että 

niihin voisi kiinnittää GPS-seurantalaitteen. Lyhyellä aikajänteellä olisi parempaa kaataa näitä yksilöitä 

heti ensimmäisen tilaisuuden tullen, mutta seuraamalla useamman yksilön liikkumista, voisi 

mahdollisia samankaltaisuuksia käyttäytymisessä soveltaa kalastuksessa ja jotta muihin yksilöihin 

pääsisi helpommin käsiksi tulevaisuudessa. Kun yksilöstä on saatu tarpeeksi seurantatietoja voi sitä 

jäljittää ja kaataa. 

3. Suunnitelma joki- ja järvialueelle 

Suunnitelma koskee järviä, lammikoita ja isompia kalliolammikoita (kuva 15). Kalatalousalueella ei 

sijaitse jokia ja suunnitelma ei koske näin ollen niitä. Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella 

löytyy 17 vesiesiintymää joita voi luokitella järviksi koska niitten pinta-ala on vähintään 1 hehtaari. 

Kalatalousalueen maanympäröivien vesiesiintymien kokonaispinta-ala on ainoastaan 216 hehtaaria, 

joista Korpoträsket on isoin järvi 38 hehtaarilla. Kalatalousalueella kaikki alle hehtaarin kokoiset 

vesimuodostumat ovat nimettömiä. Insjön ja muut pienemmät vesimuodostumat Puolustusvoimien 

alueella Gyltössä eivät lukeudu suunnitelmaan. Insjön Björköllä, Lagnörs fladan Jurmolla, Kirmon salmi 

Ahvensaarella, Friskan Keistiöllä ja Gloet Helgöllä kuten useat pienemmät kalliolammikot eri saarilla 

kuuluvat Natura 2000-verkostoon, mikä antaa indikaation näitten vesialueitten merkityksestä, koska 

ne ovat suojeltuja EU:n habitaatti- ja lintudirektiivin mukaan.  

 

 Tavoitteet sisävesille 

Järviä ja pienempiä vesiesiintymiä tulee kartoittaa ja seurata, koska tällä hetkellä ei löydy saatavilla 

olevaa tietoa vesimassojen tilasta ja piirteistä, kuten eläin- ja kasvilajeista, jotta olisi tulevaisuudessa 

mahdollista tunnistaa käyttötarkoituksia, suojelu- ja hoitotarpeita järville. Kartoittamalla 

kalatalousalueen järviä voi saavuttaa paljon tärkeää tietoa. Esimerkkinä, koska jokirapu on tällä 

hetkellä äärimmäisen uhanalainen (Hyvärinen et al. 2019) laji, on lajin kartoittamisella suuri painoarvo, 

mikä tukee kansallista rapustrategiaa. Limnologinen tutkimus sijoittuu pääasiassa isompiin järviin 

manner-Suomessa, ja saaristossa sijaitsevat järvet voisivat sen vuoksi lisätä tietämystä esimerkiksi 

makeanvesilajien levinneisyydestä suhteellisen eristetyllä ja pirstaloituneella alueella kuten 

Saaristomerellä.   

Koska enemmistö alueen sisävesistä ovat hyvin pieniä, voisi kaupallista hyödyntämistä tai vapaa-

ajankalastuista harjoittaa ainoastaan suurimmissa järvissä (kuten Korpo träsket tai Retais träsket), 

mikäli nämä luonteeltaan soveltuisivat siihen. Järvien entisöiminen voi selvittää alueella, niin että ne 

soveltuisivat rannikonläheisten lajien kudulle. Yllä mainitut kartoitukset ja selvitykset vaativat tiivistä 

yhteistyötä vesi- ja maanomistajien kanssa. Osatavoite 7 kehitys on sitä myöten hyvin tärkeätä, jotta 

sisävesiä pystytään käyttämään ja hoitamaan laajemmassa mittakaavassa tulevaisuudessa. 
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Toimenpiteet ja seuranta 

Järvien ja pienempien vesiesiintymien kartoittaminen on voinut jäädä toteuttamatta niitten alhaisen 

taloudellisen merkityksen vuoksi. Riippumatta siitä mitkä toimijat suorittavat tulevia kartoituksia, 

löytyy hyviä edellytyksiä niitten toteuttamiseen, koska sekä Metsähallitus että Åbo Akademi toimivat 

Korpoströmissä. Alueella löytyy siis perustutkimukseen soveltuvia tiloja.  

Järvien pienen koon vuoksi on epätodennäköistä harjoittaa kaupallista kalastusta niissä. Osatavoitteen 

5 kehitys voisi tukea perustamalla kalastuslupa-aleuita siihen soveltuviin järviin, missä kalakantoja, 

syvyys ja omistussuhteita on huomioitu. Jos rapukannat ovat runsaat, voisi myös myydä lupia niitten 

kalastamiseen. Kuten merialueilla sijaitsevien kalastuslupa-alueitten osalta, kalastuslupien myynti 

tehtäisiin sujuvaksi keskittämällä myynnin yhteen ja samaan alustalle, kuten järviwiki.fi-sivustalla jo 

löytyvään lupamyynti-osioon. Järvet, kuten muut sisävedet, ovat usein umpeenkasvaneita ja vaikeasti 

tavoitettavissa, mutta rakentamalla laitureita ja hankkimalla soutuveneitä joita vapaa-ajankalastajat 

vuokraavat kalastuslupien oston yhteydessä, voisi vapaa-ajankalastus lisääntyä huomattavasti järvissä.  

Kartoitukset voisivat myös sisältää nykyisiä tai entisiä ojia tai puroja, selvittääkseen mikäli 

kunnostustoimenpiteillä ja esteiden raivaamisella voisi mahdollistaa rannikonläheisten lajien kutu 

järvissä. Suojeltujen järvien tai suojeltavaksi ehdotettujen järvien yleisten tilan parantamiseksi löytyy 

erilaisia toimenpiteitä vähentääkseen maankohoamisen ja rehevöitymisen vaikutukset näitten 

Kuva 16. Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella sijaitsevia järviä 

ja muita vesiesiintymiä (osa kuvan ulkopuolella). Viisi isointa järveä ovat 

lueteltu kronologisessa järjestyksessä isoimmasta pienimpään. Karttaan 

sisältyy kaikki yli 0,02 hehtaarin vesimuodostumat. 
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alueitten tilaan. Hoitokalastuksella voi olla merkittävämpi ekologinen vaikutus maantieteellisesti 

rajoitetuissa järvissä verrattuna merialueisiin. Tahot jotka vastaisivat kunnostustoimenpiteistä, 

voisivat tarpeen mukaan palkata kaupallisia kalastajia hoitamaan hoitokalastuksia, jotka samaan 

aikaan saisivat sivutulon työstä.  

Järvien hydrografisten olosuhteiden seuranta voisi automatisoida mittauslaitteilla jotka tekevät 

mittauksia toivottujen aikavälien sisällä. Nämä mittauslaitteet ovat edullisia ja käytetään jo yleisesti. 

Isoimpien järvien eläin- ja kasvilajien kartoitus tapahtuu 5 vuoden välein, kuten hoito- ja 

käyttösuunnitelmassa (Perkonoja & Salmi 2013) Mustfinnträsketin osalta Paraisten kaupunginosassa. 

  

4. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 

Valvonnan päämäärä, valvottavat säännökset ja määräykset 

Kalastuksenvalvonnan tavoite on turvata laillisen kalastuksen harjoittaminen niin että kaikki osapuolet 

seuraavat voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Kalastusvalvonnan toiminta on oltava läpinäkyvä ja 

tasa-arvoinen, mikä tarkoittaa että kaikki elinkeinon osapuolet kuten, kaupallisia kalastajia, vapaa-

ajankalastajia ja vesiomistajat kokevat valvonnan olevan oikeudenmukaista. Kalastuksenvalvonnan 

vakuuttava toiminta motivoi eri toimijoita seuraamaan kalastuksen lakia ja säädöksiä.  

Kalastusvalvonta valvoo että Kalastuslakia, valtioneuvoston kalastusasetusta, ELY-keskuksen 

vahvistettuja alueellisia tai paikkakohtaisia määräyksiä kalastuksesta kuten paikallisia, alueellisia ja 

kansallisia kalastuslupia noudatetaan. Kalastusvalvonnassa tarkistetaan myös että saalis käsitellään 

asianmukaisesti. 

Valvonnan painopisteet tulevalla suunnitelmakaudella 

Alueen isommat kylät ovat Korpoström Saaristokeskuksellaan (Metsähallitus ja Åbo Akademi), Rumar 

ja Galtby Korppoossa, Houtsala (Norrskata), Vattkast, Kittuis, Medelby, Hönsnäs Saverkeit, Träsk 

Roslax, Kivimo, Björkö, Mossala ja Hyppeis Houtskarissa, kuten Jumo, Kolko, Söderby, Dalen ja Keistiö 

Iniössä. Yleisiä veneenlaskupaikkoja löytyy Verkanin vierasvenesatamassa Korppoon kirkonkylässä, 

Korpoströmissä, Näsbyssä ja Norrbyssä. 

Vapaa-ajankalastus on yleisintä pääsaarten ympäristössä ja kyläkeskusten lähistöllä. Vapaa-

ajankalastusta harjoitetaan myös isoimmilla asutuilla saarilla kuten Jurmo, Utö, Aspö, Norrskata, 

Åvensår ja Åselholm. Näitten saarien suhteellisen ulkoisen sijainnin vuoksi vapaa-ajankalastajat eivät 

juuri tule näille alueille pienine veneineen.  

Lohikalat liikkuvat pohjoiseen Kihtiä pitkin, kuten Korppoon pohjoisella ja läntisellä puolella mutta 

myös hajanaisesti monella muulla alueella (kuva 17). Isompaa lohikaloihin kohdistuvaa 

kalastuspainetta ei esiinny alueella, muutamaa vetouistelua ja verkkokalastusta harjoittavaa 

vesiomistajaa lukuun ottamatta. 
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Kuhalla on kaksi suhteellisen uutta pyyntimittaa kalatalousalueella, joiden noudattamista ja 

tiedottamista korostetaan seuraavan suunnittelukauden alussa. Ryhmän-I kaupallisille kalastajille 

Saaristomerellä kuhan pyyntimitta on 40 cm, mikä tuli voimaan vuonna 2019. Ryhmän-II kaupallisten- 

ja muitten kalastajien suhteen kuhan pyyntimitta on valtioneuvoston asetuksen mukaan 42 cm sitten 

vuoden 2016. Kalastuksenvalvonta fokusoi toimintaansa suosituimmille ja eniten käytetyille alueille, 

mutta myös alueille missä on kalastusrajoituksia tai kieltoja. 

Verkkojen solmuvälejä tulee myös tarkistaa kalastusvalvonnan yhteydessä jotta lajikohtaiset tavoitteet 

saalimäärien ja populaatioiden keskimitan (pääasiassa kuha) suhteen voidaan saavuttaa. Solmuvälien 

valvonnassa seurataan lukua 2 kalastusasetuksessa ja muita lakeja jotka sallivat kalastajille 

siirtymäkauden oikeiden solmuvälien noudattamiseen. Kalastuksenvalvojat tarvitsevat sen 

vuoksiajankohtaista tietoa kaupallisten kalastajien pyyntivälineistä ja niitten voimassaolosta. 

Meritaimen rasvaeväällä on vuoden 2019 lähtien täysin rauhoitettu kaikilla merialueilla. Meritaimenta 

ilman rasvaevää (poisleikattu) saa pyydystää jos mitta on 50 cm tai enemmän. Merilohen pyyntimitta 

on 60 cm ja vapaa-ajankalastaja saa ottaa talteen enintään 2 lohta henkilöä kohden vuorokauden 

aikana. Meritaimen että merilohi vaeltavat alueen läpi ja ovat näin ollen kalastusvalvonnan kohde. 

Valvonnan ja tuloksellisuuden seuranta 

Kalastusvalvonnan seuranta perustuu kalastusvalvojien raportteihin. Kalastusvalvojilla on 

lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa valvontatapahtumista ELY-keskukselle. Kalastusvalvojien 

raportoinnissa on ilmennettävä ainakin seuraavat tiedot: 

Kuva 17. Vaelluskalojen vaellusväylät sekä alueet joilla 

kalastusvalvontaa painotetaan Korppoon-Houtskarin-

Iniön kalatalousalueella. 
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 Valvontatunnit 

 Tarkistettujen kalastajien tai pyydysten lukumäärä 

 Kalastajat ilman päteviä kalastuslupia 

 Epäillyt rikkeet 

 Varoitukset 

 Rikosilmoitukset 

Raportoinnissa annetaan myös perusteellisempia tietoja siitä minkä tyypin rikkeitä on tapahtunut 

(esimerkiksi kalastus ilman lupaa tai lupaehtojen rikkominen). Kalastusrikkeet luokitellaan seuraavasti: 

rike koskien rauhoitusaikaa tai pyydysmittaa, kalastusvälinemääräyksiin liittyvä rike, rike 

kalastusvälineen merkinnässä tai muita rikkeitä.  

Kalatalousalue seuraa kalastusvalvontaa kootuilla vuosiraporteilla, missä kalastusvalvonnan laajuutta 

seurataan, kuten rikkeiden suhde valvonnan määrään. Seurannalla voi tulkita mikäli rikkeet vähenevät 

ajan myötä, mikä on kalastusvalvonnan päämäärä. Jos rikkeet eivät ole vähentyneet ajan myötä 

voidaan ottaa toimenpiteitä käyttöön kuten valvonnan lisääminen tai painottaminen tietyille ongelma-

alueille. Näissä tapauksissa on huomioitava vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen 

vuosittaiset vaihtelut ja pitkäaikainen kehitys, eli kuinka monta rikettä joita tapahtuu suhteellisesti 

kalastuksen harjoittamiseen nähden. 

Valvonnan kehitystoimenpiteet 

Kalastusvalvonnan raportointi tehdään tulevaisuudessa sujuvammaksi ja automaattisemmaksi. 

Suomessa käytetään jo paikoitellen mobiiliapplikaatiota jolla yllä mainittuja tietoja voi täydentää 

raporttiin valvontatehtävien aikana. Applikaatio rekisteröi sitä paitsi valvontareittejä ja havaintoja 

vapaa-ajankalastajista voi merkitä applikaatioon, mikä edesauttaa vapaa-ajankalastuksen laajuuden 

selvittämisessä.  

Tieto kalastusvalvonnasta Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella on puutteellinen. Tällä 

hetkellä alueella ei toimi täysiaikaisia kalastusvalvojia, vaan valvontaa harjoittavat sivutoimena 

henkilöt joilla on kalastusvalvontaoikeuksia ja sopimuksia vesialueitten valvonnasta tiettyjen 

vesiomistajien kanssa. Kommunikaatio vesiomistajien ja kalatalousalueen välillä voisi parantua 

huomattavasti tällä osa-alueella, niin että saadaan parempi kuva siitä millä alueilla valvontaa tapahtuu 

ja missä ei. Kalatalousalue saa tietoja valvontatapahtumista ELY-keskukselta, mutta valvonnan 

pienimuotoisuuden takia on olemassa riski että kaikista valvontatapahtumista ei ilmoiteta. Lisätäkseen 

valvonnan läpinäkyvyyttä voisi kalatalousalue yhteistyössä osakaskuntien ja yksityisten vesiomistajien 

kanssa kerätä varoja 1 – 2 kokoaikaiselle kalastusvalvojalle jotka vastaisivat koko kalatalousalueen 

valvonnasta. Näin ollen valvonnan laajuus olisi helpompaa yleistää, kuten raportointiseuranta.  

Vuoropuhelua tulisi lisätä vesiomistajien ja kalastusvalvojien kesken, koskien toimintatapoja rikosten 

ja rikkeiden tapahtuessa. Vesiomistajien tai osakaskuntien tulee etukäteen luovuttaa kalastusvalvojalle 

suuntaviivoja siitä mitkä toimenpiteet tulee ottaa (muissa tapauksissa kuin kalastonhoitomaksun 

puuttuessa) kun rikoksia tai rikkeitä tapahtuu vesiomistajan alueella. Laiton kalastus on 

asianomistajarikos ja asianomistaja on näissä tapauksissa vesiomistaja tai osakaskunta. 

Kalastusvalvojan tulee siis tietää mikäli asianomistaja nostaa syytteen tai tekee rikosilmoituksen vasta 

toistuvien rikkeiden jälkeen. Kalatalousalue tulee myös luovuttaa kalastusvalvojalle yleisiä 

toimintatapoja valvonnan harjoittamisessa, normaaleissa tilanteissa tai epäillyn rikkeen tapahtuessa. 

Suuntaviivat tekevät valvonnasta yhdenmukaista, riippumatta siitä kuka hoitaa valvontaa. 
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5. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen 

monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä 

Suurin osa uhanalaisista kalalajeista Suomessa vuonna 2019 jotka esiintyvät alueella ovat vaelluskaloja. 

Toimenpiteet turvatakseen näitten lajien (esimerkiksi meritaimen, itämerenlohi ja vaellussiika) tilaa 

tapahtuu pääasiassa joissa parantamalla edellytykset vaeltamiselle ja kutualueitten laatua. Korppoo-

Houtskari-Iniön alueella vaelluskalojen vaellus jokia päin voidaan turvata rajoittamalla kalastusta 

tietyillä alueilla tiettyihin aikoihin. Läntiset merialueet kalatalousalueelle ovat myös tärkeitä väyliä 

vaelluskaloille jotka vaeltavat jokiin Selkämeren ja Pohjanmeren alueilla. Vaelluskalojen vaelluksen 

turvaaminen seuraa toimenpide- ja strategiakokonaisuuksia joita Ympäristöministeriö on laatinut 

kansallisissa kalavarojen hoitosuunnitelmissa. Rehevöityminen vaikuttaa ainakin merenkutuiseen 

siikaan, mateen ja kampeloihin uhanalaisista lajeista alueella. Näitten lajien elinehdot ovat kytketty 

pohjaympäristöön, ja kun pohjaympäristö on heikentynyt rehevöitymisen myötä ovat merikutuisen 

siian, mateen ja kampeloitten kannat heikentyneet. Kampeloitten kantoihin ei voida vaikuttaa 

kokonaan toimenpiteillä vedenympäristössä, sillä ne ovat kudussaan riippuvaisia tarpeeksi korkeista 

suolapitoisuuksista, mitkä vaihtelevat luonnollisesti. Merikutuisen siianpoikasten istuttaminen jatkuu 

toistaiseksi turvatakseen siian kannat. Mateen kannat on kartoittava alueella ja istutuksia tulee 

suorittaa, mikäli kannat eivät ole tyydyttävällä tasolla. Kutualueitten hoitotoimeenpiteillä 

varmistetaan taloudellisesti tärkeiden, kuten monen muun lajin kutua mikä pitää lajien kantoja 

elinvoimaisina myös jatkossa. 

 

6. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen 

toimenpiteissä 

Alkuperäinen jokirapu ja täplärapu mikä on vieraslaji esiintyvät alueen pienissä järvissä. Näitten lajien 

kantoja ja tilaa alueella ei tiedetä kuten kuinka suuressa osassa järvistä niitä on olemassa. Istutuksia 

lajeista ei ole vahvistettu alueella ainakin kymmeneen vuoteen, laiton istuttaminen on toki voinut 

tapahtua. Täplärapu luokiteltiin EU:ssa vuonna 2015 haitalliseksi vieraslajiksi, minkä vuoksi on täysin 

kiellettyä viljellä tai istuttaa täplärapuja. On myös todettu että rapurutto levittäytyy helpommin 

sitkeän täpläravun mukana. Vastustaakseen laitonta joki- ja täplärapujen istuttamista järviin on 

kalatalousalueen tiedotettava niitten mahdollisista haitallisista vaikutuksista ympäristöön, esimerkiksi 

täpläravun levittämällä rapurutolla. Kalatalousalueen tulee yleisesti seurata ohjeistukset kansallisessa 

rapustrategiassa. Tietojen puuttuessa näitten lajien levinneisyydestä alueella, voisi kalatalousalue 

kartoittaa tärkeimmät rapujärvet, erityisesti ottaen huomioon että jokirapu luokitellaan erittäin 

uhanalaiseksi vuonna 2019 siitä että se oli elinvoimainen vuonna 2010 (Hyvärinen et al. 2019). Näitten 

järvien rapukantojen seuranta ja mahdollisia istutuksia tulle myös tehdä mikäli jokirapukannat 

heikkenevät ajan myötä. 

Mustatäplätokko ja hopearuutana ovat vieraslajeja Itämeressä. Näitten lajien levittäytyminen on 

käytännössä mahdotonta koska ne ovat jo nyt levittäytyneet niin laajalla alueella. Nämä lajit kilpailevat 

alkuperäisten lajien kanssa. Mustatäplätokko kilpailee muitten lajien kanssa syömällä pohjaelimistöä. 

Petokalat kuten ahven ja hauki syövät mustatäplätokkoa, minkä vuoksi on tärkeätä pitää näitten, kuten 

muittenkin petokalojen kantoja elinvoimaisina. Mustatäplätokkoa hyödynnetään kaupallisesti 

Mustalla merellä ja Kaspian merellä. Jos mustatäplätokon kannat kasvavat voisi hoitokalastusta ja lajin 

hyödyntämistä selvittää. Hopearuutana on levittäytynyt Viron rannikolta missä sitä istutettiin 1940-



37 
 

luvun lopussa. Laji on kotoisin Kaakkois-Aasiasta ja tulee sen myötä luultavasti hyötymään 

ilmastonmuutoksen aiheuttamista nousevista vedenlämpötiloista. Työ muitten lajien istuttamisen 

ehkäisemiseksi tapahtuu kansallisella tasolla tarkastelemalla kuljetusketjuja jotka toimivat vektoreina 

levittäytymiselle, kuten valvonta yleisön laittomista istutuksista.  

 

7. Ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen 

omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi 

Osuus kalastonhoitomaksuista joita maksetaan vesiomistajille jaetaan Kalpan avulla, missä löytyy 

kartta vesialueista sekä kiinteistö- ja omistajatietoja. Kalatalousalue jakaa korvaukset maksutta. 

Tuotot jaetaan vesiomistajalle joka on vuokrannut vesialueitaan yleisellä kalastusluvalla tapahtuvalle 

kalastukselle sekä kalastusopastoimintaan. Kalastus näillä alueilla tapahtuu yhdellä vapaalla ja siimalla, 

viehekalastuksen, vetouistelun tai heittokalastuksen muodossa. Kalatalousalue päättää 

kevätkokouksen aikana millä perustein jakaminen vesienvuokrauksista saaduista tuloista tapahtuu. 

Lopullinen summa, jota jaetaan vesiomistajille, riippuu edellisvuotena saaduista tuottojen 

kokonaismäärästä, ja osuus näistä jotka ELY-keskus on hyväksynyt kuluvan vuoden aikana jakamaan 

vesiomistajille. Korvauksia jaetaan omistussuhteiden ja kalastusrajoitusten pohjalta, mitä ne olivat 

viimeinen joulukuuta edellisenä vuotena.  

Helpottaakseen tuottojen jakamista alueittain, lasketaan Kalpassa perusarvon kalastusrasitukselle 

kalatalousalueella. Poikkeusalueita ovat alueet missä kalastusrasitus on joko korkeampi tai alhaisempi 

mitä kalatalousalueen perusarvo. Alueet missä kalastusrajoitus on voimassa vuoden ympäri 

(kalastusrajoitus.fi mukaan) saa automaattisesti arvon nolla.  

Kalatalousalueen perusarvo on kolme, alueet missä kalastusrasitus on korkeampi saa arvon viis ja 

alueet missä kalastusrasitus on alhaisempi saa arvon kaksi. Alueet mitättömällä kalastusrasituksella 

saa arvon nolla. Arvot perustuvat osittain todennäköisyysmalliin vapaa-ajankalastuksen 

levinneisyydestä (kuva 11). Järvet tai muut vesiesiintymät saavat arvon kolme mikäli ei mainita muuta. 

Kalastusrasituksen ja poikkeusalueiden selvittäminen tapahtuu joka viides vuosi haastattelemalla 

alueen tuntijoita kuten kalastuksenvalvojia ja kalastusoppaita. Kiinteistöjen kokonaisrasitus lasketaan 

ottamalla huomioon kalatalousalueen perusarvoon, poikkeusalueita ja kalastuskieltoalueita. 

Kalatalousalue keskustelee vesiomistajien kanssa, jotta niin moni kuin mahdollista luovuttaisivat 

korvaukset kalatalousalueen käyttöön, mikä turvaisi varat valvonnan ja hoitotoimenpiteiden 

ylläpitämiseen kalatalousalueella.  

 

8. Alueellinen edunvalvonta 

Rehevöityminen vaikuttaa kalakantoihin, niitten lukumäärään ja lajikoostumukseen, mikä heijastuu 

kalastukseen. Kalatalousalue ei pysty itse hillitsemään ravinnekuormitusta ja sitä seuraavaa 

rehevöitymistä ekologisten muutoksineen ympäristössä. Kalatalousalue voi ja on tuotava esiin 

päätöstentekevissä elimissä ja kuulumisissa rehevöitymisen vaikutukset kalastukselle ja mitkä 

toimenpiteet jotka ehkäisivät rehevöitymistä ja samalla edistäisivät kalastuselinkeinoa. Suomen 

Merialuesuunnitelman täydentäminen tapahtuu joka kuudes vuosi, ja nämä tilaisuudet ovat otollisia 

kalatalousalueelle tuoda esiin panostukset jotka hillitsevät rehevöitymistä ja edistävät kalastusta. 
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Osallistuminen muissa yhteistyöryhmissä, esimerkiksi merimetsotyöryhmässä, turvaavat että 

kalastuselinkeinon edut tulevat kuulluksi eri yhteyksissä, ja että päätökset eivät laiminlyö 

kalastuselinkeinon intressejä.  

Saaristomeren tilaa on seurattu säännöllisesti eri toimijoiden kuten yliopistojen ja tutkimuskeskusten 

osalta. Seurantaohjelma vuosille 2022 - 2026 päätetään vuonna 2021. Kalatalousalue voisi esittää 

tarpeen kalakantojen ja kalastuksen seurantoihin alueella, niin että nämä muodostaisivat pysyvän osan 

säännöllisistä seurannoista alueella. 

 

9. Suunnitelma viestinnästä 

Viestinnän tavoitteet 

Viestintä on keskeinen osa toiminnan sujuvuuden ja kehityksen kannalta kalatalousalueella, kuten 

yhteistyön kannalta ulkopuolisten osapuolten kanssa. Ulkoinen viestintä antaa näkyvyyttä ja ylläpitää 

luottamusta herättävän ja aktiivisen kuvan kalatalousalueen toiminnasta. 

Viestinnän tavoite on parantaa vuoropuhelua osapuolten välille, mikä edistää osatavoitteiden 

saavuttamista. Jotta viestintä sujuisi mahdollisen sulavasti, on vesiomistajien luovutettava tietoja 

kuten, yhteystietojaan, kalastuslupien myyntimääristä, kalastusmääräyksistä, kalastusvalvonnasta, 

hoitoimenpiteistä, j.n.e., ja päivittää näitä tarpeen mukaan. 

Kun ELY-keskus on hyväksynyt KHS, julkaistaan suunnitelma kalatalousalueen kotisivulla. Kaikkia 

kalastuselinkeinon osapuolia tiedotetaan uudesta suunnitelmasta s-postitse, ja voivat tutustua 

suunnitelmaan kotisivun kautta. Kalatalousalue selvittää mikäli löytyy henkilöitä jotka eivät pääse 

suunnitelman käsiksi internetin kautta. Näille henkilöille lähetetään fyysinen kopio KHS. Yleisöä 

tiedotetaan KHS valmistumisesta esimerkiksi lehtiartikkeleilla ja julkaisuilla sosiaalisessa mediassa.  

Tällä hetkellä ei löydy erillistä suunnitelmaa siitä miten viestintä tapahtuu kalatalousalueella 

poikkeusolojen vallitessa. KHS erillinen suunnitelma tulee laatia poikkeusoloja varten, yhteistyössä 

viranomaisten ja yksityisen sektorin kanssa. Saaristomeri on vilkkaasti liikennöity alue, ja m.m. 

teollisuus ja rahtilaivat muodostavat todellisia uhkia terveydelle ja luonnolle onnettomuuksien 

sattuessa, viestintäsuunnitelma poikkeusolojen aikana on sen vuoksi tarpeellinen. Kokemuksia 

viestinnästä kalatalousalueen, Turunmaan Kalastajaliiton, viranomaisten ja ministeriöiden välillä 

voidaan ottaa kevään 2020 ajalta jolloin Covid-19 pandemia ja pullokuonodelfiinit vaikuttivat 

kalastuselinkeinoon, voidaan käyttää suunnitelmassa poikkeusoloja varten.  

Viestinnän vastuutahot 

Kalatalousalueen hallituksella ja toiminnanjohtajalla on päävastuu viestinnästä. Viestintävastaavalla 

on oltava laaja tuntemus kalastuselinkeinosta yleisesti kuten alueen sisällä. Kalatalousalue voi joko 

valita viestintävastaavan tai antaa toiminnanjohtajan hoitaa tehtävää hallituksen puheenjohtajan tai 

varapuheenjohtajan kanssa. Tavoite on että kaikki hallituksen jäsenet voivat hoitaa viestintää.  

Viestintästrategia  

Viestintävastaava tai toiminnanjohtaja laatii hallituksen kanssa viestintästrategian. Strategiaa 

toteutetaan viestintäsuunnitelmalla joka on osa toimintasuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelmassa 

löytyy aikatauluja, vastuuhenkilöitä ja viestintäkanavia joita käytetään.  
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Sisäinen viestintä 

Sisäisessä viestinnässä jaetaan hallinnollista tietoa esimerkiksi hallituksen, kalastusvalvojien ja muitten 

virkamiesten kesken. Toiminnanjohtajalla tai viestintävastaavalla ja toiminnantarkastajalla on vastuu 

sisäisestä viestinnästä, ja viestintä tapahtuu henkilökohtaisella yhteydellä, s-postitse tai 

etäkokouksilla. 

Ulkoinen viestintä 

Ulkoinen viestintä sisältää tiedotuksen kalastusmääräyksistä, kalastusluvista, mahdollisuuksista 

harjoittaa kalastusta (kaupallinen- tai vapaa-ajankalastus) ja muita päätöksiä joita välitetään 

osakaskunnille, vesiomistajille, lähialueen kalatalousalueille, kalastajille, kunnille, järjestöille, medialle 

ja viranomaisille. Toiminnanjohtaja tai viestintävastaava vastaa ulkoisesta viestinnästä. 

Viestintäkanavia joita voi käyttää ulkoisessa viestinnässä ovat kotisivut, sosiaalinen media, lehdet, 

esitteet ja kirjeet. Toiminnanjohtaja varmistaa että kalatalousalue pysyy päivittyneenä ajankohtaisista 

asioista olemalla mukana kuntien, Aluehallintoviraston, ELY-keskuksen, vesiensuojeluyhdistysten ja 

muitten viranomaisten tai toiminta-alojen lähetyslistoilla.  

Viestinnän seuranta 

Viestinnän seuranta kuuluu viestintästrategiaan, josta raportoidaan tiivistelmän muodossa 

vuosikertomuksessa. Kotisivun käyttö ja yleisön toiminta kalatalousalueen tileillä sosiaalisessa 

mediassa seurataan työkaluilla kyseisille kanaville. Viestinnän seuranta antaa tietoa viestinnän 

toimivista osa-alueista, asioista joita kannattaa kehittää ja tulevaisuuden tarpeista viestinnässä. 

 

10. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 

Kalatalousalueella, kalastusoikeuksien haltijoilla ja viranomaisilla on vastuu KHS toimeenpanosta. 

Viranomaisilla on myös velvollisuus huomioida KHS muussa toiminnassaan. ELY-keskus päättää ja 

toteuttaa alueelliset säätelytoimenpiteet. Toimenpiteiden rahoituksen turvaamiseksi KHS ja sen 

merkitys alueellisille toimintaedellytyksille on nostettava esiin yhteiskunnallisella tasolla. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa mainitut toimenpiteet toteutetaan eri aikatauluissa, joista osa 

toimenpannaan on jo nyt, kun toiset alkavat tulevalla suunnittelukaudella (taulukko 3). Suunnitelmien 

toimeenpano vaihtelee myös vuosittain, riippuen toiminta-alueista joita kalatalousalue painottaa 

toimintasuunnitelmassaan. Vuosikohtaisia vaihteluita voi ilmetä kalatalousalueen: 

• Rahoituksessa 

• Kalastusmääräysten kokoamisessa 

• Vesialueitten hoitotoimenpiteissä 

• Istutuksissa 

• Yhteistyö- ja virkasopimusten laadinnassa 

• Viestinnässä 

• Kalastusvalvonnassa 

• Edunvalvonnassa; lausunnot ja osallistuminen työryhmissä  

• Seurannoissa 

Kalatalousalueen vuosikertomuksessa ilmenee miten kalatalousalue on tukenut KHS toimenpiteitä 

tavoitetilan ja osatavoitteiden saavuttamiseksi. Dokumentoimalla toimintaa saadaan kokonaiskuvan 
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niistä osa-alueista missä kalatalousalueen toiminta on tukenut tavoitetilaa ja osatavoite, sekä toiminta-

alueita missä KHS tukevaa toimintaa voi vielä ottaa käyttöön.  

 

Taulukko 3. Kalakantojen, kalastuksen, yhteistoiminnan ja järvien toimenpiteet, aikataulut, 

vastuutahot ja huomioitavat seikat. 

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho Yhteistyötaho Huomiooitavaa 

Kalakannat     

Luotettavaa tietoa 
rannikonläheisistä kalakannoista 
saadaan elvyttämällä 
rannikonläheistä kaupallista 
kalastusta 

 Kalatalousalue ELY-keskus Muita tietolähteitä 
kalakannoista 

Hakemukset säätelytoimenpiteistä 
ja kalastuskieltojen toimeenpanosta 
lähetetään ELY-keskukselle 

 Kalatalousalue Vesialueenomistajat ja 
ELY-keskus 

 

Arviot nykyisten 
säätelytoimenpiteitten, esimerkiksi 
kuhan pyyntimitta, vaikutuksesta 
kalakantoihin ja tarve näille jatkossa 

 Kalatalousalue Kaupalliset kalastajat, 
vapaa-ajankalastajat ja 
vesiomistajat. 

 

Tiedottaminen uusista 
säätelytoimenpiteistä 

 Kalatalousalue Paraisten kaupunki, 
vesiomistajat ja ELY-
keskus 

 

Selvitys hoitoimenpiteiden tarpeesta 
ehdotetuilla kutualueilla. 

 Kalatalousalue Vesiomistajat Rahoitus, muutoin 
talkoovoimin 

Istutukset hoidetaan suunnitelman 
mukaan. 

Vuosittain Kalatalousalue, ELY-
keskus, vesiomistajat 

Istutusvelvoitteiset 
osapuolet, 
vesiomistajat, 
Turunmaan 
Kalastajaliitto, Suomen 
Ammattikalastajaliitto 

Muitten kantojen 
käyttäminen 
geneettisen 
monimuotoisuuden tai 
tuotannon lisäämiseksi 
(siika) 

Tiedot vapaa-ajankalastuksen 
saaliista paranevat. 

 ELY-keskus, Luke, 
ympäristöministeriö 

Kalatalousalue  

Kalastusopastajien tiedon käyttö 
esimerkiksi hauki- ja 
lohikalakantojen arvioinneissa 
selvitetään 

 ELY-keskus, 
ympäristöministeriö 

Kalatalousalue Kalastusmatkailun 
mitättömyys alueella 

Kalakantojen (kuha) kokojakauman 
seuranta selvitetään 

 ELY-keskus  Kalatalousalue  

Mahdollisuus erikoisselvityksiin, 
kuten madekantojen kartoittaminen 

 Kalatalousalue Luke, ELY-keskus, 
konsulttiyritykset 

Rahoitus 

Kalastus     

Harmaahylkeen metsästys 
tehostetaan esimerkiksi lisätyllä 
yhteistyöllä vesiomistajien ja 
metsästäjien välillä 

 Kalatalousalue   

Merimetson vaikutus kalastukseen 
vähenevät kuten siihen liittyvät 
konfliktit  

 Varsinais-Suomen 
merimetsotyöryhmä 

Kalatalousalue  

Kansallisten toimenpiteiden esiin 
tuominen, kuten kalastuksen 
luokittelu alkutuotantona ja 
ansiosidonnaiset lainat.   

 Ympäristöministeriö, ELY-
keskus 

Kalatalousalue, 
Turunmaan 
Kalastajaliitto 

 

Selkeä ja kohdennettu markkinointi 
kalastuselinkeinosta ja 
oppilaitoksista, esimerkiksi 
sosiaalisen median kautta. 

 Kalatalouden Keskusliitto, 
oppilaitokset 
kalastuselinkeinon sisällä 

Kalatalousalue Ulkopuolinen rahoitus 

Yhteydet elinkeinoelämään 
vahvistetaan luomalla uusia 
toimintamahdollisuuksia ja 
tulolähteitä kalastajille.  

 Kalatalouden Keskusliitto, 
Suomen 
Ammattikalastajaliitto, 
elinkeinoelämän 
edunvalvontajärjestöt 

Kalatalousalue  

Yksityisyrittäjien 
edunvalvontajärjestöt ja 
ammattiliitot tuovat esiin 
kaupallisen kalastuksen 

 Edunvalvontajärjestöt, 
ammattiliitot 

Turunmaan 
Kalastajaliitto, 
kalatalousalue 
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tukiverkoston (Turunmaan 
Kalastajaliitto) 

Edellytykset vapaa-ajankalastukseen 
paranevat esimerkiksi parannetulla 
tiedotuksella kalastuslupa-alueista ja 
verkossa tapahtuvalla 
lupamyynnillä. 

 Kalatalousalue SVK  

Iniön yhtenäislupa-alueen 
kehittäminen ja kiinnostus uusien 
yhtenäislupa-alueitten 
muodostamiseen selvitetään 

 Kalatalousalue ELY-keskus, 
Aluehallintovirasto ja 
Maanmittauslaitos 

 

Vapaa-ajankalastuksen laajuus 
täsmentyy ehdotetuilla 
toimenpiteillä. 

 Ympäristöminiteriö, Luke, 
ELY-keskus, Metsähallitus 

Kalatalousalue  

Yhteistoiminta     

Osakaskuntien ja yksityisten 
vesiomistajien yhteystietojen 
päivittäminen 

 Kalatalousalue Vesiomistajat  

Osakaskuntien järjestäytyminen ja 
vesialueitten yhdistäminen 
korostuvat toiminnassa esimerkiksi 
tiedotuksella 

 Kalatalousalue   

Selvitys mahdollisesta projektista 
missä vesialueita yhdistetään ja 
osakaskuntia järjestetään. 

 Kalatalousalue/lähialueen 
kalatalousalueet 

ELY-keskus, 
Aluehallintovirasto, 
Maanmittauslaitos 

 

Valvonnasta tehdään 
yhdenmukaisempaa yhteistyössä 
vesiomistajien, kalastuksenvalvojien 
ja kalatalousalueen kesken. 

 Kalatalousalue Vesiomistajat, 
kalastusvalvojat 

 

Järvet     

Järvien ja pienempien 
vesiesiintymien kartoittaminen ja 
seuranta, korostuksena jokirapu- ja 
kalakannat.  

 Kalatalousalue, ELY-
keskus 

Yliopistot (esimerkiksi 
Åbo Akademi, Turun 
yliopisto) 

Muitten eläin- ja 
kasvilajien kartoitus  

Järvien taloudellinen 
hyödyntäminen ja kalastuslupa-
alueitten muodostamista 
selvitetään.  

 Kalatalousalue ELY-keskus, 
Aluehallintovirasto 

 

Vesiesiintymien kartoittaminen, 
jotka voisivat toimia 
rannikonläheisten lajien kutualueina 
kunnostustoimenpiteitten ja meren 
yhteyden ylläpitämisellä   

 Kalatalousalue ELY-keskus Rahoitus / talkootyö 

 

 

11. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 

KHS vaikuttavuus määritetään sen mukaan miten tavoitetila ja osatavoitteet ovat saavutettu 

kalastuksen ja kalakantojen osalta. Tavoitetilan ja osatavoitteiden kehitystä seurataan 

vuosikokouksissa vuonna 2026 ja suunnittelukauden lopussa vuonna 2030. Toiminnanjohtaja kokoaa 

kokouksien yhteydessä ehdotuksia toimenpiteistä, joilla voidaan päivittää nykyistä tai tulevaa KHS 

osatavoitteiden saavuttamiseksi.  

Kaupallisesti tärkeiden kalalajien kannat ovat vahvoja kalatalousalueella (osatavoite 1). Kalakantojen 

ja osatavoitteen kehityksen arvioinneissa käytetään parasta saatavilla olevaa tietoa kalakannoista, 

mikä on kaupallisen kalastuksen saaliit suunnittelukauden alussa (troolikalastus). Vapaa-

ajankalastuksen saaliiden seuranta kehittyy nopeasti ja täydentää näin ollen arvioita kalakannoista 

joita aikaisemmin tehtiin rannikonläheisen kalastuksen saaliiden perusteella. Osatavoitteen 

kehittymistä ei voida seurata ennen kuin vapaa-ajankalastuksen seurantametodit ovat kehittyneet tai 

rannikonläheinen kaupallinen kalastus on elpynyt alueella. Jos lajikohtaiset saalistavoitteet ei ole 
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saavutettu vuoteen 2026 mennessä, tai jos ei löydy merkkejä siitä että ne olisivat saavutettavissa 

suunnittelukauden loppuun, verrataan rannikonläheisen kaupallisen kalastuksen pyyntiponnistusta ja 

saaliita selvitäkseen syyt kehitykselle. Mikäli saalistavoitteet jäävät saavutettua sen vuoksi että 

rannikonläheinen kaupallinen kalastus ei ole elpynyt alueella (osatavoite 4), täydennetään KHS 

toimenpiteillä rannikonläheisen kaupallisen kalastuksen elvyttämiseksi alueella. Jos rannikonläheinen 

kaupallinen kalastus on saatu elvytettyä, mutta saaliit ovat pienet, tulee KHS päivittää säätelytoimilla 

ja määräyksillä kuten pyyntimitoilla, istutuksilla, kalastuskielloilla kutuaikaan ja kutualueitten 

hoitotoimenpiteillä.  

 

Vaelluskalojen kannat ovat vahvat ja luotettavaa tietoa kannoista ovat saatavilla alueelle (osatavoite 

2). Suunnitelmaa kirjoittaessa ei löydy tietoja vaelluskalojen kannoista alueella. Koska 

rannikonläheinen kapuallinen kalastus on loppunut alueella on vapaa-ajankalastuksen saaliit 

ratkaisevia vaelluskalojen kantojen arviointia varten. Osatavoitteiden 3, 5 ja 8 kehitys on myös 

ratkaisevaa vapaa-ajankalastuksen tietojen saamiseksi ja sitä myötä vaelluskalojen kantojen arvioiden 

kannalta. Kalatalousalueella ei sijaitse jokia missä hoitotoimenpiteitä voisi suorittaa parantaakseen 

vaelluskalojen kantoja. Poikastiheykset kartoitetaan kalatalousalueen ulkopuolella sijaitsevissa joissa 

missä hoitotoimenpiteitä tehdään.  Kalatalousalue voi vapaa-ajankalastuksesta saadulla tiedolla 

täydentää seurantaa, miten poikastiheykset joensuissa heijastuvat vaelluskalojen kantoihin 

merialueella. Jos poikastiheykset nousevat joensuissa, mutta vastaavaa kasvua ei todeta kannoissa 

Korppoo-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella, on selvitettävä mille alueille yksilöt hakeutuvat tai jos ne 

vaelluksen aikana törmäävät esteisiin tai muihin tekijöihin mitkä vaikuttavat siihen että ne eivät 

saavuta elinympäristöä meressä. Kalatalousalue voi myös kartoittaa tärkeitä vaellusreittejä 

sukukypsille kaloille kiinnittämällä GPS-seurantalaitteen niihin. Tällä tavalla voidaan arvioida 

vaellusreiteillä tapahtuvaa toimintaa, niin että sukukypsille yksilöille taataan vaelluskaloille turvallisen 

vaelluksen kutualueille. Tiedon saatavuutta vaelluskalojen kannoista selvitetään vuosikokouksissa 

2026 ja 2030. Jos osatavoite ei ole saavutettu vuonna 2026 ja todennäköisesti ei tule saavutetuksi 

vuoteen 2030 mennessä, täydennetään KHS toimenpiteillä, joilla pyritään kasvattamaan tietomäärä 

vaelluskalojen kannoista. 

Ajanmukaisia ja luotettavia tietoja kalakannoista on saatavana kalatalousalueella (osatavoite 3). 

Kokonaisarvio kalakantojen tiedonsaannin parantamisesta suunnittelukauden aikana tehdään 

vuosikokouksien 2026 ja 2030 yhteydessä, toimenpiteiden perusteella joita on tehty osatavoitteissa 1 

ja 2.  

Edellytykset kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen paranevat (osatavoite 4). Ryhmän-I ja –II 

kaupallisten kalastajien määrät ja heidän saaliinsa käytetään arviossa kaupallisen kalastuksen 

kehityksestä. Jos osatavoitetta ei ole saavutettu vuosikokouksen 2026 tarkastuksen yhteydessä tai jos 

kehitys on liian heikko osatavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä, haastatellaan 

kaupallisia kalastajia (troolikalastajia) syistä miksi kalastajien määrät tai saaliit eivät ole nousseet ajan 

myötä. Jos rannikonläheinen kalastus ei ole käynnistynyt uudelleen alueella, selvitetään alueen 

asukkailta syitä siihen että kukaan ei ole aloittanut rannikonläheisen kaupallisen kalastuksen 

harjoittamista. KHS päivitetään toimenpiteillä jotka ovat kuuluvat kalatalousalueen toimintaan, ja joilla 

pyritään parantamaan osatavoitteen kehitystä. Jos tilanne on muuttumaton aikaisempien 

toimenpiteiden muuttumisen jälkeenkin vuosikokouksen 2030 alla, selvittää kalatalousalue uudestaan 

jos löytyy toimenpiteitä joita voi huomioida uudessa KHS.  

Vapaa-ajankalastuksen toimintaedellytykset paranevat, mikä näkyy lisääntyvinä vapaa-ajankalastajien 

määrinä ja saaliina (osatavoite 5). Alue kehittyy suuntaan joka edistää vapaa-ajankalastuksen 

harjoittamista esimerkiksi lisääntyneinä veneenlaskupaikkoina, alueella toimivien kalastusoppaiden 
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määrissä, yhtenäislupa-alueissa ja verkkosivuina kattavilla tiedoilla vapaa-ajankalastuksen 

mahdollisuuksista ja lupamyynnistä. Selvitäkseen vapaa-ajankalastuksen kehitystä ajan myötä, on toki 

ensin saatava kokonaisvaltaista tietoa niitten lukumääristä ja saaliista, toimenpiteillä joita kuvataan 

luvussa 2.5. Kun ollaan saatu tietoja vapaa-ajankalastajien määristä, voidaan seurata vapaa-

ajankalastajien määrän kehitystä ajan myötä alueen kehityksen valossa. Jos osatavoite ei ole 

saavutettu vuosikokouksen 2026 mennessä tai jos perustat ovat liian heikot osatavoitteen 

saavuttamiseksi vuoden 2030 mennessä, selvittää kalatalousalue kyselyllä asukkaille miksi parannetut 

olosuhteet eivät ole lisänneet vapaa-ajankalastajien määriä alueella. Syitä jotka kalatalousalue pystyy 

korjaamaan toimenpiteillä päivitetään KHS. Jos kehitys on samanlainen vuosikokouksen 2030 alla 

vuoden 2026 päivitetyistä toimenpiteistä huolimatta, tehdään samanlainen kysely asukkaille, joiden 

mielipiteet huomioidaan KHS vuosille 2032 – 2042. 

Harmaahylkeen ja merimetson aiheuttamat vauriot vähenevät merkittävästi seuraavan 

suunnittelukauden aikana (osatavoite 6). Kaupallisia kalastajia haastatellaan selvitäkseen jos 

hyljevahingot ja merimetson vaikutus on vähentynyt 2020-luvulla. Kehityksestä tehdään tiivistelmä 

vuosikokouksien 2026 ja 2030 aikana. Jos osatavoite ei ole saavutettu vuonna 2026 ja ei ole olemassa 

merkkejä siitä että osatavoitetta voi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, päivitetään KHS toimenpiteillä 

jotka voivat vaikuttaa osatavoitteen saavuttamiseen tulevan suunnittelukauden lopuksi. Jotta 

osatavoitteen saavuttamisessa käytetään tehokkaimmat toimenpiteet, verrataan kalastajien 

mielipiteet Riistakeskuksen tilastoihin kaatuneista harmaahylkeistä. Tilastoihin ja mielipiteisiin 

perustuen voidaan sanoa mikäli harmaahylkeenkiintiö on täyttynyt enemmän mitä aikaisemmin, jos 

harmaahylkeenmetsästys on keskittynyt alueille missä kaupallista kalastusta ei tapahdu tai jos 

ongelmayksilöt ovat jääneet kaatamatta yrityksistä huolimatta. Merimetson häiritsemiseen tarvitaan 

ELY-keskuksen poikkeuslupa. Jos merimetso huomattavissa määrin heikentää kaupallisen kalastuksen 

harjoittamista tulevana suunnittelukautena, voi toimenpiteitä, ottamalla huomioon merimetsoa 

rauhoitettuna lajina, lisätä KHS. 

Yhteistoiminta lisääntyy alueella ja yhden tai useamman yhteislupa-alueen perustamista selvitetään 

(osatavoite 7). Yhteistoimintaa seurataan alueella vertaamalla yhdistettyjen alueiden määrää ja pinta-

alaa kuten järjestäytyneiden osakaskuntien pinta-alaa suunnittelukauden alussa, puolivälissä (vuonna 

2026) ja lopussa (vuonna 2030). Jos osatavoite ei ole saavutettu vuonna 2026 tai jos osatavoitetta ei 

todennäköisesti saavuteta vuotaan 2030 mennessä, haastatellaan vesiomistajia yksityisille vesialueille 

ja järjestäytymättömiä osakaskuntia siitä miksi he eivät ole lisänneet yhteistoimintaa. Jos tulee esiin 

syitä mihin kalatalousalue voi vaikuttaa, päivitetään KHS näillä aloitteilla osatavoitteen saavuttamiseksi 

suunnittelukauden loppuun mennessä. Yhtenäislupa-alueitten perustamisen seuranta tehdään 

vuosikokouksen 2030 yhteydessä. Jos yhtenäislupa-alueita ei ole perustettu tai jos ei ole viitteitä siitä 

että yhtenäislupa-alueita olisi kehitteillä kalatalousalueella, selvittää kalatalousalue syitä siihen miksi 

alueet missä yhtenäislupa-alueitten perustamista on suositeltu eivät ole aloittaneet yhtenäislupa-

alueiden työstämistä. Vesiomistajien mielipiteet voi sen jälkeen huomioida KHS vuosille 2032 – 2042.  

Kalatalousalueella on tuntemusta kalatalousalueen kalastajarakenteesta ja saaliista (osatavoite 8). 

Kalatalousalue määrittää miten kommunikaatio ja tietovirta on sujunut kaupallisten kalastajien ja 

kalatalousalueen välillä suunnittelukauden aikana. Jos kalatalousalueen saatavuus kaupallisen 

kalastukseen liittyvistä tiedoista, yhteystiedoista, tai vastaavista tiedoista on lisääntynyt, selvittää 

kalatalousalueet syyt ja mitkä toimenpiteet jotka ovat parantaneet tiedonvaihtoa, tehokkaan 

kommunikaation ylläpitämiseksi tulevaisuudessa. Jos kommunikaatio on pysynyt samalla tasolla tai 

vähentynyt aikaisempaan nähden, selvittää kalatalousalue mitkä toimenpiteet joita voidaan ottaa 

tiedonkulun parantamiseksi kalatalousalueen ja kaupallisten kalastajien kesken, ja päivittää KHS näillä.  
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Tieto sisävesien rapu- ja kalakannoista kuten muista piirteistä lisääntyy alueella. Tietoa sovelletaan 

esimerkiksi vesiesiintymien taloudellista käyttöä varten tai kalastuslupa- ja kutualueitten 

muodostamiseen (osatavoite 9). Vuosikokouksen 2026 aikana esitetään sisävesille tehtyjä kartoituksia 

ja selvityksiä, kuten aikaansaadut tulokset rapu- ja kalakantojen osalta. Jos kaikki kartoitukset ja 

selvitykset sisävesien käytöstä on tehty vuosikokouksen 2026 mennessä, päivitetään KHS 

vesistökohtaisilla suunnitelmilla, riippuen näitten vesiesiintymien pääasiallisesta käyttötarkoituksesta 

alueella. Mikäli vuosikokoukseen 2026 alla ei ole tehty kaikkia selvityksiä, selvitetään syyt jotka ovat 

johtaneet tähän tilanteeseen. KHS päivitetään sen jälkeen toimenpiteillä, niin että nämä on tehty 

vuosikokouksen 2030 mennessä. Vuosikokouksessa 2030 esitetään sisävesille suunnittelukauden 

aikana toteutetut asiat. Jos vuonna 2030 löytyy vielä huomattavia puutteita sisävesien selvityksien, 

seurantaohjelmien tai käytön osalta, huomioidaan nämä seikat seuraavassa KHS. 

Kännedomen om inlandsvattnens kräft- och fiskbestånd och övriga särdrag ökar inom området. 

Kunskapen tillämpas t.ex. för ekonomiskt nyttjande, bildandet av fisketillstånds- eller lekområden 

inom dessa vattentäkter (delmål 9). Under årsmötet 2026 redogörs vilka karteringar och utredningar 

som vidtagits inom inlandsvattnen, samt resultat som åstadkommits för kräft- och fiskbestånden. Om 

samtliga karteringar och utredningar om nyttjandet av inlandsvattnen utförts till årsmötet 2026, 

uppdateras NVP med specifika planer för enskilda vattentäkter, beroende på deras huvudsakliga 

betydelse för området. Ifall det finns ogjorda karteringar och utredningar under årsmötet 2026, 

redovisas de orsaker som bidragit till detta läge. NVP uppdateras därefter med lämpliga åtgärder, som 

bidrar till att dessa utförs före årsmötet 2030. Under årsmötet 2030 redovisas det som åstadkommits 

för inlandsvattnens del under planeringsperioden. Ifall det ännu år 2030 finns betydande brister bland 

inlandsvattnens utredningar eller planer för deras uppföljning och förvaltning, beaktas dessa i där på 

följande NVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Kirjallisuus 

Eskelinen P., Mikkola J. 2019. Viehekalastus kalatalousalueilla. Naturresrusinstituet: Luonnonvara- ja 

biotalouden tutkimus 75/2019.  

Grémillet D. 1997. Catch per unit effort, foraging efficiency, and parental investment in breeding great 

cormorants (Phalacrocorax carbo carbo). ICES J MAR SCI 54:635-644. 

Heikinheimo O., Setälä J., Saarni K. and Raitaniemi J. 2006. Impacts of mesh-size regulation of gillnets 

on the pikeperch fisheries in the Archipelago Sea, Finland. Fisheries Research 77: 192–199. 

Heikinheimo O., Pekcan-Hekim Z. and Raitaniemi J. 2014. Spawning stock–recruitment relationship in 

pikeperch Sander lucioperca (L.) in the Baltic Sea, with temperature as an environmental effect. 

Fisheries Research 155: 1–9. 

HELCOM. 2018. State of the Baltic Sea – Second HELCOM holistic assessment 2011-2016. Baltic Sea 

Environment Proceedings 155. 

Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien 

uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 704 s. 

Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle. 2015.  Maa- ja mestätalousministeriö. 

Kansallinen rapustrategia 2019 – 2022. 2019. Maa- ja mestätalousministeriön julkaisut 2019:4. 

Kokkonen E., Vainikka A. and Heikinheimo O. 2015. Probalistic maturation reaction norms trends 

reveal decreased size and age at maturation in an intensively harvested stock of pikeperch, Sander 

lucioperca. Fisheries Research 167: 1–12. 

Korpinen S., Laamanen M., Suomela J., Paavilainen P., Ekebom J. 2018. Suomen ympäriston tila 2018. 

Finlands miljöcentrals publikationer. 

Laamanen M. 2016. Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016–2021. 

Ympäristöministeriön raportteja 5/2016. 

Lappalainen A., Saks L., Šuštar M., Heikinheimo O., Jürgens K., Kokkonen E., Kurkilahti M., Verliin A. 

and Vetemaa M. 2016. Length at maturity as a potential indicator of fishing pressure effects on coastal 

pikeperch (Sander lucioperca) stocks in the northern Baltic Sea. Fisheries Research 174:47-57. 

Lappalainen J., Milardi M., Nyberg K., Venäläinen, A. 2009. Effects of water temperature on year-class 

strengths and growth patterns of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) in the brackish Baltic Sea. Aquat 

Ecol 43:181–191. 

Lehikoinen A., Heikinheimo O., Lappalainen A. 2011. Temporal changes in the diet of great cormorant 

(Phalacrocorax carbo sinensis) on the southern coast of Finland – comparison with available fish data. 

Boreal Environ Res 16: 61-70. 

Lehtonen, H., S. Hansson; H. Winkler. 1996. Biology and exploitation of pikeperch, Stizostedion 

lucioperca (L.), in the Baltic Sea area. Ann. Zool. Fenn. 33: 525–535. 

Luonnonvarakeskus. 2016. Siikatutkimukset ja seurannat 2014-2016 ja arvio merellisten siikakantojen 

tilasta. 

Perkonoja M., Salmi P. 2013. Mustfinnträsketin Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 115/2013. 



46 
 

Salmi J.A., Auvinen H., Raitaniemi J., Kurkilahti M., Lilja J., Maikola R. 2015. Perch (Perca fluviatilis) and 

pikeperch (Sander lucioperca) in the diet of the great cormorant (Phalacrocorax carbo) and effects on 

catches in the Archipelago Sea, Southwest coast of Finland. Fisheries Research 164: 26-34. 

Seppänen E., Toivonen A-L., Kurkilahti, M. ja Moilanen P. 2011. Suomi kalastaa 2009 – vapaa-

ajankalastuksen saaliit kalastusalueittain. Riista- ja kalatalous - Tutkimuksia ja selvityksiä 7/2011. 

Setälä J., Niukko J., Möttönen J., Söderkultalahti P.  2015. Saaristomeren kalatalous. 

Naturresursinstitutets publikationer.  

Sieben K., Ljunggren L., Bergström U., Klemens Eriksson B. 2011. A meso-predator release of 

stickleback promotes recruitment of macroalgae in the Baltic Sea. J EXP MAR BIOL ECOL. 397:79-84. 

Snickars, M., Sandström,A., Lappalainen A., Mattila, J., Rosqvist K., Urho, L. 2009. Fish assemblages in 

coastal lagoons in land-uplift succession: The relative importance of local and regional environmental 

gradients. Estuar. Coast. Shelf Sci. 81:247-256. 

Säisä M., Salminen M., Koljonen M.-L. and Ruuhijärvi, J. 2010. Coastal and freshwater pikeperch 

(Sander lucioperca) populations differ genetically in the Baltic Sea basin. Hereditas 174(5):205-214. 

Ympäristöministeriö. 2019. Kansallinen merimetsostrategia ja toimenpideohjelma. 

Ympäristöministeriö, Helsinki, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



47 
 

Liitteet 
 

Liite 1. 

Yhteenveto kalakantojen, kalastuksen sekä sisävesien osatavoitteista, toimenpiteistä ja mittareista 

Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella. 

Osatavoite 1 Toimenpiteet Mittarit 

Taloudellisesti tärkeiden lajien 
kantoja, kuten kuha, ahven ja 
siika, ylläpidetään elinvoimaisella 
tasolla turvaamalla vaellusta, 
kutua ja monipuolisten 
kutualueitten käyttöä. 
Siikakantoja turvataan istutuksilla. 

Kutualueitten 
hoitotoimenpiteet, istutukset, 
sääntelytoimenpiteet 
(kalastusrajoitukset, tai 
aluekohtaiset kalastuskiellot) 

Kaupallisen kalastuksen 
saalismäärillä määritetään 
kalakantojen koot. Vapaa-
ajankalastuksen merkitys 
kantojen arvioinneissa 
lisääntyy enenevissä 
määrin.  

Osatavoite 2   

Vaelluskalojen kannat kasvavat 
alueella. Pääasialliset 
toimenpiteet tehdään lähialueen 
joissa, missä merkittävimmät 
esteet vaelluskalojen kudulle 
löytyvät. Kalatalousalueella 
edistetään vaelluskalojen 
turvallista vaellusta lähialueen 
jokiin. 

Vaelluskalojen vaellusta 
seurataan esimerkiksi GPS-
seurantalaitteilla. 
Säätelytoimenpiteisiin 
ryhdytään, mikäli vaellus ei 
tapahdu turvallisesti 
pääasiallisilla vaellusreiteillä. 

Kalatalousalueen 
vaelluskalakannat (vapaa-
ajankalastus tai 
kaupallinen kalastus) tai 
smolttien tiheys 
joensuissa. 
 
 

Osatavoite 3   

Uusia ja luotettavia lähteitä 
kalakannoista käytetään 
kalatalousalueen kalavarojen 
hoitamisessa. 

Datan keruu esimerkiksi vapaa-
ajankalastuksesta, 
kalastusoppailta ja 
kalastuksenvalvojilta 

Kalastuksen ja 
kalakantojen ohjauksessa 
käytettävien lähteiden 
määrä. 

Osatavoite 4   

Kaupallisen kalastuksen 
kiinnostavuus ja 
toimintaedellytykset lisääntyvät 
alueella. Virallisen 
rannikonläheisen kaupallisen 
kalastuksen luominen uudelleen, 
missä saaliit ja kalastusrasitus 
ilmoitetaan. Tavoitteet alueella 
toimivien ryhmän-I ja –II 
kaupallisten kalastajien 
lukumääräistä sekä lajikohtaiset 
saalistavoitteet annetaan 
myöhemmin suunnittelun aikana. 
Kalastus lisääntyy vähemmän 
käytettyjen lajien, kuten 
särkikalojen osalta, joita 
vakiinnutetaan osaksi alueen 
kaupallista kalastusta.  

Harmaahylkeen ja merimetson 
vaikutus kaupalliseen 
kalastukseen vähentyy alueella 
merkittävästi. Kaupallinen 
kalastus määritetään 
lakimuutoksella 
alkutuotannoksi, mikä 
oikeuttaisi kalastajia hakemaan 
enemmän tukia.  Nuoriin 
kohdistettu markkinointi 
tehostetaan oikeissa kanavissa, 
kuten sosiaalisessa mediassa. 
Kalastuselinkeino muodostaa 
elinkeinoelämän kanssa uusia 
markkinarakoja tai tuotteita, 
jotka lisäävät kaupallista 
kalastusta tai sivutuloja 
kalastajille. 

Haastatteluita 
harmaahylkeen ja 
merimetsojen 
vaikutuksista ja kalastajien 
mielipiteet omasta 
taloudellisesta tilanteesta. 
Alueella toimivien 
kaupallisten kalastajien 
(ryhmä-I ja –II) määrät, 
sekä kaupallisen 
kalastuksen lajikohtaiset 
saalismäärät. 

Osatavoite 5   
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Edellytykset vapaa-
ajankalastuksen harrastamiseen 
paranevat kuten muut palvelut 
kalatalousalueella. 
 

Yhtenäislupa-alueitten 
muodostaminen, kalastuslupa-
alueitten isompi näkyvyys. 
Kalastuslupamyynti parantuu, 
esimerkiksi internetin kautta. 
Yleisten veneenlaskuapaikkojen 
määrä kasvaa kuten 
soutuveneiden vuokraus, y.m.  

Vapaa-ajankalastuksen 
levinneisyys, 
kalastuslupien 
myyntimäärät, 
yhtenäislupa-alueitten 
määrä ja hankinnat jotka 
suosivat vapaa-
ajankalastusta 

Osatavoite 6   

Omfattningen och antalet skador 
som orsakats av gråsäl och skarv 
minskar från nuvarande nivå.  

Harmaahylkeen metsästys 
lisääntyy alueella. Yhteistyö 
kalastajien/metsästäjien ja 
vesialueen omistajien välillä 
tiivistyy, jotta metsästystä 
voidaan toteuttaa toivotuilla 
alueilla. Seisovien pyydysten 
kehittäminen ongelmayksilöiden 
pyydystämiseksi. Mahdollinen 
seuranta ongelmayksilöiden 
liikkumisesta GPS-
seurantalaitteilla. Parannettu 
yhteistyö alueellisessa 
merimetsotyöryhmässä.  

Haastatteluita kaupallisten 
kalastajien kanssa 
harmaahylkeen 
vaikutuksista 
kalastukseen. Ajan myötä 
kaadettujen 
harmaahylkeiden määrä 
alueella, verrataan 
Riistakeskuksen tilastoista. 
Seisovien pyydysten 
kehitys ja niitten 
käyttöönotto. 
Asiantuntijat arvioivat 
mikäli alueellinen 
merimetsotyöryhmä on 
saavuttanut merkittäviä 
toimenpiteitä 
merimetsoihin liittyen. 

Osatavoite 7   

Edistetään osakaskuntien 
järjestäytymistä ja vesialueitten 
yhdistämistä isoimmiksi 
kokonaisuuksiksi. Tämä helpottaa 
kalatalousalueen vesialueitten 
käyttöä, esimerkiksi 
hoitotoimeenpiteitten 
toteuttamista, yhtenäislupa-
alueitten perustamista, tai 
ylipäätään käyttöasteen lisäämistä 
alueella.   

Vesiomistajien tiedottaminen 
hyödyistä osakaskuntien 
perustamisessa ja 
järjestäytymisessä kuten 
yhtenäislupa-alueitten 
muodostamisessa. Vesialueitten 
yhdistämisestä ja osakaskuntien 
järjestäytymisestä  muodostuvat 
kustannukset voisi vähentää 
projektilla missä näitä toimintoja 
painotetaan. 

Omistussuhteiden 
vertaaminen 
kalatalousalueella ennen 
tulevaa suunnittelukautta 
ja sen loppupuolella.  
 

Osatavoite 8   

Kalatalousalue tuntee alueen 
kalastajarakenteen ja saalismäärät 
isossa kuvassa. Kalatalousalue 
suosittelee että rannikonläheiset 
kalastajat ilmoittavat 
toiminnastaan. Suurimmat 
puutteet tiedoissa löytyvät tänä 
päivänä vapaa-ajankalastuksen 
levinneisyyden ja saaliiden osalta, 
mikä tulee korjata. 
 

Vapaa-ajankalastuksen tiedon 
keruu tapahtuu esimerkiksi 
Luken selvityksillä, jotka 
tarkentuvat paikalliselle tasolle, 
nykyisen maakunnallisen tasoon 
verrattuna. Tietoa vapaa-
ajankalastuksesta voi myös 
kerätä kalastusvalvonnan 
yhteydessä tai muilla keinoilla, 
joita mainitaan suunnitelmassa.  

Asiantuntijat arvioivat, 
mikäli tieto vapaa-
ajankalastuksen 
levinneisyydestä ja 
saaliista on parantunut, 
kuten miten täsmällinen 
tieto on maantieteellisesti. 
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Osatavoite 9   

Alueen järviä ja muita pienempiä 
vesiesiintymiä kartoitetaan 
isommassa mittakaavassa mitä 
aikaisemmin. Kartoituksissa 
painotetaan joki- ja täplärapuja 
kuten kalakantoja. 
Jokirapukantoja seurataan järvissä 
missä niitä esiintyy ja istutuksia 
toteutetaan, mikäli 
jokirapukannat heikkenevät 
merkittävästi näillä alueilla. 
Järvien taloudellista 
hyödyntämistä, kalastuslupa-
alueitten perustamista ja 
sisävesien mahdollinen 
toimiminen kutualueina 
rannikonläheisille lajeille 
selvitetään.  

Kartoitukset, istutukset ja 
selvitykset vesiesiintymien 
mahdollisesta hyödyntämisestä. 
Kalojen nousu merestä jokiin 
mahdollistetaan järvien ja ojien 
kunnostamisella kuten esteiden 
raivaamisella.  
 

Sisävesillä tehtyjen 
kartoituksien, selvityksien 
ja 
kunnostustoimenpiteitten 
määrä. 
 

 

 

 

Liite 2.  

Todennäköisyysmalli vapaa-ajankalastuksen levinneisyydestä ja intensiteetistä perustuu kiinteistöjen, 

satamien ja veneenlaskupaikkojen esiintymisiin kalatalousalueella. Nämä parametrit käytettiin, jotta 

saataisiin karkea kuva vapaa-ajankalastuksen levinneisyydestä, eli malli on ainoastaan suuntaa antava, 

kuten nimikin viittaa.  

Kiinteistöt/väestötiheys: Mallissa käytettiin Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriä, josta laskettiin 

100m vyöhyke rantaviivasta. Kiinteistöt jotka sijoittuivat vyöhykkeen sisälle käytettiin mallissa. Tämä 

jotta kaikilla kiinteistöillä olisi sama vaikutus vapaa-ajankalastukseen, mikä ei päde rannanläheisen 

kiinteistön ja kaukana merestä sijaitsevan kiinteistön osalta. Korppoon, Houtskarin, Iniön ja Nauvon 

kiinteistörekisterit käytettiin mallissa ja nämä kiinteistöt vaikuttivat myös vapaa-ajankalastuksen 

intensiteettiin viereisillä kalatalousalueilla, erityisesti raja-alueilla. Väestötiheysparametreja ei 

käytetty Naantalin ja Kustavin osalta, mikä luultavasti heikensi vapaa-ajankalastuksen intensiteettiä 

kalatalousalueen koillisosissa. Ahvenanmaalaisten naapurikuntien kiinteistöjen vaikutus katsottiin 

olevan merkityksetön, jonka vuoksi ne jätettiin mallinnuksen ulkopuolelle.   

Satamat: Lounaistieto-karttapalvelussa löytyvä Varsinais-Suomen satamat karttatasoa käytettiin 

mallissa. Kaikki satamatyypit otettiin mallinnukseen mukaan, paitsi ankkuri- ja kiinnittymispaikat.  

Veneenlaskupaikat: Lounaistieto-karttapalvelun veneenlaskupaikka-karttataso (2008) perustuu 

Destian ja Merenkulkulaitoksen tietoihin. Lisätäkseen venelaskupaikkojen merkitystä vapaa-

ajankalastukselle, laskettiin jokaiselle veneenlaskupaikalle halkaisijaltaan 10 km vaikutusalueen.  

Ruudukko (5x5 km) tuotettiin jokaista karttatasoa kohden QGIS-ohjelmassa ja kohteitten lukumäärä 

ruutua kohden korreloi värin kanssa värispektrillä (sama kaikkien tasojen osalta), mikä vaihteli 

valkoisesta (0 kohdetta) tummaan siniseen. Keskiarvo laskettiin kolmesta karttatasosta alla olevan 
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kaavan mukaisesti. Kiinteistöt (väestötiheys) katsottiin olevan tärkein kolmesta tasosta, jota 

painotettiin sen myötä 70 %, satamia ja veneenlaskupaikkoja painotettiin kumpaakin 15 %. 

 (Kiinteistöt * 0,7) + (Satamat * 0,15) + (Veneenlaskupaikat * 0,15) 

 

 

 

Liite 3. 

Mahdollisia kunnostusalueita tulevalle suunnittelukaudelle. Google Maps-satelliittikuvia käytettiin 

sopivien kunnostuskohteitten löytämiseksi. Satelliittikuvat voivat antaa väärän kuvan alueen 

todellisesti luonteesta, minkä vuoksi alueita on tarkastettava ennen mahdollisia lupahakemuksia ja 

kunnostustoimenpiteitten toimeenpanoa. Alueitten valinnassa korostettiin umpeenkasvaneita lahtia, 

fladoja sekä kluuvijärviä, jotka estävät kalojen käyttöä ja pääsyä näille alueille kudun aikana. Tämä oli 

myös kustannustehokkaasti paras vaihtoehto saada mahdollisia tuloksia aikaan, eli 

umpeenkasvaneitten vesialueitten avaamista, sen sijaan että yritettäisiin esimerkiksi parantaa 

vedenlaatua tai lisätä vesikasvillisuutta tai muita struktuureja joihin mäti tarttuu. Alla tarkennetaan 

kunnostuskohteitten sijaintia.  

A) Persholmsfladan, Persholm-Brändholm-Kvärvesholm, Iniö   B) Härklot fladan, Härklot, Iniö   C) 

Krafshålet, Norrholmen, Iniö   D) Storgloet, Bockholm, Iniö   E) Sördö, Houtskari   F) Byholm yhteydessä 

oleva lahti, Houtskari   G) Fladan, Långviken, Korppoo   H) Salmi Ramsön-Flatön välillä, Korppoo   I) 

Gloet, Hönsnäs-Holmen, Houtskari 

 

 


