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1. Johdanto 

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

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

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

alueen kalavarojen ja niiden biologisesta monimuotoisuudesta kestävän ja moninaisen käytön. KHS:n 

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 vesiympäristö turvataan. 

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

tulee huomioida muun lainsäädännön vaatimukset joiden pohjalle kalakantojen käyttö ja hoito 

perustuvat, valtakunnalliset kalavarojen hoitosuunnitelmat sekä muut  kalakantojen käyttöä ja hoitoa 

koskevat suunnitelmat, 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 ei 

ole ristiriidassa kalastuslainsäädännön asettamien velvollisuuksien kanssa, huomioida alueellisten 

KHS:ien laatimisessa ja toteuttamisessa kuten kalastuksen järjestämisessä yleisillä vesialueilla. KHS:at 

eivät saa vaikeuttaa valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien toteuttamista. 

Paraisten-Nauvon kalatalousalue koostuu vesialueista Paraisten ja Nauvon kunnanosissa Paraisten 

kaupungissa (kuva 1). Nämä alueet kuuluivat nykyään lopetetuille Paraisten ja Nauvon kalastusalueille. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus hyväksyi kalatalousalueen rajat 13.12.2019 (VARELY 4752/5730/2017). 

Paraisten-Nauvon kalatalousalueen järjestäytymiskokous pidettiin 27.02.2019 ja kokous hyväksyi 

kalatalousalueen nimen ja säännöt jotka Varsinais-Suomen ELY-keskus vahvisti 18.6.2020 

(VARELY/4752/5730 - 2019).  

ELY-keskus vahvisti 18.6.2019 Paraisten-Nauvon kalatalousalueen sääntöjen mukaan vesialueiden 

pinta-alaksi 129 356 hehtaaria. Kalatalousalue sisältää sisä-, keski- ja ulkosaaristoa ja rajoittuu Suomen 

merivyöhykerajaan pohjoisessa Itämeressä. Vaelluskaloja vaeltaa alueen läpi esimerkiksi 

Paimionjokeen ja Aurajokeen. 
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Paraisten ja Nauvon keskustat muodostavat alueen suurimmat yhdyskunnat. Kaupallinen kalastus 

alueella on vähentynyt voimakkaasti, kun taas troolikalastus on vielä elinvoimaista. Kalastajien mukaan 

harmaahylje on tehnyt rannikonläheisestä kalastuksesta liki mahdotonta ulko- ja keskisaaristossa. 

Vapaa-ajankalastus on ajoittain merkittävää tietyillä alueilla ja tiettyinä vuodenaikoina, Kirjalansalmi 

ja Kirkkoselkä ovat suosittuja vapaa-ajankalastajien keskuudessa.  

 

 

 

 

 

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

suunnitelmaa tulee tarpeen mukaan myös päivittää vallitsevien olosuhteiden mukaan tämän 

ajanjakson aikana. Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta ilmenee miten alueen kalakantoja tulee hoitaa 

suunnitelman voimassaolon aikana. Suunnitelma sisältää kuvauksen kalakantojen tilasta ja 

hoitotoimenpiteistä kantojen ylläpitämiseksi. Uudet tutkimustulokset, muutokset rehevöitymisessä tai 

ilmastossa, ja ravintoketjujen muutokset suhteessa petokaloihin ja uusiin lajeihin, mitkä seikat 

heijastuvat muuttuneina kalojen elinehtoina, voivat aiheuttaa tarpeen suunnitelman täydentämiseksi 

tai päivittämiseksi koska muuttuneet elinehdot ja lajikoostumukset meressä heijastuvat niin 

kaupalliseen- kuin vapaa-ajankalastukseen. Ehdotus uudeksi KHS:ksi tulee lähettää ELY-keskuksen 

hyväksyttäväksi viimeistään kuusi kuukautta ennen kuin nykyisen suunnitelman voimassaoloaika 

umpeutuu. 

Kuva 1. Paraisten-Nauvon kalatalousalue, lähialueen kunnat tai kunnanosat ja 

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tilastoruudut (51, 52, 60 ja 61) 

kaupallisen kalastuksen saalisraportointiin. 
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2. Suunnitelma Paraisten-Nauvon merialueelle  

2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalastuksen ja kalakantojen nykytilasta  

2.1.1. Vesialue 

Kalatalousalueen omistussuhteet vaihtelevat suurista, enimmäkseen järjestäytyneistä, vesialueista 

ulko- ja keskisaaristossa, kun taas Paraisten ja Nauvon pääsaarista löytyy enemmän yksityisiä 

vesialueita ja järjestäytymättömiä osakaskuntia (kuva 2). Kalatalousalueella on 148 osakaskuntaa ja 

710 yksityistä vesialuetta. Järjestäytyneiden osakaskuntien pinta-ala muodostaa noin 90 % 

osakaskuntien kokonaispinta-alasta. Yksityiset vesialueet muodostavat noin 40 000 hehtaaria, joista 

noin kaksi kolmasosaa ovat yksityishenkilöiden omistamia ja noin yksi kolmasosa valtion yleisiä 

vesialueita.  

 

 

              
Kuva 2. Kiinteistörajat ja omistussuhteet Paraisten-Nauvon Kalatalousalueen 

merialueella vuonna 2019. 
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Suurin osa järjestäytyneistä osakaskunnista on ns. ”nukkuvia”, eli niillä ei ole ollut kokouksia tai muuta 

vastaavaa toimintaa vuosiin tai jopa vuosikymeniin. Vesialueet jotka ovat alle hehtaarin kokoisia 

muodostavat noin kolmasosan vesialueiden kokonaismäärästä ja yli puolet vesialueista on alle viiden 

hehtaarin kokoisia (taulukko 1). 

 

 

 

Alueella on kalastuksen ohella paljon muuta toimintaa. Veneliikenne on vilkasta niin vakituisesti 

asuvien kuin turistien osalta. Veneliikenne keskittyy kesään, jolloin ihmismäärä alueella 

moninkertaistuu. Alueelta löytyy monta satamaa jotka ovat matkailijoiden suosiossa, esimerkiksi 

Nauvon kirkonkylä, Gullkrona, Seili, Stenskär, Brännskär, Kirjais byhamn, Borstö, Berghamn ja Nötö 

(kuva 3). Liki kaikki rannanläheiset alueet luonnonsuojelualueiden ulkopuolella on kaavoitettu joko  

vakituiselle- tai kesäasutukselle. Kalanviljelylaitoksia löytyy Nauvosta (Haverö Lax) ja kalatalousalueen 

rajalta Storströmmenissä Nauvon ja Korppoon välillä (Heimon Kala). Vesialue koostuu myös väylistä ja 

väyläalueista joita käyttävät esimerkiksi lautat ja rahtilaivat, joista jotkut käyttävät väyliä säännöllisesti 

ja toiset epäsäännöllisesti. Turku, joka on tärkeä satamakaupunki, sijaitsee lähistöllä, minkä ansiosta 

Airisto on eniten liikennöity väylä alueella. Teollisuus Paraisilla ja Naantalin varustamo ja 

öljynjalostamo vaikuttavat myös alueen liikennöintiin. Saaristolaisille kelirikon ja avoimien väylien 

yhdistelmä voivat aiheuttaa ongelmia talvisin, kun autoa tai venettä ei voi käyttää ylläpitämään 

yhteyksiä mantereelle.  

Luonnonsuojelualueet ovat lukuisia ja Saaristomeren kansallispuisto muodostaa pinta-alaltaan 

suurimman luonnonsuojelualueen kalatalousalueen eteläisimmissä osissa ja Nötön läntisellä puolella. 

Vaikka luonnonsuojelualueiden lukumäärä on huomattava, vain osalla niistä esiintyy kalastuskieltoja 

tai -rajoituksia. Kalastus on kielletty vuoden ympäri Vallmovikenin, Lalaxvikenin ja Myggskärsfjärdenin 

luonnonsuojelualueilla (kuva 3). Kalatalousalue rajoittuu etelässä Mastbådanin 

hylkeidensuojelualueeseen missä kalastusta saa harjoittaa ainoastaan Metsähallituksen luvalla 

tiettyinä aikoina. Tarkempaa tietoa kalastusrajoituksista löytyy sivulta kalastusrajoitus.fi.  

Vedenlaadun perusteella koko kalatalousalue kärsii rehevöitymisestä, jonka vaikutus on 

konkreettisempi suojaisilla alueilla sisäsaaristossa keski- tai ulkosaaristoon verrattuna (Korpinen et al. 

2018). Huomattavimmat ravintoaineiden ja orgaanisen kiintoaineen lähteet ovat Aurajoki ja 

Paimionjoki, jotka purkautuvat läheisille merialueille ja vaikuttavat sitä myötä rehevöitymiseen koko 

Saaristomerellä.  

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

< 1 368 30,5 142,9 0,1 

1-4,99 282 23,3 655,3 0,5 

5-49,99 376 31,1 6667,6 5,2 

50-99,9 60 5,0 4304,1 3,3 

100-499.9 83 6,9 15444,2 11,9 

500-999.9 20 1,7 14287,5 11,0 

> 1000 19 1,6 87855,2 67,9 

Taulukko 1. Omistusyksiköiden lukumäärä, suhteellinen osuus lukumäärästä, kokonaispinta-ala 

(hehtaari, ha) sekä suhteellinen osuus Paraisten-Nauvon kalatalousalueen kokonaispinta-alasta. 
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Maatalous on suurin yksittäinen kuormituslähde fosforin (82 %) ja typen (68 %) 

kokonaiskuormituksesta Saaristomerellä (Laamanen 2016). Kalanviljely muodostaa 3 % fosforin ja 2 % 

typen kokonaiskuormituksesta Saaristomerellä. Itämeren yleinen rehevöityminen ja ravinnekuormitus 

muilta rannikkoalueilta kuten Selkämereltä ja Suomenlahdelta vaikuttavat myös kalatalousalueen 

rehevöitymiseen. Kalatalousalueella alueet Paraisten kunnanosassa ovat veden sameuden perusteella 

eniten rehevöityneitä (kuva 4). Alue sijaitsee lähimpänä Aurajokea ja Paimionjokea, mikä pääasiassa 

selittää erot sameudessa kalatalousalueen uloimpiin osiin verrattuna. Paraisten jätevedenpuhdistamo 

käsittelee ja päästää ulos suurimman asukasmäärän jätevedet verrattuna saariston muihin kuntaosiin, 

Kuva 3. Muu toiminta (venesatamat, jätevesien purkupaikat, rantarakentaminen, väylät ja 

väyläalueet sekä kalastusta rajoittavat luonnonsuojelualueet Paraisten-Nauvon 

kalatalousalueella. 
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mikä osittain selittää eroja veden sameudessa. Rehevöityminen on vuosikymmenien aikana 

vaikuttanut muutoksiin rannikkoalueella kuten lisääntyneisiin syanobakteerikukintoihin (sinilevä), 

rihmalevien esiintymiseen ja rakkohaurun  levinneisyyden kaventumiseen. Muutos on vaikuttanut 

kalakantoihin, särkikalat ja kuha suosivat vallitsevaa rehevöitymistä, kun esimerkiksi ahven kärsii 

yleisesti siitä. Paraisten-Nauvon kalatalousalueella löytyy yksi pistekuormittaja, jolla on 

ympäristöluvan kautta kalakantojen valvontavelvollisuus ja velvollisuus maksaa 2750€ vuosittain 

kalastonhoitomaksuna. Kalastonhoitomaksua käytetään alueella siianpoikasten istutuksiin kuten 

nykyisen suunnitelman mukaan kalastonhoitomaksujen käyttämisestä Turun alueella.  

 

 

 

 

 

Harmaahylje on elpynyt 1900-luvun heikkenemisen jälkeen, joka johtui intensiivisestä metsästyksestä 

ja ympäristömyrkyistä, jotka alensivat harmaahylkeiden lisääntymiskykyä. Valtaosa Suomen 

harmaahylkeistä elää Lounais-Suomen ulkosaaristossa (kuva 5). 

 

 

Kuva 4. Pintaveden sameus keskiarvona ajanjaksolla 1.7-7.9 (2015-2018) 

Paraisten-Nauvon kalatalousalueen merialueella, perustuen 

satelliittikuviin (Suomen ympäristökeskus). 
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Merimetso palasi Suomen luontoon vuonna 1996 ja populaatiot ovat kasvaneet siitä lähtien (kuva 6), 

kantojen kasvu on toki pysähtynyt tai laskenut viime vuosien ajan Saaristomerellä, Suomenlahdella ja 

Merenkurkussa. Saaristomerellä oli vuonna 2020 noin 5000 merimetsonpesää. Merimetsot ovat 

kevään 2020 aikana perustaneet kolonian Högen saarelle, joka sijaitsee 2-3 km Paraisten keskustasta 

etelään. Siellä on 110 pesää Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan. Äggskärenin ja Yxhopin 

saarilta löytyy myös vanhoja kolonioita. Lähialueilla (Turku, Naantali, Kustavi ja Korppoo) oli 2402 

pesää vuonna 2020.  

 

 
 

 

 

Kuva 5. Harmaahyljekannan kasvu Itämerellä (punaiset 

kuutiot) ja Suomen rannikkoalueella (siniset kuutiot) 

vuosina 2000-2020 (Luke). 

Kuva 6. Merimetsojen pesämäärä Suomen merialueilla 

vuosina 2005-2020 (SYKE). 
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2.1.2 Kalastus 

Paraisten-Nauvon kalatalousalue on merkityksellinen niin kaupallisille kalastajille kuin vapaa-

ajankalastajille. Alueen koko, kesämökkien määrä ja lukemattomat lahdet, fladat ja kluuvijärvet ovat 

alueen merkityksellisiä erityispiirteitä, jotka tarjoavat mahdollisia kutualueita ja elinympäristöjä 

erilaisille kalalajeille.  

Kaupallinen kalastus 

Kaupallisessa kalastuksessa saalis rekisteröidään tilastoruuduittain (kuva 1). Tilastoruudut eivät seuraa 

kalatalousalueen rajoja, minkä vuoksi rannikonläheisen kalastuksen saalistilastoon on poimittu 

Paraisten-Nauvon kalatalousalueelle rekisteröityneiden ryhmän-I ja -II kalastajien saaliit. 

Troolikalastuksen osalta saalis esitetään tilastoruuduittain, koska myös kalastajat jotka asuvat 

kalatalousalueen ulkopuolella voivat kalastaa alueella. Nauvon Käldingestä löytyy keskeinen 

kalastussatama missä myös silakkaa ja kilohailia tuodaan maihin. Paraisten kaupunki omistaa 

Käldingen kalasataman. Toinen keskeinen kalasatama Turunmaalla löytyy Kemiönsaaren Kasnäsistä.  

Kalatalousalueella kaupallisten kalastajien määrät ovat vähentyneet tasaisesti ajan myötä, kuten 

Suomen muillakin rannikkoalueilla. Vuonna 2011 Paraisten-Nauvon kalatalousalueella oli 39 

kaupallista kalastajaa, mutta vuonna 2019 oli ainoastaan 13 jäljellä. Kaupallisten kalastajien 

vähentynyt määrä näkyy myös pyyntiponnistuksessa (kuva 7). Pyyntiponnistus on verkkokalastuksen 

osalta vähentynyt vuonna 2019 noin neljännekseen siitä mikä se oli vuonna 2010. Pienimuotoista 

rysäkalastus ovat yksittäiset kalastajat  harjoittaneet 2010-luvun aikana.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Kaupallisen kalastuksen vähenemiseen vuosikymmenten aikana löytyy useampia syitä. Harmaahylkeet 

ovat pääasiassa keskittyneet Lounais-Suomen ulkosaaristoon, mistä ne ovat kannan vahvistuessa 

hakeutuneet saariston sisempiin osiin, missä ne aiheuttavat vahinkoja niin kaupallisille- kuin vapaa-

ajankalastajille. Harmaahylje vahingoittaa kalastusta repimällä kalaa verkoista, mikä yleensä johtaa 

siihen että verkot hajoavat. Saalistaessaan harmaahylje ajaa kalat pois niiden omilta elinalueiltaan ja 

pienentää kalakantoja syömällä kalaa jonka kalastaja muuten voisi pyydystää. Harmaahylkeiden on 

myös nähty seuraavan kalastajia pyyntialueille missä verkot lasketaan mereen. Lisäksi harmaahylkeet 
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Kuva 7. Pyyntiponnistus (vuorokauden tai vähemmän 

käytettyjen välineiden lukumäärä) verkko- ja 

rysäkalastuksessa Paraisten-Nauvon kalatalousalueella 

(ELY-keskus). 
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voivat vaania rysän aukon edustalla, minne kalat keskittyvät ennen kuin ne uivat rysän sisään. 

Runsaiden jäätalvien aikana verkkokalastusta voi yleensä harjoittaa ilman häiriöitä, koska harmaahylje 

joutuu hakeutumaan avoimille merialueille. Ilmastonmuutos ja jäättömien talvien yleistyminen 

vaikuttaa siihen että harmaahylkeet voivat liikkua saariston sisemmissä osissa ympäri vuoden.  

Kilpailu kalasta on paikoitellen lisääntynyt entisestään vuoden 1996 jälkeen kun merimetso on 

vakiinnuttanut kantansa meillä uudelleen. Suurin osa merimetsoista hakee ruokansa muutamasta 

kilometristä 15 km:iin pesimäyhdyskunnasta, eli suurilla merimetsoyhdyskunnilla voi olla huomattava 

vaikutus tietyillä alueilla (Grémillet 1997, Salmi et al. 2015).  Kaupallisesti tärkeiden kalalajien osuus 

merimetson ruokavaliossa voi vaihdella alueittain (Lehikoinen et al. 2011, Salmi et al. 2015). 

Rysät, jotka ovat tarpeeksi kestäviä hylkeen hyökkäyksiä vastaan, aiheuttavat mittavia investointeja ja 

taloudellisia riskejä joita harvat kaupalliset kalastajat ovat halukkaita ottamaan. Uudet kalastajat 

toimialalla eivät mielellään tee sijoituksia, kun niitä seuraavat taloudelliset riskit ovat isot ja alan 

kannattavuus on epävarma. Kaupallisten kalastajien keski-ikä on korkea, eli kun nykyiset kalastajat 

menevät eläkkeelle ja kun ei löydy vastaavissa määrin uusia tulokkaita alalle, laskee kalastajien 

lukumäärä ajan myötä.  

Kuha on taloudellisesti tärkein laji rannikonläheisessä kalastuksessa Paraisten-Nauvon 

kalatalousalueella (kuva 8). Kuhasaaliit olivat 2010-luvulla korkeimmillaan 16 tonnia vuonna 2012 ja 

alimmillaan vuonna 2017 kun puolet siitä määrästä pyydettiin. Sen jälkeen pyynti on noussut jonkun 

verran. Ahvensaaliit ovat seuranneet kuhan saaliskehitystä, ollen 10-11 tonnia vuodessa 2010-luvun 

ensimmäisellä puoliskolla, minkä jälkeen saaliit putosivat 4 tonniin vuonna 2017. Ahvensaaliit ovat 

vuosina 2018-2019 nousseet hieman vuoden 2017 tasosta. Siika-, hauki-, ja särkikalasaaliit ovat 

laskeneet suhteellisesti enemmän, verrattuna kuhaan, kun vuonna 2010 saaliit olivat 6-7 tonnin välillä 

ja alle 2 tonnia vuonna 2019. Vuonna 2010 pyydystettiin, lajista riippuen, 100-1000 kg kampelaa, 

madetta ja taimenta, kun taas vuonna 2019 näistä lajeista ei ollut lainkaan raportoituja kaupallisia 

saaliita.  

 

 
 

 

 

 

Paraisten-Nauvon kalatalousalue sijaitsee neljän tilastoruudun (51, 52, 60 ja 61) sisällä, silakan ja 

kilohailin saaliit esitellään näin ollen niitten mukaan (kuva 9). Silakan- ja kilohailinkalastus troolilla on 

taloudellisesti tärkein kalastuselinkeino alueella. Saaliit ovat silakan osalta nousseet kaikissa 
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lajien ja särkikalojen osalta vuosina 2010-2019 (ELY-keskus). 
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tilastoruuduissa 2010-luvun alusta, mutta kehitys on vaihdellut paljon eri tilastoruutujen välillä. 

Esimerkiksi tilastoruudussa 51 saaliit olivat noin 3500 tonnia vuonna 2010, noin 8500 tonnia vuonna 

2016 ja noin 5500 tonnia vuonna 2019. Tilastoruudun 52 kehitys ajan myötä oli samankaltainen kuin 

ruudussa 51, samaan aikaan kun ruudulla 61 oli päinvastainen kehitys ruutujen 51 ja 52 kanssa. Tämä 

johtuu luultavasti siitä, että samat kalastajat vaihtavat pyyntialueitaan vuosittain, mutta myös 

muutoksista saaliskiintiöissä. Kilohailin saaliit ovat olleet suhteellisen vakaita 2010-luvun aikana 

tilastoruuduissa 60 ja 61, mutta mitättömiä ruuduissa 51 ja 52, minkä vuoksi niitä ei esitetä kuvassa 8.  

 

 

 

 

 

Vapaa-ajankalastus 

Vapaa-ajankalastuksella tarkoitetaan tässä suunnitelmassa kotitarvekalastajia ja urheilukalastajia, 

jotka liikkuvat yhdellä tai useammalla alueella ja jotka pääasiassa harjoittavat viehekalastusta, sekä 

muita joiden kalastuksen voi luokitella tämän määritelmän läheisyyteen. Vapaa-ajankalastusta 

harjoitetaan useammalla eri tavalla, jotkut kalastavat omilla vesialueillaan tai alueilla joissa he ovat 

osaomistajia, kun taas toiset liikkuvat enemmän ja kalastavat yleisen kalastusoikeuden perusteella 

ja/tai niillä oikeuksilla viehekalastukseen johon kalastonhoitomaksu oikeuttaa. 

Vapaa-ajankalastuksen laajuudesta Paraisten-Nauvon kalatalousalueella saatiin selvyyttä Luken ja 

silloisen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksistä viehekalastuksesta ja vapaa-

ajankalastajien saaliista (Eskelinen & Mikkola 2019, Seppänen et al. 2011). Luke kartoittaa vapaa-

ajankalastuksen laajuutta joka toinen vuosi kyselyillä kalastonhoitomaksun maksaneille. Vapaa-

ajankalastajien määrät ovat kansallisesti vähentyneet viime vuosikymmenten aikana. Vuonna 1998 

arvioitiin Suomessa olevan 2 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa, mutta 2010-luvulla määrä on vakiintunut 

noin 1,5 miljoonan paikkeille (Luke tilastotietokanta: https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/). 

Tämä kehitys näkyy myös Lounais-Suomen merialueella, missä vapaa-ajankalastajia oli 200 000 vuonna 

2006 ja vuoden 2008 jälkeen noin 100 000-150 000 (kuva 10).  
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Viehekalastuspäivien lukumäärä oli 85117 Paraisten-Nauvon kalatalousalueella Luken selvityksessä 

vuosilta 2017-2018, mikä on neljänneksi eniten Varsinais-Suomen kalatalousalueista (Eskelinen & 

Mikkola 2019, taulukko 2).  

 

 

 

Kalatalousalue Määrä 

Karvianjoki 52477 

Pori 75938 

Eurajoki-Lapinjoki 58379 

Kokemäki 35587 

Sirppujoki 17554 

Lounais-Suomi 95196 

Kemiönsaari-Särkisalo 69701 

Parainen-Nauvo 85117 

Airisto-Velkua 204615 

Korppoo-Houtskari-Iniö 48927 

Kustavi-Uusikaupunki 138673 

 

Vapaa-ajankalastajien saaliit ovat vähentyneet vapaa-ajankalastuksen hiipumisen myötä. Vapaa-

ajankalastajien lajikohtaisten saaliiden arvioitiin vuonna 2009 olevan Paraisten-Nauvon 

kalatalousalueella noin 50 tonnia ahventa, 80 tonnia haukea, 30 tonnia kuhaa ja 40 tonnia särkikaloja 

(särki ja lahna) (Seppänen et al. 2011, taulukko 3).  Vaikka tiedot ovat vanhentuneita, antavat ne kuvan 

siitä missä suhteessa eri kalalajeja pyydystetään alueen vapaa-ajankalastuksessa. Saalismäärät ovat 

suuntaa-antavia, koska vapaa-ajankalastuksen harrastaminen vaihtelee huomattavasti vuosittain. 

Vapaa-ajankalastuksen saaliit ovat esimerkiksi vaihdelleet 3734 - 892 tonnin välillä vuosina 2006-2010. 

Kampela-, made- ja haukisaaliit ovat toki vähentyneet suhteellisesti enemmän verrattuna vapaa-
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ajankalastuksen harjoittamiseen. Nämä lajit ovat myös vähentyneet selkeästi kaupallisessa 

kalastuksessa. On todennäköistä, että nämä lajit ovat kärsineet heikentyvistä kutu- ja elinalueista 

rehevöitymisen ja muitten ympäristömuutosten myötä.  

 

 
 

Ahven Hauki Kuha Lahna Särki Muut 

Parainen 19 38 23 16 7 8 

Nauvo 34 39 5 12 5 15 

Summa 53 77 28 28 12 23 

 

Tällä hetkellä Paraisten-Nauvon kalatalousalueella ei löydy yhtenäislupa-alueita. Vapaa-

ajankalastuksen harjoittaminen voisi kasvaa, mikäli yhtenäislupa-alueita perustettaisiin, tai yleisesti 

parantamalla vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä, esimerkiksi lisäämällä yleisten 

veneenlaskupaikkojen määrää. Paraisten-Nauvon kalatalousalueelta löytyy kahdeksan yleistä 

veneenlaskupaikkaa. Uusia veneenlaskupaikkoja voisi rakentaa alueille jotka ovat hyvien 

kulkuyhteyksien päässä ja jotka ominaisuuksiltaan pystyisivät ylläpitämään runsastakin vapaa-

ajankalastusta. 

Kalastusopastoiminta 

ELY-keskus voi toiminta-alueellaan kalastuslain 18§:n mukaan myöntää luvan kalastusopastoiminnan 

harjoittamiseen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Järjestetyissä kalastusopastustapahtumissa voi 

enintään kuusi kalastajaa osallistua kerralla kalastettaessa ongella, pilkillä tai vieheellä. 

Kalastusopastoiminnan harjoittaminen helpottui vuonna 2012 kun lupajärjestelmä astui voimaan. 

Tämä on johtanut myönnettyjen kalastusopaslupien määrän kasvuun (taulukko 4). Esimerkkinä 

voimassaolevien kalastusopaslupien määrä nousi 20:stä 57:ään  vuosina 2015-2019. Asiakaspäivien 

(asiakkaat jotka ovat käyttäneet kalastusopastusta ainakin tunnin ajan vuorokautta kohden) määrä on 

toki samalla periodilla vähentynyt 300:sta 62:een. Tietoja ei ollut saatavilla vuoden 2017 osalta. On 

huomioitava, että ELY-keskuksen myöntämät luvat koskevat usein kokonaisia maakuntia, ja lupien 

määrät eivät sen vuoksi kerro kuinka paljon kalastusopastoimintaa harjoitetaan yksittäisillä 

kalatalousalueilla. On myös mahdollista harjoitta kalastusopastusta yksityisillä vesialueilla vesialueen 

omistajan luvalla. Asiakaspäiviä yksityisillä vesialueilla ei tarvitse raportoida, koska tämä ei sisälly 

lakisääteiseen lupamenettelyyn. Kalastusoppaiden ei tarvitse ilmoittaa saalistaan vuoden 2019 

jälkeen.  

 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Lupamäärä 20 26 41 51 57 

Asiakasvuorokaudet 300 360 
 

66 62 

 

Kalakannat 

Tällä hetkellä ei löydy kattavaa tietoa kalakantojen koosta tai tilasta. Kalakantojen tila määritellään 

pitkälti ELY-keskuksen vuosittain keräämistä saalistiedosta ja tieteellisten artikkeleiden perusteella. 

Suomessa kalakantojen tilaa arvioidaan kaupallisten saalistietojen perusteella, mutta kaupallisten 

Taulukko 3. Vapaan-ajankalastuksen arvioidut saalismäärät (tonnia) 

kalalajeittain entisillä Paraisten ja Nauvon kalastusalueilla vuonna 2009. 

Taulukko 4. Voimassa olevien kalastusopaslupien ja asiakasvuorokausien 

määrä Paraisten-Nauvon kalatalousalueella vuosina 2015-2019. 
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saalistietojen käyttö ei ole ongelmatonta. Kaupalliset saalistiedot rajoittuvat taloudellisesti 

merkittäviin lajeihin, mistä johtuen kannanarvioita ei löydy taloudellisesti vähemmän arvokkaiden 

kalalajien osalta. Kannanarviot ovat myös riippuvaisia kalastuksen mittakaavasta tietyllä alueella – mitä 

enemmän kalastetaan sitä luotettavampia kannanarviot ovat. Kaupallisen kalastuksen toimintapiirteet 

luovat myös haasteita kannanarvioihin, mitä voi valaista alla olevilla esimerkeillä.  

Saalis pyyntiponnistusta kohden käytetään mittana kalakantojen kehityksestä ajan myötä. Arvo ei 

kuitenkaan huomioi aluekohtaisia vaihteluita ja muita tekijöitä kalastajien toiminnassa jotka voivat 

merkittävällä tavalla vääristää kannanarviota. Esimerkiksi, kun vähemmän menestyneet kalastajat 

(jotka ovat käyttäneet suurinta pyyntiponnistusta) lopettavat kalastamisen, nousee saaliiden keskiarvo 

pyyntiponnistusta kohden. Keskiarvo on kuitenkin harhaanjohtava, koska se edustaa ainoastaan niitä 

alueita missä menestyneet jäljellä olevat kalastajat vaikuttavat, vaikka kalakannat muuten keskimäärin 

vähenisivät alueella. Toisaalta kalastajat etsivät säännöllisesti parhaita kalapaikkoja, mikä voi ylläpitää 

suhteellisen hyvän kuvan kalakannoista tilastoissa, vaikka nämä alueet muodostavat poikkeuksen 

isommalla alueella (Lappalainen et al. 2002). Kaupallinen kalastus ei siis seuraa koekalastuksen 

periaatteita, missä samoja asemia kalastetaan samalla kalastusrasituksella vuodesta toiseen, mikä 

mahdollistaa paremmin saaliiden ja pyyntiponnistuksen vertaamisen kalakantojen määrittämiseksi.  

Kuha 

Kuhan vuosiluokkien koot määräytyvät pääasiassa vallitsevien veden lämpötilojen perusteella 

(Lehtonen et al. 1996) ja viime kesien korkeat lämpötilat ovat luultavasti kasvattaneet kuhakantoja 

alueella. Tästä huolimatta kuhan kasvu on luonnollisesti hitaampaa Saaristomerellä verrattuna 

erimerkiksi Suomenlahteen (Lappalainen et al. 2016). Hitaasti kasvavia populaatioita on myös 

kalastettu intensiivisesti Saaristomerellä. Korkea kalastusrasitus joka on todennäköisesti kohdistunut 

nopeasti kasvaviin yksilöihin, mikä on, yhdistettynä yleisesti hitaampaan kasvuun Saaristomerellä, 

johtanut kuhalla pienempään keskimittaan sukukypsyyden alkaessa (Heikinheimo 2006, Kokkonen et 

al. 2015). Kehityksen pysäyttämiseksi ja kuhan keskimitan nostamiseksi sukukypsyyden alkaessa, 

kuhan uusi pyyntimitta on 40 cm vuoden 2019 jälkeen Saaristomerellä toimiville ryhmän-I kaupallisille 

kalastajille. Vapaa-ajankalastajille sekä ryhmän-II kaupallisille kalastajille kuhan pyyntimitta on ollut 42 

cm vuodesta 2016. Vaikka Heikinheimo kollegoineen (2006) ennusti että kuhasaaliit heikkenisivät 

ensimmäisenä vuotena uuden pyyntimitan myötä, oli kuhasaalis vuonna 2019 suurin sitten 2015. 

Vaikka uudet pyyntimitat ovat tulleet voimaan, kalastetaan alueella vielä suhteellisen paljon 43-45 

mm:n solmuväleillä, minkä johdosta alle pyyntimitan kokoiset kuhat muodostavat merkittävän osan 

kuhasaaliista (68% saaliista tilastoruudussa 47 ja 32 % ruudussa 52 vuonna 2019, Olin et al. 2020). 

Nopeampi siirtyminen noin 50 mm solmuvälin verkkoihin vähentäisi alle pyyntimitan olevien kuhien 

määrää saaliissa (Lappalainen et al. 2021).  

Kuhan kutualueet keskittyvät lämpimiin ja tyyniin vesialueisiin sisäsaaristossa. Mikäli alueelta löytyy 

kuhalle erittäin suotuisia kutualueita, esimerkiksi Velmun todennäköisyysmallien perusteella, voi 

kudun turvata esimerkiksi rauhoittamalla nämä alueet tietyksi ajaksi (Lappalainen et al. 2021). 

Ruotsissa ja Virossa vapaa-ajankalastusta säädetään päiväkohtaisilla kuhakiintiöillä, mikä samalla 

turvaa kuhakannat. Jos kalatalousalueelta löytyy alueita, missä vapaa-ajankalastus ja kaupallinen 

kalastus on huomattavaa, voi äsken mainittuja säätelytoimenpiteitä harkita myös näille alueille 

(Lappalainen et al. 2021).  

Keväisin kuhan energia kuluu erityisesti sukurauhasten kasvuun, minkä johdosta lihasmassa on 

alhaisempi loppukesään ja syksyyn verrattuna (Lappalainen et al. 2021). Kuhankalastus on siis 

taloudellisesti vähemmän tuottoisaa keväällä kun kuhafileet ovat normaalia pienemmät, mutta 

intensiivinen kalastus ennen kutua voi myös vähentää kutevien kuhien määrää merkittävästi, mikä 
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vaikeuttaa kuhakantojen kasvua ajan myötä (Olin & Veneranta 2021). Näistä syistä johtuen 

Lappalainen et al. (2021) suosittelee että kuhankalastus painottuisi loppukesään ja syksyyn. 

Ahven 

Ahvensaaliit ovat pitkälti seuranneet kuhan saaliskehitystä alueella. Kuha- ja ahvenkannat vaihtelevat 

vuosittain ja ovat riippuvaisia samoista sääoloista (Karås 1996, Heikinheimo et al. 2014). Ahventa 

pyydystetään myös samoissa verkoissa kuhan kanssa, mikä johtaa samankaltaiseen 

pyyntiponnistukseen ja saalismäärään lajien osalta. Vaikka lajit ovat monella tapaa samanlaisia, 

vaikuttaa rehevöityminen niihin eri tavalla. Kuha tarvitsee avoimia pohjaympäristöjä kutua varten jota 

rehevöityminen edistää vähentämällä makrofyyttien levinneisyyttä, kun taas tämä vaikeuttaa ahvenen 

kutua, koska ahven kiinnittää mätinauhojaan esimerkiksi makrofyytteihin.  

Tällä hetkellä ahvenen kalastusta ei säännöstellä Suomen merialueella. Ahvenen kaupallinen kalastus 

painottuu 4-5 vuotiaisiin yksilöihin, koska pienimmät yksilöt jotka otetaan talteen ovat noin 310 mm 

(Olin & Lehtoranta 2020). Tästä johtuen myös nopeakasvuiset yksilöt ehtivät kutemaan yhden tai 

useamman kerran ennen kuin ne joutuvat pyydystetyiksi, mikä vähentää todennäköisyyttä 

evolutiivisesti negatiiviseen kasvunkehitykseen, mikä on todistettu Saaristomeren kuhilla 

(Heikinheimo et al. 2006). Ahvenella on suhteellisen laaja sietokyky eri kutuolosuhteille. Tästä 

huolimatta Lappalainen et al. (2021) suositteli että kalastusta voidaan säädellä esimerkiksi tärkeissä 

fladoissa ja kluuvijärvissä keski- ja ulkosaaristossa, koska ahvenen suotuisat kutualueet ovat 

suhteellisen vähäiset näillä alueilla, mikä korostaa niitten merkitystä paikallisten ahvenkantojen 

ylläpitämisessä. Ahvenen lihasmassa on, kuten kuhalla, pienempi keväällä ja isompi loppukesän sekä 

syksyn aikana. Lappalainen et al. (2021) kehottaa, että ahvenen kalastus tulisi painottaa loppukesään 

ja syksyyn, samoista syistä kuin kuhan osalta. 

Siika 

Siikasaaliit ovat valtakunnallisesti heikentyneet pidemmän aikaa, kuten myös Paraisten-Nauvon 

kalatalousalueella. Karisiika on vähentynyt rehevöitymisen myötä, esimerkiksi kutualueitten luonteen 

muuttuessa (Veneranta et al. 2016). Avoimien hiekkapohjien levinneisyys on vähentynyt, koska levät 

ovat runsastuneet ja kerääntyneet pohjille, missä hajoamisprosessit ovat vähentäneet veden 

happipitoisuutta ja -kylläisyyttä. Yhä lämpimämmät ja jäättömät talvet, kuten myös kesien 

korkeammat lämpötilat, ovat haitanneet siianpoikasten kehitystä. Siianpoikasia (Bengtsårin kanta) 

istutetaan alueella hoitotoimeenpiteenä karisiian vahvistamiseksi.  

Hauki 

Haukien väheneminen on ollut alueellisempaa mutta ei yhtä dramaattista kuin kampeloiden ja mateen 

väheneminen. Syy haukikantojen heikkenemiseen on vielä epäselvä (Nilsson et al. 2004), mutta se 

johtuu luultavasti kutualueitten huonontuneista oloista mikä on vaikuttanut hauen kutuun. Hauen 

pääasialliset kutualueet sijaitsevat tyynien ja suojaisten rantojen yhteydessä sisä- ja keskisaaristossa 

mistä löytyy ruokovyöhykkeitä ja joissa eläinplanktonin määrät ovat korkeat ja meren vaikutus on 

alhainen (Kallasvuo 2010). Ruokovyöhykkeen ja vesisammaleen yhdistelmä on erityisen suotuisa 

hauen kudulle (Kallasvuo 2010). Koska hauen kutualueet ovat suhteellisen pienet, voi olla haastavaa 

osoittaa (esimerkiksi Velmun todennäköisyysmalleilla) yksittäisten alueiden merkitys haukikantojen 

ylläpitämiseksi. Näissä tapauksissa voi olla kannattavaa hakea rauhoitusta kutuajaksi ja viitata myös 

muihin alueen taloudellisesti tärkeisiin lajeihin, joiden kutu olisi hyvä turvata (Lappalainen et al. 2021).  

Kaupalliset kalastajat kalastavat haukea mutta erityisen suosittua haukikalastus on vapaa-

ajankalastajien kesken. Liian tehokas kalastus voi evolutiivisesti pienentää haukikantojen keskimittaa 
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(Matsumura et al. 2011), mikä voi johtaa hauenkalastuksen säätelytarpeisiin. Keskisuurten haukien 

mätimunat ovat kookkaampia ja runsaslukuisempia kuin pienten yksilöiden, kun taas isojen haukien 

mätimunien keskipaino on alhaisempi keskisuuriin haukiin verrattuna, minkä johdosta keskisuuret 

hauet ovat tehokkaimpia lisääntymisen näkökulmasta (Kotakorpi et al 2013). Ruotsissa keskisuurten 

haukien lisääntymiskykyä on haluttu turvata päiväkohtaisilla pyyntimäärillä joihin on yhdistetty 

pyyntimitta, eli Ruotsissa vapaa-ajankalastaja saa päivittäin ottaa talteen kolme 45-75 cm haukea.  

Vapaa-ajankalastajilla ja kaupallisilla kalastajilla voi olla erimielisyyksiä siitä miten hauenkalastusta 

tulisi säädellä. Lappalainen et al. (2021) suositteli, että haukikantoja voisi säädellä paikallisesti 

kalatalousalueilla, koska kannat voivat vaihdella paljon paikasta toiseen, haukien 

paikkasidonnaisuudesta johtuen. Kalatalousalueella voisi erikseen määritellä alueita missä 

harjoitetaan pääasiassa kaupallista kalastusta ja missä näin ollen tulisi maksimoida haukikantojen 

kokonaisbiomassa, kun taas vapaa-ajankalastajille tärkeillä alueilla olisi merkityksellisempää säädellä 

kalastusta niin, että haukikantojen kokojakauma vastaisi vapaa-ajankalastajien tarpeita (Lappalainen 

et al. 2001).  

Särkikalat 

Rehevöityminen suosii särkikaloja ja niiden kantoja käytetään indikaattorina tietyn alueen 

rehevöitymiselle (HELCOM 2018). Muiden lajien tapaan särkikalojen tilasta ei ole varmaa tietoa. 

Särkikalat ovat hyvin runsaslukuisia ja kantoja ei pysty myöskään määrittämään kaupallisten saaliiden 

perusteella, koska niiden kysyntä on heikko. Hoitokalastus on aikaisempina vuosina vaikuttanut 

särkikalojen kasvaviin saalisiin, mutta kun hoitokalastuksen todettiin olevan ekologisesti tehotonta, 

ovat myös särkikalojen kalastus vähentynyt. Särkikalojen otolliset kutuolosuhteet ovat tyynet vedet 

runsaalla kasvillisuudella (Snickars et al. 2009). Korkeat vedenlämpötilat ja alhainen suolapitoisuus 

vaikuttavat myös siihen, että särkikalojen kutu sijoittuu pääasiassa sisäsaaristoon (Snickars et al. 2009).  

Kampela 

Vuonna 2018 vahvistettiin että Itämerenalueella elää kaksi kampelalajia, Platichthys flesus ja P. 

solemdali, joista viimeksi mainittua ei ole kuvattu ennen ja se on endeeminen Itämeren alueella 

(Momigliano et al. 2018).  Jokinen (2020) totesi, että kampelan vähentyminen 1980-90-luvuilla, jota 

aikaisemmin on pidetty P. flesus lajin vähentymisenä, on oikeasti ollut kaksivaiheinen prosessi jossa 

molemmat lajit ovat olleet osallisia. 1980-luvulla P. flesus-kannat vähenivät, kun taas 1990-luvulla P. 

solemdali-kannat heikkenivät. Lajien vähenemisen 1980-1990-luvuilla voi selittää sen aikaisten 

suolapitoisuuksien vähenemisellä, korkeammilla veden lämpötiloilla sekö rehevöitymisellä. Nykyisin P. 

solemdali muodostaa noin 90-95 % kampeloitten kannoista Suomen rannikkovesillä, kun taas 

eteläisessä Itämeressä tilanne on päinvastainen, siellä P. flesus dominoi kantoja samassa suhteessa 

(Jokinen 2020). Lajit ovat morfologisesti samanlaisia mutta poikkeavat kudun osalta. 

Made 

Made on kylmien vesien laji ja vesien kohonneet lämpötilat ovat sen vuoksi heikentäneet 

mateenpoikasten selviytymistä, kuten yllämainitut rehevöitymiseen liittyvät vaikutukset kutuun (Urho 

2011). Happamoituminen vaikuttaa myös haitallisesti mateeseen ja sen vaikutus on merkittävämpi 

Selkämerellä ja Perämerellä, missä happamaa vettä valuu joista mereen. Mateenkalastuksen laskua 

voi osittain selittää kaupallisten kalastajien vähentymisellä, mutta sääolot ovat myös merkittävässä 

osassa, sillä mateenkalastus tapahtuu jäältä (Urho 2011). Mateenkalastus on myös häviämässä 

kalatalousalueen vapaa-ajankalastajien keskuudesta. Made kuuluu silmälläpidettäviin 

uhanalaisuusluokituksen mukaan (Hyvärinen et al. 2019).  
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Silakka & kilohaili 

Silakan ja kilohailin kannat ovat vahvoja alueella ja Saaristomeri on Selkämeren jälkeen tärkein alue 

silakankalastukselle Suomessa. Silakan ja kilohailin saaliit vaihtelevat, riippuen vuosittaisista kiintiöistä 

joita EU asettaa Itämeren pääaltaille (ICES osa-alue 29). 

Lohikalat 

Meritaimenen saaliit ovat vuosien 2010-2019 välillä olleet niin pieniä, että niiden perusteella ei pysty 

arvioimaan meritaimenen kantoja. Alueella toimivan kalastusoppaan mukaan luonnolliset 

meritaimenkannat ovat minimaaliset alueella, ja yksilöt joita pyydetään ovat istutettuja. Lähialueen 

joet, kuten Aurajoki ja Paimionjoki, ovat kutualueita meritaimenelle ja muille vaelluskaloille. Padot 

ovat suuressa määrin vaikeuttaneet vaelluskalojen vaellusta kutualueille ja niin sanotut kalaportaat 

patojen kohdalla eivät ole toimineet toivotulla tavalla. Useita kansallisia ennallistamisprojekteja on 

käynnistetty, missä luonnollisia puroja ja jokia ennallistetaan vaelluskalojen kudun parantamiseksi.  

 

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, hyvinvointia ja tuloja, 

jotka osittain palautetaan vesialueen omistajille. Keskeisten kalalajien kannat ovat vahvat ja 

ajanmukaista tietoa kannoista käytetään kalastuksen säätelyyn alueella. 

2.2.2. Osatavoitteet 

Suunnittelukauden aikana käytetään osatavoitteita (kalakannat 1-3, kalastus 4-8 ja sisävedet 9) 

tavoitetilan saavuttamiseksi. Toimenpiteet osatavoitteiden saavuttamiseksi kuvaillaan luvuissa 2.3 ja 

2.4 alaotsikkoineen ja toimenpiteiden aikataulut esitetään luvussa 10. Osatavoitteiden seuranta-

aikataulu, ja toimenpiteet joihin ryhdytään mikäli on nähtävissä että jokin osatavoite ei ole 

saavutettavissa, kuvaillaan luvussa 11. Tiivistelmä osatavoitteista, toimenpiteistä niiden 

saavuttamiseksi ja osatavoitteiden seurannasta löytyy liitteestä 1.  

Osatavoite 1. Taloudellisesti tärkeiden lajien, kuten kuhan, ahvenen ja siian, kannat pidetään 

elinvoimaisina. Kalalajien vaellus ja pääsy monipuolisille kutualueille turvataan kuten itse kutu, mikä 

edistää taloudellisesti merkittävien ja vähemmän merkittävien lajien kantoja ja monimuotoisuutta. 

Istutuksia jatketaan esimerkiksi karisiian osalta. Lajin kutua ei pystytä turvaaman lahtiin, fladoihin ja 

kluuvijärviin kohdistetuilla hoitotoimenpiteillä. Osatavoitteen seuranta perustuu kaupallisen 

kalastuksen saaliisiin, mutta myös enenevässä määrin vapaa-ajankalastuksen saalistietoihin, koska sen 

laajuus tulee selvittää perusteellisemmin jatkossa (osatavoite 8). Kuhan, ahvenen, hauen ja siian 

saalismääriä käytetään havainnollistamaan, onko lajikohtaiset tavoitteet saalismäärien suhteen 

saavutettu (osatavoite 4). Osatavoitetta voi säätää, jos uutta tietoa kalakannoista tai vapaa-

ajankalastuksesta ilmenee. 
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Osatavoite 2. Vaelluskalojen luontaiset kannat vahvistuvat alueella. Pääasialliset toimenpiteet 

tehdään kalatalousalueen rajojen ulkopuolella lähialueen joissa ja joensuissa. Tehokas ja sujuva 

kalastuksenvalvonta voi edistää vaelluskalojen pyyntimittojen ja muiden säätelytoimenpiteiden 

noudattamista alueella. Osatavoitteen kehitystä seurataan kalastusoppaiden ja vapaa-ajankalastajien 

saalistiedoilla.  

Osatavoite 3. Ajanmukaista ja luotettavaa tietoa saadaan kalatalousalueen kalakannoista. Tietoja 

käytetään tavoitteiden asettamiseen, kalastuksen säätelyssä ja kalavarojen käytössä seuraavalla 

suunnittelukaudella. Tietoja tarvitaan arvioitaessa säätely- ja hoitotoimenpiteiden riittävyyttä ja 

toimivuutta.  Asiantuntijat arvioivat missä määrin osatavoite on saavutettu.  

Osatavoite 4. Kaupallisen kalastuksen toimintaedellytykset paranevat, mikä mitataan kaupallisten 

kalastajien määrissä ja saaliissa. Tavoitteet alueella toimivien ryhmän-I ja -II kalastajien lukumäärille 

annetaan myöhemmin. Yleinen tavoite on, että pitkään jatkunut kaupallisten kalastajien määrän 

väheneminen lakkaisi, ja että määrät nousevat seuraavalla suunnittelukaudella. Tavoitteita 

kaupallisesti tärkeiden kalalajien saalismääristä täydennetään myöhemmin. Osatavoitteeseen kuuluu 

myös vähemmän käytettyjen lajien, kuten särkikalojen, saaliiden kasvattaminen ja vakiinnuttaminen 

osaksi alueen kaupallista kalastusta. 

Osatavoite 5. Alue kehittyy kokonaisvaltaisesti niin, että edellytykset vapaa-ajankalastuksen 

harjoittamiseen paranevat. Vapaa-ajankalastuksen kehitystä voidaan mitata kalastusopastuksen 

käyttömäärillä, kalastuslupien kysynnällä ja tuotoilla, jotka jaetaan vesialueen omistajille ja 

hoitotoimenpiteisiin. Vapaa-ajankalastuksen saaliit toimivat myös mittareina vapaa-ajankalastuksen 

kehittymisestä. Tavoitteet vapaa-ajankalastuksen kehittymiselle annetaan myöhemmin. Yhden tai 

useamman yhtenäislupa-alueen perustamista selvitetään. Yhtenäislupa-alueet lisäisivät 

mahdollisuuksia vapaa-ajankalastuksen harjoittamiseen, samalla kun kalatalousalueen taloudellinen 

riippumattomuus vahvistuisi. Teknisten apuvälineiden käyttö vapaa-ajankalastuksen lupien myynnissä 

selvitetään myös.  

Osatavoite 6. Harmaahylkeistä ja merimetsoista aiheutuvat vahingot vähenevät merkittävästi 

nykyisestä tasosta. Pääasialliset vahingot muodostuvat, siitä kun kalastusvälineet rikkoontuvat 

hylkeiden käsittelyssä ja kun saalis tulee syödyksi tai on vaurioiden vuoksi myyntikelvoton. Osatavoite 

4 on riippuvainen tämän osatavoitteen kehityksestä, jota seurataan haastattelemalla alueen ryhmän-I 

kalastajia.   

Osatavoite 7. Vesialueiden käyttöasteen nostattamiseksi on edistettävä osakaskuntien 

järjestäytymistä sekä vesialueiden yhdistymistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Entistä suuremmat ja 

järjestäytyneemmät vesialueet helpottaisivat sopimusten laatimista ja näin ollen myös kaupallisen 

kalastuksen harjoittamista. Mikäli osatavoite täyttyy, on myös helpompaa muodostaa yhtenäislupa-

alueita, mikä voi lisätä vapaa-ajankalastajien kiinnostusta aluetta kohtaan mikä lisäisi kalatalousalueen 

ja vesialueen omistajien tuloja. Osatavoitteen toteutumista mitataan ensisijaisesti vertaamalla 

järjestäytyneiden osakaskuntien pinta-alaa, ja yhtenäislupa-alueiden ja myytyjen kalastuslupien 

määriä suunnittelukauden alussa ja lopussa.  

Osatavoite 8. Kalatalousalue tuntee alueen kalastajarakenteen ja saaliit suurin piirtein, mikä on 

perusta alueen kalastuksen säätelyssä. Tieto vapaa-ajankalastuksen laajuudesta on keskeinen 

kehittämiskohde tässä osatavoitteessa, mikä myös vaikuttaa osatavoitteiden 3 ja 5 kehitykseen. 

Asiantuntijat arvioivat onko osatavoite saavutettu. 

Osatavoite 9. Alueen järvet ja muut vesiesiintymät kartoitetaan aikaisempaa kattavammin. 

Kalakantojen ja jokiravun kannan selvittämistä painotetaan kartoituksissa. Jokirapuja istutetaan järviin 
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missä niiden kannat ovat heikot ja jokirapujen määrää seurataan alueella myös ajan myötä. Järvien 

taloudellista hyödyntämistä ja kalastuslupa-alueiden muodostamista selvitetään. Järviä kartoitetaan 

jotta saadaan selville, mikäli alueelta löytyy järviä (jotka ovat aikaisemmin olleet yhteydessä mereen), 

jotka kunnostustoimenpiteiden jälkeen voisivat toimia kutualueina rannikonläheisille lajeille. 

Kalatalousalue arvioi missä määrin osatavoite on saavutettu. 

 

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 Paraisten-Nauvon kalatalousalueella. Kaiken kaikkiaan 8 karttaa lähetettiin, 

joista 6 palautettiin merkityillä pyyntialueilla (vastausprosentti 75%). Verkkokalastusta harjoitetaan, 

palautettujen karttojen perusteella, sisäsaaristossa Ålönsaaren ja Kirjalansaaren kohdalla Paraisten 

kaupunginosassa, kuten myös keskisaaristossa Kuggössä Heisalan saaren läheisyydessä ja Stenskärin 

tienoilla (kuva 11). Troolikalastusta harjoitetaan Nauvon pohjoispuolella, Airistolla ja Gullkronan selän 

eteläpuolisilla merialueilla.  

 

 
 

 

 

Kuva 11. Kaupallisen kalastuksen pyyntialueet (ryhmä-I ja -II) 

Paraisten-Nauvon kalatalousalueella. 
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Tieto vapaa-ajankalastuksen levinneisyydestä rajoittuu Paraisten kaupunginosaan Paraisten-Nauvon 

kalatalousalueella. Aikaisempia havaintoja alueelta hyödynnettiin todennäköisyysmallin tuottamiseen, 

niin että vapaa-ajankalastuksen todennäköinen levinneisyys oli mukautettu aikaisempiin havaintoihin 

(kuva 12). Mallissa huomioitiin kiinteistöjen, satamien ja veneenlaskupaikkojen lukumäärä 5x5 km 

ruudukoissa, joihin kalatalousalue oli jaettu. Yksityiskohtainen kuvaus mallista löytyy liitteessä 2. 

Todennäköisyysmallin mukaan vapaa-ajankalastus on keskittynyt niille alueille missä on eniten 

asukkaita, kuten Kirkkoselälle Paraisilla ja vesialueille Biskopsön läheisyydessä Nauvossa. Vapaa-

ajankalastuksen intensiteetti heikkenee, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mitä ulommas 

saaristossa liikkuu, ja kalatalousalueen eteläisimmissä osissa vapaa-ajankalastusta ei tapahdu tai se on 

merkityksettömän pienimuotoista.   

 

 

 
 

 

 

Mahdollisesti tärkeät poikastuotantoalueet (myöhemmin poikasalueet) ja kutualueet saatiin 

todennäköisyysmalleista, jotka perustuvat VELMU-projektin kartoituksiin vuodelta 2009 (katso 

https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/  , kuva 13). Poikasalueet käsittävät (yleensä) kutualueita sekä 

laajempia syönnösalueita minne kalanpoikaset hakeutuvat kuoriutumisen jälkeen. Käyttö- ja 

hoitosuunnitelmassa käytettiin todennäköisyysmalleja ahvenen ja kuhan poikasalueista sekä hauen 

kutualueista. Todennäköisyysmalli merikutuisen siian poikasalueista oli saatavana ainoastaan 

Selkämeren ja Pohjanlahden merialueille ja malleja ei ollut saatavilla muista taloudellisesti tärkeistä 

Kuva 12. Vapaa-ajankalastuksen potentiaalinen levinneisyys ja 

intensiteetti Paraisten-Nauvon kalatalousalueella. 

https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/
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kalalajeista kuten lohesta, taimenesta tai mateesta. Yleisön ja kaupallisten kalastajien havainnot 

(täydennetään myöhemmin) mahdollisesti tärkeistä kutualueista on myös otettu huomioon 

kokonaisarvioinnissa alueiden sopivuudesta kutualueiksi.  

 

 

 

Kuva 13. Potentiaalisesti suotuisat poikasalueet kuhalle (A) ja ahvenelle (B) Paraisten-Nauvon 

kalatalousalueella. 
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Kuhan tärkeimmät poikasalueet sijaitsevat kalatalousalueen sisäisissä osissa (kuva 13 A), Paraisten 

kaupunginosan pääsaarien yhteydessä. Bredviken Nauvossa on myös mahdollisesti sopiva poikasalue 

kuhalle. Hyvin suotuisia poikasalueita löytyy myös vesialueilta Turun, Kaarinan ja Paimionjoen 

läheisyydessä, mistä kalaa voi tulla Paraisten-Nauvon kalatalousalueelle. Ahvenen suotuisat 

poikasalueet löytyvät samoilta alueilta kuin kuhan, mutta myös alueilla akselilla Pikku-Nauvo-Kirjais-

Iso-Nauvo-Vallmo Nauvon kaupunginosassa (kuva 13 B). Alue Heisala-Sorppoo-Attu-Sandö sisältää 

myös potentiaalisesti suotuisia vesialueita ahvenen poikasalueiksi. Yllämainitut alueet ovat myös 

potentiaalisesti hyvin suotuisia hauelle, kuten tietyt muut pienemmät alueet Paraisten-Nauvon 

kalatalousalueella (kuva 13 C). Alueella esiintyy vaelluskaloja kuten merilohta ja meritaimenta, ja 

näiden lajien kantojen turvaamista painotetaan kansallisessa lohi- ja meritaimenstrategiassa. Alueen 

sisältä ei löydy jokia, mutta kalatalousalueen läheisyydestä löytyy jokia kuten Paimionjoki, Aurajoki, 

Halikonjoki ja Uskelanjoki, minne kalat vaeltavat kalatalousalueelta. Kaikilla lähialueen joilla on 

kalastusrajoituksia. 

 

2.3.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 

Niiden vesialueiden, joilla ei esiinny kalastuksen estävää toimintaa, tai joilla ei ole sellaisia rajoituksia 
jotka estävät kalastuksen, katsotaan soveltuvan hyvin kaupalliseen kalastukseen niillä pyydyksillä joita 
tarkoitetaan Kalastuslain 49 §:ssä.  
Alueilla käytettävien pyydysten suhteen kalatalousalueen näkemys on, että laeissa ja asetuksissa 
esitetyt pyydysrajoitukset ovat riittäviä. Muuttuvat olosuhteet todennäköisesti edellyttävät uusien 
pyydysmallien, pyyntitekniikoiden ja kalastustapojen kehittämistä, eikä näitä pystytä ennakoimaan 
suunnittelukauden aikana. Väylät ja väyläalueet voivat rajoittaa rannikonläheisen kaupallisen 

Kuva 13 C. Hauen potentiaaliset kutualueet sekä yleisön havainnot todennäköisistä 

kutualueista.  
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kalastuksen harjoittamista seisovilla pyydyksillä, jos ELY-keskus asettaa Kalastuslain 53 §:n 1 momentin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetun rajoituksen tai kiellon jos se on vesiliikenteelle aiheutuvan vaaran 
estämiseksi välttämätöntä, (kuva 14 A). Tästä johtuen tulisi aina harkita onko kalastus seisovilla 
pyydyksillä väylillä tai väyläalueilla mahdollista. Luonnonsuojelualueilla kuvassa 14 A-B kalastus on 
kielletty vuoden ympäri Luonnonsuojelulain mukaan. Alueet jotka sopivat kaupalliseen kalastukseen 
ovat yhtä soveliaita muuhun kalastustoimintaan kuten vapaa-ajankalastukseen ja 
kalastusopastoimintaan. Kartta antaa yleisen kuvan alueiden sopivuudesta kalastukseen, koska ei 
Maa- ja metsätalousministeriö eikä Kalastuslaki ole erikseen määritellyt millaiset vesialueen 
ominaisuuksien tulisi olla, jotta se sopisi kaupalliseen kalastukseen. Kaupallisessa kalastuksessa ja 
kalastusopastoiminnassa tulee tarkkaan harkita kalastusta mökkien edustalla tai muilla 
rannanläheisillä alueilla, missä kaupallinen kalastus mahdollisesti voidaan kokea sopimattomaksi.  
 

 

 

 

 

Nykypäivänä vain osaa kalatalousalueen vesialueista hyödynnetään kaupallisessa kalastuksessa. 

Lisätäkseen vesialueiden käyttöastetta keski- ja ulkosaaristossa on harmaahylkeen vaikutusta 

vähennettävä näillä alueilla. Vesialueen omistajille, alueilla jotka kartan mukaan soveltuvat 

kaupalliseen kalastukseen, suositellaan mikäli mahdollista, vesialueidensa vuokraamista kalastajille. 

Vesialueiden vuokraamista tapahtuu alueella ja se toimii suhteellisen hyvin. Projekti Kalastusvedet 

käyttöön  oli käynnissä vuosina 2001-2002 Varsinais-Suomen alueella. Projektissa kysyttiin kalastajilta 

heidän tarpeestaan saada käyttää useampia vesialueita toiminnassaan, ja neuvotteluita käytiin 

vesialueen omistajien kanssa, jotta kalastajat saisivat uusia alueita käyttöönsä. Noin kolmasosa 

hakemuksista päättyi vuokrasopimukseen kalastajan ja vesialueen omistajan välillä ja noin kaksi 

Kuva 13. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat vesialueet rannikonläheisessä kalastuksessa 

seisovilla pyydyksillä (A) ja troolilla (B) sekä alueet missä kalastus on kielletty tai kalastusta tulee 

harkita.  
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kolmasosaa hakemuksista hylättiin. Suurimmat syyt kieltäytymisille olivat vesialueen omistajien 

negatiiviset asenteet siihen, että ulkopuoliset voisivat käyttää heidän vesialueitaan. Vuokrasopimusten 

kaatumisissa useat ongelmakohdat johtuivat rakenteellisista syistä, kuten siitä, että vesialueet olivat 

järjestäytymättömiä, yhteystietoja puuttui, tai että yhteisymmärrystä ei saavutettu alueen vesialueen 

omistajien kesken. Kalastajien on käytettävä useampia tai isompia vesialueita saadakseen tarpeeksi 

saalista, kun harmaahylje ja muut tekijät ovat aiheuttaneet vahinkoja ja vaihtelevia saaliita. 

Kaupallisen kalastajan on Kalastuslain 13 §:ssä tarkoitetun luvan saatuaan, maksettava 

kalenterivuosittain kalastusoikeuden haltijoille luvassa määrättyjen pyydysten mukaiset kohtuulliset 

maksut korvauksena vesialueen käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen (Kalastuslain 14 §). 

Kalastusoikeuksien hintaa ei ole määritelty laissa, vaan hinta perustuu pitkälti neuvotteluihin 

vesialueen omistajan ja kalastajan välillä. Hintaan vaikuttaa vesialueen erityispiirteet, koko ja 

käytettävät pyydysvälineet. Jos kaupallinen kalastaja ja vesialueen omistaja eivät pääse 

yhteisymmärrykseen hinnan suhteen, voi Kalastuslain 14 §:ää soveltaa. Näissä tapauksissa 

kalatalousalue tukee luvanhakijaa, teettämällä selvityksen siitä mihin hintaan muut osakaskunnat ovat 

vuokranneet vesialueitaan kaupallisille kalastajille. Kalatalousalue pyytää myös neuvoa Suomen 

ammattikalastajaliitolta löytääkseen sopivan vuokrahinnan näissä tilanteissa. Koska kaupallisen 

kalastuksen kannattavuus on tällä hetkellä alhainen, suositellaan, että kalavesien vuokramaksut 

pidetään mahdollisen alhaisina, mikä edistäisi alueen kaupallista kalastusta. Alla olevat esimerkit 

osoittavat kalatalousalueella käytettyjä käypiä hintoja korvauksena vesialueen omistajalle vesialueen 

käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen. 

Paraisten-Nauvon Kalatalousalueella käytetään erilaisia menetelmiä kalavesien vuokrahinnan 

määrittämiseksi. Ehkä tavallisin menetelmä jota kalatalousalueella käytetään on, että 10 % saaliin 

arvosta (joka on pyydystetty vuokratulla vesialueella) menee korvauksena vesialueen omistajalle. 

Kaupalliset kalastajat voivat hakea lupaa kalastaa Paraisten kaupungin vesialueilla (noin 260 hehtaaria) 

ja vuonna 2021 perittävä korvaus on 11€/vuosi verkkoa kohden näillä alueilla.  Merialueen yleisillä 

vesialueilla kaupalliseen kalastukseen tarvitaan ainoastaan suoritettu kalastonhoitomaksu. Valtion 

yksittäisillä vesialueilla tarvitaan Metsähallituksen lupa kaupalliseen kalastukseen. Valintaprosessissa 

suositaan ryhmän-I kaupallisia kalastajia ryhmän-II sijaan, sekä paikallisia kalastajia ennen muilta 

alueilta tulleita kalastajia. Kaupallisten kalastajien, jotka kalastavat valtion yksittäisillä vesialueilla, on 

raportoitava näillä alueilla saaduista saaliista Metsähallitukselle. Jos väärinkäytöksiä, rikkomuksia tai 

muutoksia lainsäädännössä tapahtuu, voidaan kalastusluvat perua sopimuskauden aikana. 

Kaupallisessa kalastuksessa valtion yksittäisillä vesialueilla peritään seuraavia maksuja 

kalastusvälinettä kohden vuosittain  

 Verkko (31 m), rapumerta ja katiska (3 kpl), syöttikoukut (10 kpl), pitkäsiima (enintään 100 

koukkua) – 3 € 

 Nuotta – 100 € 

 Rysä (enintään 1,5 m korkea) – 10 € 

 Isorysä (1,5 – 5 m korkea) – 60 € 

 Isorysä (yli 5 m korkea) – 130 € 

 Trooli – 200 € 

Vesialueiden vuokraaminen helpottaa myös troolikalastajien toimintaa, koska troolikalastus 

levittäytyy usein laajoille alueille missä useat vesialueen omistajat voivat olla asianosaisina. Syvyys ja 

pohjatyyppi rajoittavat troolikalastuksen levinneisyyttä (kuva 15),  syvyyden on oltava yli 20 m ja 

pohjatyypin pehmeä soveltuakseen pohjatroolaukseen. Näiden asioiden ohella löytyy liuta muita 

tekijöitä jotka voivat rajoittaa troolikalastuksen harjoittamista. Putket, kaapelit sekä laittomat 
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ruoppausmassojen, jätteiden, sodanaikaisten pommien ja miinojen upottaminen, hylyt, ym., 

rajoittavat paikoitellen troolikalastusta. 

 

 

 

 

2.3.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 

Kalastusmatkailua harjoitetaan huhtikuusta marraskuuhun, mutta toiminta keskittyy kesään, jolloin 

toiminta alueella on vilkkaimmillaan ja muut palvelut ovat myös paremmin saatavilla. Parainen kuuluu 

niihin kuntiin missä on eniten kesämökkejä Suomessa. Monella kesävieraalla ei todennäköisesti ole 

omia kalastusvälineitä, osaamista tai pääsy vesialueille missä voisi harrastaa vapaa-ajankalastusta, 

mikä luo markkinaraon kalastusmatkailulle alueella. Kuten aikaisemmin mainittiin, liki koko 

kalatalousalue sopii kalastusmatkailuun, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Isommat yhdistetyt 

ja järjestäytyneet vesialueet vähentäisivät lupahakemuksien määrää ja helpottaisivat siten 

kalastusmatkailun harjoittamista alueella.  

2.3.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen 

Paraisten-Nauvon kalatalousalueella ei ole tehty selvitystä yhtenäislupa-alueitten kysynnästä. Suomen 

Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) teki vuosina 2018-2019 kyselyn yhtenäislupa-alueitten 

Kuva 15. Vesialueet jotka sopivat troolikalastukselle (>20 m syviä, 

pehmeällä pohjalla) ja alueet jotka eivät täytä näitä kriteereitä 

Paraisten-Nauvon kalatalousalueella. 
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kehittämisestä ja niihin liittyvistä luvista. Kyselyyn osallistuivat kalastonhoitomaksun maksaneet 

vapaa-ajankalastajat, SVK-jäseniä ja muita henkilöitä joita tavoitettiin sosiaalisen median kautta. 

Vapaa-ajankalastajat ovat tuloksista päätellen kiinnostuneita yhtenäislupa-alueista ja halukkaita 

maksamaan niitten käytöstä keskimäärin 20-80 € per kerta, riippuen alueen luonteesta. Vapaa-

ajankalastajat ovat valmiita ajamaan keskimäärin 258 km yhtä suuntaa (mediaani 100 km) autolla 

päästäkseen yhtenäislupa-alueelle. Melkein puolet vastaajista eivät tienneet tai eivät osanneet sanoa, 

miten tai missä lupia voi ostaa alueille joista he ovat kiinnostuneita, tai jos lupia on ylipäätään 

ostettavissa. Vastaajat eivät myöskään tienneet, mikäli kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastukseen 

yhtenäislupa-alueilla. Toisin sanoen, tiedottamisessa yhtenäislupa-alueista löytyy puutteita. Kyelyssä 

kysyttiin myös yhtenäislupa-alueitten tärkeimmistä ominaisuuksista, jotka olivat alueen koko, lupien 

helppo hankinta (esimerkiksi internetin kautta) ja yhtenäislupa-alueen selkeät rajat. Sen lisäksi 

toivottiin, että yhtenäislupa-alueen hinta sallisi niin monen vapaan käyttöä mitä kalastaja itse haluaa 

käyttää, ja että rajoitukset välineitten lukumäärästä poistettaisiin järjestelmän helpottamiseksi. SVK 

painottaa myös yhtenäislupa-alueitten perustamista omistajasuhteiltaan pirstaloituneille alueille, 

missä useita pieniä vesialueita voisivat muodostaa yhtenäislupa-alueen, vaikka vesialueet eivät olisi 

välittömässä läheisyydessä toisistaan. 

KHS laadinnan aikana Paraisten-Nauvon kalatalousalueella ei löytynyt yhtään yhtenäislupa-aluetta. 

Useampi yksityinen vesiomistaja tai osakaskunta myy kuitenkin kalastuslupia omille vesialueilleen 

(kuva 16).  

 

 

 

 

Kuva 16. Yksityiset kalastuslupa-alueet Paraisten-Nauvon 

kalatalousalueella. Yksityisten kalastuslupa-alueitten laajuus 

ja rajat ovat suuntaa antavia ja voivat siksi jossain määrin 

vaihdella niitten todelliseen sijaintiin verrattuna. 
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Kuten aikaisemmin todettiin, kesävieraat suosivat aluetta ja yhtenäislupa-alueet voisivat sen myötä 

lisätä vapaa-ajankalastuksen laajuutta. Jotta yhtenäislupa-alueitten perustaminen olisi järkevää, on 

alueitten oltava saalismahdollisuuksistaan houkuttelevia kuten muitten tekijöitten osalta kalastuksen 

ohella. Yhtenäislupa-alueitten vetovoima lisääntyisi, jos ne sijaitsivat lähellä alueita missä ihmiset 

liikkuvat ja asuvat, kuten mahdollisuudet rantautumiseen. Helpoin tapa perustaa yhtenäislupa-alueita 

olisi neuvottelemalla vesiomistajien kanssa jotka tällä hetkellä myyvät yksityisesti kalastuslupia omille 

vesialueilleen (kuva 16). Kalatalousalue kannustaa muita osakaskuntia perustamaan itsenäisesti 

yhtenäislupa-alueita. Näkyvämpi lupamyynti, esimerkiksi internetin kautta, lisäisi luultavasti näitten 

yksityisten vesialueitten käyttöastetta, kun lupia ei tarvitse ostaa fyysisesti vesiomistajalta. 

2.3.5. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 

Vesialueet Paraisten-Nauvon kalatalousalueella pääsaarten ympärillä, ovat suurilta osin pirstoutuneita 

useille vesialueen omistajille, kun taas vesialueet keski- ja ulkosaaristossa muodostavat suurempia 

kokonaisuuksia ja ovat enemmän järjestäytyneitä (luku 2.1.1, kuva 2). Yhteistoiminnan lisäämisen 

myötä vesialueet ovat todennäköisesti helpommin käytettävissä ja hoidettavissa, samalla kun alueen 

valvonta parantuu. Vesialueiden yhdistäminen muodostaisi isompia vesialueita osaomistajien 

käyttöön, mikä mahdollisesti lisäisi kiinnostusta vesialuetta ja sen hoitoa kohtaan. Isompien 

yhdistettyjen alueitten hoito olisi todennäköisesti pitkäjänteisempää kuin pienempien alueiden, ja 

niiltä löytyisi useampia osaomistajia jotka pystyisi ottamaan vastaan luottamustehtäviä ja jatkamaan 

toimintaa pitempään. Järjestäytyneet ja yhdistyneet vesialueet helpottavat lupahakemusprosessia 

yhtenäislupa-alueiden perustamisessa. Yhteistoiminnan lisääminen voi myös lisätä yhteenkuuluvuutta 

alueen asukkaiden kesken. 

Jotta kalatalousalue pystyy jakamaan omistajakorvauksia Kalastuslain 82 §:n mukaan, on vesialueiden 

omistajilla tietojenantovelvollisuus Kalastuslain 84 §:n mukaan. Nämä tiedot tulee päivittää mikäli 

omistussuhteissa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi vesialueiden yhdistyessä. Kalatalousalue säästää 

tiedot toimintaansa varten. Aluehallintovirastolle, Maanmittauslaitokselle ja kalatalousalueelle on 

tiedotettava, mikäli osakaskunta aikoo järjestäytyä tai jos vesialueita on yhdistymässä. Yhteydenotto 

viranomaisiin on toki ollut puutteellista, kun osakaskuntien järjestäytymisiä on tehty. Tulevan 

suunnittelukauden aikana kalatalousalue päivittää tiedot järjestäytyneistä ja järjestäytymättömistä 

osakaskunnista.  

Järjestäytyneiden osakaskuntien alueet muodostavat noin 90 % osakaskuntien kokonaispinta-alasta 

kalatalousalueella. Suunnittelukauden aikana kalatalousalue lähestyy järjestäytymättömiä 

osakaskuntia ja tiedottaa miten voi järjestäytyä, sekä kehottaa osakaskuntia yhdistymään isommiksi 

kokonaisuuksiksi. Yhdistymisen hyödyt ovat esimerkiksi vähentynyt byrokratia ja vesialueen 

merkityksen kasvu kalatalousalueella (kun vesialueen suhteellinen osuus kalatalousalueen 

kokonaispinta-alasta nousee). Erityisesti Paraisten ja Nauvon pääsaarien ympäristöstä löytyy suuri 

määrä järjestäytymättömiä osakaskuntia. Nämä alueet ovat myös merkityksellisiä kutualueita (kuva 

13), eli näiden alueiden yhdistyminen ja järjestäytyminen olisi erityisen tärkeää, jotta 

hoitotoimenpiteitä voi toteuttaa näillä alueilla. Jos järjestäytymättömällä osakaskunnalla ei ole 

aikomusta järjestäytyä, mutta toivoo että vesialuetta hyödynnettäisiin tai hoidettaisiin, voivat 

lähialueella sijaitsevat järjestäytyneet osakaskunnat vuokrata vesialuetta määräajaksi, mikäli 2/3 

osaomistajista hyväksyy vuokrasopimuksen, 15 § yhteisaluelain mukaan. Järjestäytymätön 

osakaskunta voi myös siirtää tehtäviään kalatalousalueelle, mikäli osakaskunnalla ei ole itse 

mahdollisuutta hoitaa niitä. 
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Kalatalousalue toimii neuvonantajana yhteistoiminnan lisäämisessä ja kannustaa vesialueen omistajia 

muodostamaan osakaskuntia ja järjestäytymään. Järjestäytyminen ja vesialueiden yhdistäminen ovat 

maksullisia, mikä tietyssä määrin voi vähentää kiinnostusta näille toimenpiteille. Järjestäytymisen 

yhteydessä maksetaan vahvistusmaksu aluehallintovirastolle, kun taas vesialueiden yhdistäminen on 

huomattavasti kalliimpaa, koska työ sisältää eri vaiheita kuten maastotöitä, asiakirjojen ja karttojen 

valmistamista. Maksun perusteista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 

kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2021. Kiinteistötoimitukset ovat joko kiinteähintaisia tai 

aikavelotteisia. Mikäli kiinnostus vesialueiden yhdistämiseen ja järjestäytymiseen on alhaista, voi 

vesialueiden tehtävien siirtäminen kalatalousalueelle olla realistisempi vaihtoehto vesialueiden 

käyttöasteen lisäämiseksi kalatalousalueella. 

 

2.4. Toimenpiteet kalastuksen kehittämiseksi ja kalakantojen hoitamiseksi 

2.4.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi koskevat rannikonläheisiä lajeja ja vaelluskaloja, 

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

kansallisilla säännöksillä.  

ELY-keskus voi rajoittaa kalastusta niillä perusteilla joita 53 § ja 54 § Kalastuslaissa esitetään. Kalastusta 

tulisi aina rajoittaa 53 §:n nojalla ja ainoastaan poikkeustapauksissa voidaan soveltaa 54 §:ää  

yleiskalastusoikeuksien rajoittamiseksi, koska rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden 

hyödyntämistä enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi 

Kalastuslain 53 §:n mukaan. Tämä tarkoittaa, että rajoituksia tulisi minimoida koskemaan ainoastaan 

sellaisia välineitä, ajankohtia ja alueita joita on välttämätöntä rajoittaa toivottujen kalalajien kudun tai 

kantojen turvaamiseksi. Kalatalousalue pitää avointa vuoropuhelua vesialueen omistajien, 

kalastusoikeuden haltijoiden, kaupallisten kalastajien tai muiden asianomaisten kanssa, liittyen 

tarpeisiin rajoittaa yleiskalastusoikeuksia (onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus) Kalastuslain 54 §:n 

mukaan, jotta käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen ja kalakannat turvataan. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun rajoituksen tai kiellon 

enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan joko omasta aloitteestaan taikka kalastusoikeuden haltijan, 

kaupallisen kalastajan, kalatalousalueen taikka sen aloitteesta, jonka etua asia koskee. Rajoitusta tai 

kieltoa on haettava kirjallisesti ja hakemukseen on liitettävä selvitys hakemisen perusteista ja 

esitetystä rajoitus- tai kieltoalueesta karttaliitteineen Kalastuslain 54 §:n mukaan. 

Perustelut kalastuksen rajoittamiseen voivat vaihdella kyseisen kalalajin tai alueen mukaan, kalastusta 

voidaan esimerkiksi rajoittaa kudun turvaamiseksi ja/tai taloudellisesti tärkeiden kalalajien kantojen 

tai luontoarvojen turvaamiseksi luonnonsuojelualueilla Luonnonsuojelulain 13 §:n mukaan. 

Rajoituksien perusteluista tulee olla konkreettista näyttöä hakemuksessa jotta kalastuksen 

rajoittamista voidaan pitää perusteltuna. Hakemuksessa voidaan käyttää esimerkiksi Velmun 

todennäköisyysmalleja kalalajien poikas- ja kutualueista, todistaakseen alueen tärkeyttä paikallisten 

kalakantojen ylläpitämisessä.  

Kalatalousalue pitää aiheellisena ja perusteltuna, että paikallistuntemus, johon anomus 

yleiskalastusoikeuksien rajoittamisesta tai kieltämisestä perustuu, huomioidaan Elinkeino-, liikenne-, 

ja ympäristökeskuksen päätöksenteossa.  
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Kaupallinen kalastus ja vapaa-ajankalastus voi merkittävällä tavalla muotoilla ahvenpopulaatioiden 

sukupuoli-, ikä- ja pituusjakaumaa, riippuen siitä millaisia kalastusvälineitä käytetään, missä 

mittakaavassa, millä alueilla ja mihin vuodenaikaan (Olin & Veneranta 2020). Seuraamalla kalastuksen 

ja kalastusvälineiden käyttöä eri alueilla ajan myötä (kaupallinen kalastus ja vapaa-ajankalastus) 

voidaan saavuttaa räätälöityjä säätelytoimenpiteitä. Tällä tavalla pystytään havaitsemaan eri kalalajien 

säätelytarpeita. Kalalajien ajankohtaisia säätelytarpeita löytyy luvusta 2.1.2.  

2.4.2. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 

Maa- ja metsätalousministeriön vuosittainen kiintiö harmaahylkeiden metsästämiseen on 1050 yksilöä 

vuosille 2019-2022, mikä on pysynyt samana viimeisimpinä vuosina. Tästä kiintiöstä 273 

harmaahyljettä kuuluu Lounais-Suomen alueelliseen kiintiöön. Harmaahylkeiden metsästys on 

helpottunut, koska metsästäjien ei tarvitse enää hakea poikkeuslupaa Riistakeskuksesta 

harmaahylkeen kaatamiseen, kunhan alueellinen kiintiö ei ole täyttynyt. Metsästäjän on toki 

ilmoitettava Riistakeskukselle kaadetuista yksilöistä. Viime vuosina kansallisesta kiintiöstä on käytetty 

vain noin 20 %. Se johtuu osittain siitä, että harmaahylkeenmetsästys vie paljon aikaa ja on fyysisesti 

raskasta. Harmaahylkeet makaavat luodoilla kun on tyyntä. Laukaukset johtavat siihen, että muut 

hylkeet pelästyvät ja pakenevat mereen, mikä mahdollistaa vain 1-2 yksilön kaatamisen 

metsästyspaikkaa kohden (jos metsästyksessä ei ole mukana useampia veneitä). Ongelmayksilöt jotka 

kiertävät sisäsaaristossa ja käyttävät hyväkseen kalastavia pyydyksiä ravinnon etsinnässään, ovat liki 

mahdottomia kaataa, kun ne eivät juuri makaa luodoilla, vaan ovat melkein yhtäjaksoisesti vedessä.  

Toinen vaikeuttava tosiasia on, että metsästäjät eivät pysty taloudellisesti hyötymään hyljetuotteista 

johtuen Maailman kauppajärjestön sopimuksesta,  jonka Suomi allekirjoitti vuonna 2015, mikä kieltää 

kaikkien hyljetuotteiden kaupan ja myynnin.  

Vuonna 2020 valtio otti käyttöön hylkeen käsittelymaksun metsästäjille ja kalastajille, jotka kaatavat 

niitä harmaahylkeitä, jotka aiheuttavat ongelmia kalastuspyydyksien lähellä. Käsittelymaksulla olisi 

todennäköisesti suurempi vaikutus, jos vaatimukset harmaahylkeiden raportoinnista ja käsittelystä 

olisivat pienemmät. Toisin sanoen, käsittelymaksu on peni verrattuna työmäärään jonka maksu 

edellyttää.  

Harmaahylkeiden metsästyksessä alueellinen yhteistyö kalastajien ja vesialueen omistajien välillä voisi 

parantua. Näin ollen metsästys voisi keskittyä niille alueille, missä harmaahylje tekee eniten vahinkoa 

kaupalliselle kalastukselle tai missä kalastusta on suunniteltu harjoitettavan.  Mahdollistaakseen 

harmaahylkeen metsästyksen sisä- ja keskisaaristossa on muiden menetelmien, kuten seisovien 

sisälleen sulkevien pyydysten kehitystä edistettävä, jotta näitä yksilöitä saadaan pyydystettyä. 

Harmaahylkeen metsästyksen seuranta tapahtuu Riistakeskukselle raportoitujen kaadettujen 

harmaahylkeiden määrillä.  

Merimetso on suojeltu Luonnonsuojelulailla ja toimenpiteet sen häiritsemiseen tai elinehtojen 

vaikeuttamiseen vaativat poikkeusluvan ELY-keskukselta. Helpottaakseen keskustelua osapuolien 

välillä merimetsokysymyksiin liittyen asetettiin kansallinen merimetsotyöryhmä missä eri 

etujärjestöjen edustajat toimivat. Merimetsotyöryhmän raportissa vuodelta 2016 määritetään mitkä 

olosuhteet voivat johtaa poikkeusluvan hyväksymiseen. Merimetson huomattava vaikutus kalojen 

kutualueisiin kuuluu tapauksiin jotka voivat saada poikkeusluvan. Tästä johtuen ELY-keskus on 

suositellut, että kalatalousalueet merkitsevät kalataloudellisesti tärkeät alueet, minne merimetson ei 

toivota levittäytyvän, koska merimetson laajamittainen häiritseminen tai kantojen vähentäminen ei 

ole realistista. Nämä alueet tulisi merkitä KHS:aan, ja mikäli merimetso levittäytyisi näille alueille, olisi 
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kalatalousalueella tähän viitaten paremmat mahdollisuudet ryhtyä toimenpiteisiin merimetsoa 

kohtaan, Luonnonsuojelulain 49 § 3 mom. mukaan.  

Merimetsotyöryhmä esitti myös ehdotuksia siitä, miten byrokratiaa voisi vähentää 

merimetsokysymyksissä. Esimerkkeinä olivat alueellisten merimetsotyöryhmien perustaminen, 

asiapohjaisen tiedon saannin helpottaminen merimetsoista ja tukijärjestelmän kehittäminen 

merimetsoista aiheutuvien vahinkojen vuoksi. Sen jälkeen on perustettu alueelliset 

merimetsotyöryhmät, mutta tahto löytää yhteisiä päätöksiä on ollut Varsinais-Suomen 

merimetsotyöryhmässä tähän asti alhainen, eli konkreettiset toimenpiteet joita on saatu aikaan ovat 

olleet liki olemattomia. Sen sijaan Pohjanmaan merimetsotyöryhmässä on saatu enemmän 

onnistuneita esimerkkejä työryhmän toiminnasta. 

Kaupallisen kalastuksen harjoittaminen aiheuttaa suuria kustannuksia toiminnan alussa monien 

kalliiden hankintojen myötä, erityisesti henkilöille joilla ei ole entuudestaan minkäänlaisia varusteita 

tai tiloja kalastusta varten. Koska kalastuksesta saatavat tulot ovat tällä hetkellä epävarmoja, voisi 

valtio mennä osittain takuuseen tai kehittää tulokseen perustuvia lainoja. Kalastus luokitellaan 

alkutuotannoksi, silti kaupallisille kalastajille suunnattuja tukia, niin kansallisia kuin EU-tukia, on 

huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi maatalousyrittäjille. Lisäämällä tukien määrää ja kokoa, 

kaupallisen kalastuksen harjoittaminen olisi taloudellisesti vakaampaa. 

Paraisten kaupunki voisi houkutella ihmisiä aloittamaan kaupallisen kalastuksen harjoittamista 

starttirahalla, jonka tarkoituksena on ylläpitää saariston elinvoimaa, kulttuuriperintöä ja Paraisten 

imagoa saaristokaupunkina, missä paikalliset tuotteet (kuten kala) ovat saatavilla. Paraisten kaupunki 

voisi hakea rahoitusta hankkeeseen valtiolta tai EU:sta. 

Suomen rannikkoalueen tuottamien palveluiden ja tuotteiden (esimerkiksi kalavarojen) taloudellisen 

arvon voisi määrittää ja arvioida nykyisessä muodossaan rehevöitymisen vallitessa ja tilassa jolloin 

rehevöitymisen vaikutus on mitätön. Tämä voisi lisätä investoijien määrää, jotka näkevät pitkällä 

aikajänteellä kasvavan liikevaihdon mahdollisuuden rannikkoalueella.  

Åbolands fiskarförbund, johon Paraisten-Nauvon kalatalousalue kuuluu, toimii 

konsultointiorganisaationa, joka jakaa tietoa ja asiantuntemusta kaupalliseen kalastukseen liittyvissä 

asiakysymyksissä, helpottaakseen niin paljon kuin mahdollista kaupallisen kalastuksen harjoittamista. 

Kalastajaliitto tukee kalastajien toimintaa yksityisyrittäjinä enemmän verrattuna moneen muuhun 

toimialaan, mitä voisi markkinoida enemmän.  

Kaupallisella kalastuksella on monessa mielessä pidemmän aikaa ollut negatiivinen kuva 

joukkotiedotusvälineissä. Kehityksen muuttamiseksi alaa on markkinoitava enemmän, erityisesti 

nuorille koska nykyisten kalastajien keski-ikä on korkea. Kalatalousalue on aiemmin osallistunut 

tapahtumiin missä kalastusta on markkinoitu ala-asteille ja 7-luokkalaisille eri kouluissa. Markkinointia 

voisi jatkossa suunnata yläasteen ylimmille luokille, jolloin ammatinvalinta on ajankohtaisempaa. 

Oppilaitoksia, koulutuksia, ammatteja ja koulujen hakuaikoja tulee markkinoida selkeämmin ja 

enemmän kuin tänä päivänä, esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Kalatalouselinkeinojen pitäisi 

yleisesti kehittää uusia yhteistyökuvioita elinkeinoelämän kanssa, luodakseen uusia markkinarakoja ja 

sivutuloja kalastuksen kannattavuuden lisäämiseksi, mikä voisi tarkoittaa uusien elintarvikkeiden 

kehittämistä ja matkailuun liittyviä tuotteita ja palveluita. Kalastajille voisi esimerkiksi kehittää 

vastaavan kampanjan kuin ”Tuottajalle kiitos”-kampanja, jossa tuottajien työ nostetaan esiin 

kuluttajille ja jonka myötä tuottajat saavat korvauksen niistä tuotteista jotka kuuluvat kampanjaan. 

Positiivisia trendejä kalastustoimialalla tulee nostaa esiin kuten sen keskeinen rooli paikallisten, 

ekologisesti ja eettisesti kestävien tuotteiden tuottajana.  



 

30 
 

2.4.3. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

Kalatalousalue selvittää tarvetta kunnostustoimenpiteille ja edellytyksiä ryhtyä toimenpiteisiin alueilla 

jotka voisivat toimia tuottavina kutualueina kunnostusten jälkeen. Velmun todennäköisyysmallit 

poikas- ja kutualueista tai vastaavia kalanpoikasten kartoituksia alueella, voisi käyttää sopivien 

kunnostusalueiden löytämiseksi. Toisaalta jokin muu taho, kuten asiantuntijaorganisaatio Valonia, 

voisi myös tehdä kartoituksia vesiesiintymistä löytääkseen sopivimmat kunnostuskohteet. Yleisön, 

kuten maa- ja vesialueen omistajien, ehdotuksia sopivista kunnostuskohteista voisi myös huomioida. 

Huolimatta siitä miten kalatalousalue kartoittaa mahdollisia kunnostuskohteita, on tärkeää varmistaa 

alueiden potentiaali kutualueina, esimerkiksi vertaamalla niitä Velmun todennäköisyysmalleihin tai 

tekemällä erillisiä poikaskartoituksia mikäli Velmun mallit eivät pysty vahvistamaan alueen potentiaalia 

kutualueena. Lupaprosessi ja rahoituksen saaminen voi myös helpottua vahvistamalla 

kunnostusalueiden toimivuus kutualueina.  

Luonto tulee huomioida kunnostuskohteiden ja kunnostustoimenpiteiden valinnassa. Isostaattisen 

maankohoamisen sekä sitä seuraavan ekologisen suksession johdosta luonto muuttuu esimerkiksi 

merenlahdissa, fladoissa sekä kluuvijärvissä ajan myötä. Kalatalousalue harkitsee missä 

vesiesiintymissä on järkevää tehdä kunnostustoimenpiteitä nämä prosessit huomioiden.  

Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka 

muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai 

järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty Vesilain 2 luvun 11 § mukaan. Mikäli 

kunnostustoimenpiteitä suunnitellaan näille alueille, voi lupaviranomainen yksittäistapauksessa 

hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentin kiellosta, jos momentissa mainittujen 

vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu Vesilain 2 luvun 11 § 2 mom. 

mukaan. Hakiessaan lupaa kunnostuksille kalatalousalue noudattaa Vesilain 3 luvun 2-3 §. 

Paraisten-Nauvon kalatalousalueelta löytyy useita umpeenkasvaneita merenlahtia, fladoja sekä 

kluuvijärviä, joiden kalantuotantoa voisi kasvattaa kunnostustoimenpiteillä (liite 3). Kalatalousalue 

selvittää, voisiko nämä alueet, tai muita alueita kuten Mattholmsfladan, kunnostaa. Vuosien 2020-

2021 aikana asiantuntijaorganisaatio Valonia tekee kartoituksia puroissa löytääkseen sopivia alueita 

kunnostustoimenpiteille. Kalatalousalue selvittää Valonian kanssa mikäli vastaavia kartoituksia voisi 

tehdä Paraisten-Nauvon kalatalousalueella.  

Kalatalousalue selvittää, löytyykö kalatalousalueelta alueita, jotka sopisivat kosteikkojen 

muodostamiseen hauen kutua varten. Matalat rannanläheiset maa-alueet jossa on  runsas kasvillisuus 

ja johon laskee puro tai oja, voisivat sopia kosteikoiksi hauen kutua varten. Näissä tapauksissa 

vedenjuoksu ohjattaisiin tulvimaan sopivalle alueelle rantaviivaa. Jos tarkempien kartoituksien jälkeen 

löytyy sopivia alueita, selvittää kalatalousalue yhteistyössä maanomistajan tai osakaskunnan kanssa 

mahdollisuuksia näiden kosteikkojen perustamiseksi. Kluuvijärvet, fladat ja merenlahdet pidetään auki 

esimerkiksi hauen ja ahvenen kudun mahdollistamiseksi näillä alueilla.  

Liki kaikki kalatalousalueella sijaitsevat rannanläheiset alueet ovat rakennettuja, mikä vaikuttaa 

vaihtelevassa määrin kalakantoihin, riippuen siitä millaista toimintaa rantaviivalla tapahtuu, 

esimerkiksi ruoppaus voi tuhota kutualueita. Koska kalatalousalueen resurssit eivät riitä 

kunnostustoimenpiteisiin, voisi ulkoista rahoitusta kunnostustoimenpiteisiin hakea esimerkiksi ELY-

keskukselta. Aktivoimalla yleisöä ”Pelasta pörriäinen” kaltaisella kampanjalla, voitaisiin saada aikaan 

monia pieniä parannuksia rannanläheisillä alueilla jotka voisivat johtaa menestyksekkäämpään kutuun 

ja lisääntyneisiin kalakantoihin. Kampanjassa yleisö voisi saada ohjeita kunnostusmenetelmistä joihin 

voisi ryhtyä rannanläheisillä alueilla parantaakseen kevätkutuisten lajien kutua. Hoitotoimenpiteiden 
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resurssien kasvattamiseksi kalatalousalue voisi ottaa yhteyttä sellaisiin paikallisiin yrityksiin, jotka 

käyttävät vesialueita tai toimivat niiden läheisyydessä, ja selvittää voisivatko nämä tukea vesialueiden 

hoitotoimenpiteitä, jonka myötä yritys saisi positiivista julkisuutta mikä nostaisi yrityksien imagoa.  

2.4.4. Suunnitelma istutuksista 

Kuhan istutuksia on tehty alueella vuosittain sitten vuoden 2013 ja volyymit ovat nousseet ajan myötä, 

poikkeuksena vuosi 2019 (taulukko 5). Kuhanistutukset järjestetään pääasiassa osakaskuntien 

tilauksista. Säisä kollegoineen (2010) näytti että kuhan perimässä on huomattava ero rannikon ja 

järvien välillä, ja että näitä kahta ekotyyppiä ei tule sekoittaa keskenään. Tästä huolimatta, järvi-

ekotyyppiä on käytetty sisäsaariston kuhanpoikasten istutuksissa (taulukko 6) suhteellisen alhaisen 

suolapitoisuuden vuoksi. Järvi-ekotyyppiä käytetään myös jatkossa kalatalousalueen istutuksissa, 

koska se on ainoa ekotyyppi josta poikasia on saatavina riittävän suuria määriä. Lähtökohta on, että 

kuhakantoja ylläpidetään luonnollisen kudun kautta. Kuhanistutukset voisivat täydentää luonnollisia 

kantoja vuosina jolloin esimerkiksi vallitsevat lämpötilat eivät suosi kuhan kutua, tai alueilla missä on 

poikkeuksellisen korkea kalastusrasitus. 

 

 

 

Suurin osa istutuksista Paraisten-Nauvon kalatalousalueella perustuu osakaskuntien tilauksiin. 

Merikutuisen siian istutukset ovat isoimmat alueella istutettavien lajien osalta (taulukko 5). 

Siikaistutukset jatkuvat kuten aikaisemmin, koska karisiian kutuun kohdistuu edelleen paineita 

vallitsevista ympäristörasituksista. Istutusvolyymit ovat kiinni siitä miten paljon osakaskunnat tilaavat 

poikasia. Paikat jossa istutukset tehdään, arvioidaan seuraavan suunnittelukauden aikana niin, että 

istutukset eivät esimerkiksi tapahdu merimetsojen pesimäyhdyskuntien läheisyyteen. Bengtsårin 

siikakantaa käytetään myös jatkossa.  

 

 

Laji/ekologinen muoto Kanta Ekotyyppi 

Hauki 
 

Meri/järvi 

Jokirapu 
Kuha 

 
Pyhäjärvi ja 
merikutuinen 

Järvi 
Meri/järvi 

Made 
Merikutuinen siika 

 
Bengtsår 

Meri 
Meri 

Meritaimen Isojoki Meri 

Vaellussiika Kokemäenjoki Meri 

 

Laji 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hauki 
  

9 
 

1 2 8 
   

Kuha 
   

5 18 21 37 37 34 12 

Meritaimen 
 

4 4 
 

1 
 

3 
   

Karisiiika 64 
 

7 13 97 143 111 83 53 83 

Taulukko 5. Lajikohtaiset istutusmäärät (tuhatta) Paraisten-Nauvon kalatalousalueella vuosina 

2010-2019. 

Taulukko 6. Kalalajien ja ekologisten muotojen kantoja sekä 

ekotyyppejä joita voi käyttää kalatalousalueen istutuksissa. 
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Hauenpoikasten istutuksia on toteutettu vain pienissä määrin neljän vuoden aikana viime 

vuosikymmenellä. Vuoden 2016 jälkeen hauki-istutuksia ei ole pystytty tekemään kalatalousalueella 

hauenpoikasten vajeen vuoksi, mikä on johtunut epäonnistuneista poikasviljelyistä. Järvialueelta 

peräisin olevia hauenpoikasia on käytetty eniten alueen istutuksissa. Haukikantojen luontainen kutu 

turvataan toimenpiteillä kuten kudun rauhoituksella, vedenlaadun ja kutualueiden parantamisella, 

mikä edesauttaa myös muiden lajien kutua ja kantojen kasvua. Hauenistutuksia voi jatkossa toteuttaa 

samoin perustein kuin kuhan osalta.  

Made luokitellaan silmälläpidettäväksi ja mateen istutuksia on sen vuoksi harkittava 

kalatalousalueella. Madekantojen tila tulee ensin selvittää, koska pienten tai olemattomien 

kaupallisten saaliiden perusteella ei voida arvioida millaisia madekannat ovat kalatalousalueella.  

Meritaimenta on, kuten haukea, istutettu satunnaisesti ja pienissä määrin 2010-luvun aikana. Isojoen-

kantaa on käytetty meritaimenten istutuksissa. Valtakunnalliset kalavarojen hoitosuunnitelmat jotka 

mainitaan Kalastuslain 34§:ssä ja niihin kuuluvat toimenpide- ja strategiakokonaisuudet voivat 

vaikuttaa meritaimenten istutusmääriin. Pääasialliset toimenpiteet tulee keskittymään jokisuihin, 

lohikalojen kutualueisiin ja kalaväyliin, jotta luonnollinen kutu lisääntyisi.   

Kalatalousalue selvittää mikäli osakaskunnilla on mahdollisuus suuremmassa mittakaavassa osallistua 

kunnostustoimenpiteisiin kalojen kudulle tärkeissä lahdissa, fladoissa tai kluuvijärvissä, jotta 

toivottujen lajien kantoja saataisiin parannettua luonnollisella tavalla alueella. 

2.4.5 Yleiskalastusoikeuksien rajoittaminen 
 

Kalakantojen varmistamiseksi ja käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden turvaamiseksi, käy 

kalatalousalue avointa vuoropuhelua vesialueen omistajien, kalastusoikeuksien haltijoiden, 

kaupallisten kalastajien ja muiden kanssa joiden etua asia koskee, koskien tarvetta rajoittaa tai kieltää 

yleiskalastusoikeuksia (onginta, pilkintä ja viehekalastus) Kalastuslain 54 §:n mukaan. 

Kalatalousalue pitää perusteltuna, että paikallinen asiantuntemus, joka on esitetyn 

yleiskalastusoikeuden rajoitus- tai kieltotarpeen perustana, otetaan huomioon kun Elinkeino- liikenne- 

ja ympäristökeskus tekee päätöksen asiassa. Yleiskalastusoikeuden rajoittamista ja kieltoa voi myös 

hakea kalatalousalueen aloitteesta.    

2.5. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä 

Tietoja kalastuksen seurannasta ja kalakannoista käytetään arvioitaessa missä määrin kalastuksen ja 

kalakantojen osatavoitteet on saavutettu. Tietoja voidaan käyttää myös muussa päätöksenteossa, joka 

koskee kalastuselinkeinoa. Kalastuksen ja kalakantojen seurannan tiedoissa on huomattavia puutteita. 

Kalastuksen seuranta 

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

aluksen koosta. Saaliit kirjataan lajeittain ja pyyntiponnistus kalastusvälineitä kohden lasketaan 

vuosittain. Vuosina jolloin kaupallisen kalastuksen kehitystä seurataan, selvitetään saaliistaan 

raportoineiden kaupallisten kalastajien (ryhmä-I ja -II) määrä. 

Jotta voidaan määrittää istutusten ja säätelytoimien vaikutus saaliisiin ja kalakantoihin, vaaditaan 

myös perusteellista tietoa vapaa-ajankalastuksen laajuudesta. Tiedot vapaa-ajankalastuksen 

laajuudesta Paraisten-Nauvon kalatalousalueella ovat puutteellisia niin vapaa-ajankalastajien määrien 

kuin niiden saaliiden suhteen. Koska Paraisten-Nauvon kalatalousalueelta ei löydy yhtenäislupa-
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alueita, ei pystytä myöskään tekemään suuntaa antavia arvioita vapaa-ajankalastuksen laajuudesta 

myytyjen kalastuslupien perusteella. Henkilöillä, jotka myyvät kalastuslupia yksityisille vesialueille, ei 

ole lakisääteistä velvollisuutta tilittää myytyjen kalastuslupien määrää. Kalastonhoitomaksun 

maksaneet ovat ilmoittaneet osoitteensa Metsähallitukselle. Olisi siis mahdollista saada selville vapaa-

ajankalastajien määrät alueella, jos Metsähallitus olisi halukas luovuttamaan tiedot ja voisi lain mukaan 

tehdä sen. Vapaa-ajankalastajien osoitteet eivät toki kerro missä kalastonhoitomaksun lunastaneet 

harjoittavat vapaa-ajankalastusta. Tiedonpuute vapaa-ajankalastuksen laajuudesta koskee koko 

rannikkoaluetta ja ei voida olettaa, että yksittäiset kalatalousalueet ratkaisivat ongelman, vaan 

muutoksen pitää tapahtua kansallisella tasolla. Kalatalousalue seuraa tilanteen kehittymistä. Yksi 

vaihtoehto tietomäärän lisäämiseksi on kehitteillä oleva mobiilisovellus, jonka avulla saaliit 

raportoidaan vapaaehtoisesti. Kalastuksenvalvonnan yhteydessä voitaisiin myös kysyä vapaa-

ajankalastajien saaliista ja kalastusalueista. Kalastonhoitomaksun suorittamisen yhteyteen voisi liittää 

osion missä henkilö ilmoittaa edellisvuoden saaliit ja kalastusalueet. Eduskunta voisi lakimuutoksella 

tehdä kalastonhoitomaksun koskemaan kaikkia täysi-ikäisiä, nykyisten 18-64-vuotiaiden sijaan. Tämä 

parantaisi arvioita vapaa-ajankalastajien määristä, samalla kun tulot kalastonhoitomaksuista 

lisääntyisivät esimerkiksi vesialueen omistajille ja hoitotoimenpiteisiin.  

Kalatalousalue voi, ennen kansallisten seurantamenetelmien käyttöönottoa, tehdä kyselyitä vapaa-

ajankalastuksesta kalatalousalueen asukkaille. Näihin kyselyihin voisi myös sisällyttää vapaa-

ajankalastajien ikä, vesialueiden käyttö, j.n.e., mitä voisi hyödyntää alueen muussa päätöksenteossa. 

Näitä tietoja voisi myös kerätä kalastuslupia ostettaessa yhtenäislupa-alueille, tai niiden vesialueen 

omistajien toimesta jotka myyvät kalastuslupia itsenäisesti.  

Kalastusoppaiden saalisraportointi pitäisi tehdä yhdenvertaiseksi kaupallisten kalastajien velvoitteiden 

kanssa. Oppaiden tulisi raportoida saaliistaan, mitä ei tapahdu tänä päivänä, niin että kalatalousalue 

voisi hyödyntää tietoja kalakantojen hoitotoimenpiteissä. Luke voisi raportoida kalastusoppaiden 

saaliista tilastoruutujen (ICES) perusteella, joita käytetään kaupallisessa kalastuksessa. Nyt kenelläkään 

ei ole tietoa kalastusopastuksen laajuudesta ja vaikutuksesta kalakantoihin. Tästä pitäisi käynnistää 

keskustelu valtakunnallisesti, koska se vaikuttaa kaikkiin kalatalousalueisiin ja varojen hoitoon. Nyt 

kohdellaan kahta ammattikuntaa täysin eri tavalla, vaikka nämä hyödyntävät samaa luonnonvaraa 

kaupallisessa tarkoituksessa. Tämä muutos edistäisi myös tasa-arvoa ammattikuntien välillä, mikä voisi 

lisätä kaupallisten kalastajien halua ilmoittaa toiminnastaan, kun kaikilla jotka hyödyntävät kalakantoja 

olisi samat velvollisuudet.  

Kalakantojen seuranta 

Kaupallisen kalastuksen saalistiedot ovat tällä hetkellä paras tapa seurata kalakantojen tilaa. 

Säännöllisesti kalastettujen lajien kuten kuhan, ahvenen ja siian saalistiedot luo suuntaa antavan kuvan 

näitten lajien kannoista. Kaupallisten kalastajien vähenevät määrät uhkaavat toki heikentää 

kalakantojen arvioita. Vapaa-ajankalastajat suosivat myös yllämainittuja lajeja, minkä vuoksi 

saaliskiintiöitä tai rajoituksia pyydysponnistuksen suhteen ei voida käyttää rannikonläheisten lajien 

suhteen. Siksi kalastuksen säätely jatkuu pyyntimittojen ja solmuvälien säätelyillä tai perustamalla 

kalastuskieltoalueita, esimerkiksi kutualueille tiettyinä aikoina.  Kalakantojen seuranta ja tiedon 

hankkiminen niiden tilasta on sen vuoksi äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan arvioida, onko 

säätelytoimenpiteillä ollut toivottu vaikutus kantojen kehitykseen vai ei. Sen vuoksi on tärkeää saada 

tietoja myös vapaa-ajankalastajien saaliista, koska se voi vaikuttaa kalastuksen säätelyyn, riippuen siitä 

seuraavatko vapaa-ajankalastajat säätelytoimenpiteitä vai ei. Esimerkiksi seuraamalla kuhan 

keskipituutta voidaan selvittää, onko pyyntimittojen säätelyllä ollut vaikutusta populaatioiden 
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kokojakaumaan. Tällä hetkellä ei seurata saaliiden kokojakaumaa, mutta muutamilla säännöllisesti 

otetulla mittauksella saisi aikaan hyvän tilannekuvan kokojakaumasta.  

Hauet ovat moneen muuhun rannikonläheiseen lajiin verrattuna hyvin paikallisia, eli haukikantojen 

koko on helpompi määrittää tietyllä alueella verrattuna lajeihin jotka liikkuvat enemmän alueelta 

toiselle. Kalastusoppaat ja heidän toimintansa on yleensä kohdistunut hauen pyyntiin. 

Kalastusoppaiden tiedot saalismääristä ovat usein kattavia koska he käyvät säännöllisesti samoilla 

alueilla ja voivat näin ollen kuvailla muutoksia saalismäärissä ja löytyykö alueita missä toimenpiteisiin 

voisi ryhtyä. Kalastusoppaiden ei tarvitse raportoida saaliistaan ELY-keskukselle vuoden 2019 jälkeen. 

Koska tiedot kalakannoista yleisesti ovat puutteellisia, ja kalastusoppaiden tiedot voivat olla alueittain 

hyvin tarkkoja ja hyödyllisiä, tulisi kalastusoppaiden raportointivelvollisuus otettava uudelleen 

käyttöön.  

Jos kaupallinen kalastus vähenee alueella siinä määrin että arviot kalakannoista eivät ole enää 

luotettavia saaliiden perusteella, voidaan esimerkiksi koekalastuksella täydentää näitä tiedon 

puutteita. Koekalastukset vaativat toki paljon resursseja ja vähintään 3-4 ihmistä jotka suorittavat niitä, 

mikä ei ole mahdollista toteuttaa säännöllisesti kalatalousalueella tänä päivänä.  Kalakantoja voidaan 

nykypäivänä määrittää vesinäytteillä ja analyyseillä bioinformatiikassa. Nämä analyysimetodit voivat 

antaa hyvin luotettavaa tietoa kalakannoista, erityisesti harvinaisempien lajien osalta. Analyysien 

hintaa ja yleistä käyttöä seurataan ja harkitaan, jos ajan myötä voisi olla kohtuullista käyttää niitä. 

Muut seuranta- ja tutkimustarpeet 

Luonnonvarakeskus teki vuonna 2020 selvityksen lohien selviytymisestä rysistä vapauttamisen jälkeen. 

Selvityksen yhteydessä saatiin selville kalaväylät joita pitkin lohet vaeltavat jokiin. Kokemukset 

selvityksestä voidaan ottaa huomioon, jos vastaavia selvityksiä tehdään Saaristomerellä lohikalojen 

vaelluksesta jokiin tai smolttien vaelluksesta mereen. 

Kalastukseen liittyvät tutkimustarpeet ovat esimerkiksi kutualueiden kehitys rehevöitymisen, 

ilmastonmuutoksen ja isostaattisen maankohoamisen myötä, ja miten nämä vaikuttavat 

rannikonläheisten lajien kutuun ja kantoihin. Rehevöitymisen ja ilmastoskenaarioiden vaikutus 

pelaagisiin lajeihin, kuten silakkaan, ovat suhteellisen hyvin tutkittuja Itämeren alueella, mutta näiden 

prosessien vaikutuksista kutuun on vielä paljon tutkittavaa puoliksi sulkeutuneissa vesiesiintymissä. 

Tietoja lajikohtaisista kutuolosuhteista löytyy melkein kaikista Itämerellä esiintyvistä kalalajeista, joista 

VELMU-ohjelman todennäköisyysmalli on yksi esimerkki. Miten nämä alueet sopivat lajeille 

tulevaisuudessa ei ole selvitetty, eli ottamalla huomioon rehevöityminen, ilmastonmuutos ja 

isostaattinen maankohoaminen voidaan ennustaa missä eri lajit pystyvät kutemaan tulevaisuudessa ja 

alueita, minne kunnostustoimenpiteitä tulee mahdollisesti suunnata.  

Selvittämällä populaatioiden sukulaisuussuhteet (dna-analyyseillä) Saaristomerellä, voidaan kuvailla 

yksittäisten kutualueiden merkitystä paikallisten kantojen ylläpitämiseksi. Toisin sanoen, mikäli 

populaatiot, lajista riippuen, eivät juuri liiku alueelta toiselle ja geenivirta on sen vuoksi alhainen, 

korostuvat paikallisten kutualueiden merkitys populaatioiden ylläpitämisessä, verrattuna siihen, että 

lajit liikkuvat laajasti saariston sisällä.   

Kolmipiikin asemasta rannikonläheisissä ravintoverkoissa on käyty keskustelua, ja on mahdollista, että 

kolmipiikki vaikuttaa useisiin taloudellisesti merkittävien petokalojen kantoihin syömällä näiden lajien 

mätiä ja poikasia (Sieben et al. 2011). Kolmipiikkiä saadaan harvoin saaliiksi yleiskatsausverkoissa (joita 

käytetään koekalastuksissa), lajin pienen koon vuoksi, mistä johtuen on vaikeaa selvittää lajin kantoja 

ja ekologista vaikutusta. Ahvenanmaalla kalastajat ovat hankkineet, EU:n tuella, trooliverkkoja jotka 

sopivat kolmipiikin troolaamiseen. Tähän asti trooliverkoilla on saatu vaihtelevia tuloksia. 
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Kalatalousalue seuraa trooliverkkojen käyttämistä kolmipiikin kantojen seurannassa. Jos metodi 

tuottaa luotettavia kannanarvioita, voidaan tehdä vastaavia troolikalastuksia ja arvioita kolmipiikin 

kannoista Saaristomerellä. 

Kartoitukset harmaahylkeiden liikkumisesta sisäsaaristossa voisivat mahdollisesti auttaa kalastajia 

soveltamaan kalastustaan niin, että ongelmayksilöt aiheuttaisivat mahdollisen vähän haittaa. Aloite 

vaatisi mittavia panostuksia, jotta yksilöitä pääsisi merkitsemään GPS-seurantalaitteilla. 

Lyhytnäköisesti olisi parasta kaataa nämä yksilöt heti kun siihen on mahdollisuus, mutta seuraamalla 

useita yksilöitä on mahdollista löytää samankaltaisuuksia harmaahylkeiden liikkumisessa, mitä voisi 

käyttää hyödykseen kalastuksessa. Kun tarpeeksi tietoa on kerätty haittayksilöiden liikkumisesta, 

voidaan ne jäljittää ja kaataa.  

 

3. Suunnitelma joki- ja järvialueelle 

Suunnitelma joki- ja järvialueelle koskee kalatalousalueella sijaitsevia vesimuodostumia kuten järviä, 

lammikoita ja isompia kalliolammikoita (kuva 17). Alueelta ei löydy jokia ja tämä osio ei siksi koske 

niitä. Paraisten-Nauvon kalatalousalueella sijaitsee 40 järveä, joiden pinta-ala on yli 1 hehtaarin, mikä 

on osa järven määritelmää. Alueen kymmenen isointa järveä ovat lueteltuina kuvassa 17. Näistä 

Ålönlahtea ei kategorisoida viralliseksi järveksi, vaan merenlahdeksi, joka on ihmistoiminnan kautta 

eristetty merestä. Kalataloudellisesti se kuitenkin kategorisoidaan järveksi tässä KHS:ssa. Järvet ja 

muut pienemmät vesiesiintymät muodostavat yhteensä noin 750 hehtaaria, josta Ålönlahden osuus 

on  noin 300 hehtaaria. Ainoastaan alueen suurimmilla vedenmuodostumilla on virallinen nimi, ja liki 

kaikki alle hehtaarin kokoiset vesiesiintymät ovat nimettömiä.  

Ålönlahti eristettiin aikoinaan merestä  makeanveden lähteeksi Paraisten kaupungille ja alueen 

teollisuudelle. Ålönlahden jälleenyhdistämisestä mereen on keskusteltu laajasti viimeisten 20 vuoden 

aikana, jolloin useita hakemuksia lahden avaamiseksi on tehty. Paraisten kaupunki ei enää käytä allasta 

raakavedenlähteenä. Vesialueen padot on haluttu avata alueen heikon ekologisen tilan ja veden 

hapenpuutteen vuoksi, joita rehevöityminen on aiheuttanut. ELY-keskus ei ole kuitenkaan hyväksynyt 

hakemuksia Ålönlahden avaamisesta, koska lahden avaamisesta johtuvia muutoksia esimerkiksi 

alueella sijaitsevaan Natura-2000 alueeseen ja siihen liittyviin lintukantoihin ei ole arvioitu kunnolla. 

Ålönlahti pysyy ainakin toistaiseksi eristettynä merestä, uudet selvitykset ympäristövaikutuksista 

alueen avaamisesta voivat kuitenkin johtaa lahden yhdistämiseen mereen tulevaisuudessa. Vuoden 

2020 aikana Ålönlahti on saanut oman säätiön. Säätiön tehtäviin kuuluu Ålövikenin hoitaminen sekä 

tilan parantaminen. Tällä hetkellä Ålövikenissä tehdään selvityksiä siitä, mitkä ovat suurimmat 

ravinnekuormituksen lähteet alueella.  

Ålönlahden tilaa on seurattu esimerkiksi koekalastuksilla vuosina 2001-2011, jolloin petokalojen 

(lähinnä ahvenien) määrä on noussut lahdessa, kun taas särkikalojen suhteellinen osuus on vähentynyt 

ajan myötä. Lahteen on istutettu kuhaa, mikä voi olla syy tiettyjen vuosien kohonneisiin kuhasaaliisiin. 

Ålönlahdessa esiintyy jokirapuja mutta ei täplärapuja, mikä nostaa alueen kalataloudellista merkitystä 

huomattavasti, erityisesti kun ottaa huomioon jokiravun nykyisen tilan erittäin uhanalaisena lajina. 

Sysilaxviken on itäisin osa Ålönlahdesta. Alue oli erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla suhteellisen tutkittu 

alue lahden alkuperän vuoksi (Voigt 2000 ja siihen kuuluva kirjallisuus). Sysilaxvikenissä esiintyy samoja 

kalalajeja kuin läheisellä merialueella, eli ahventa, särkeä, lahnaa, j.n.e. Kuore tekee kuitenkin 

poikkeuksen. Sen alalajia Osmerus eperlanus spirinchus (Pallas 1814) esiintyy Sysilaxvikenissä (Voigt 



 

36 
 

2000). Sysilaxvikenin kuorekannat kärsivät 1990-luvulla Glugea hertwigi (Weissenberg 1911) 

harppuunasienestä. 

Paraisten kaupungissa on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmat Mustfinnträsket-, Gräggböleträsket-, ja 

Lampisträsket-järville (Perkonoja & Salmi 2013). Nämä järvet kuuluvat EU:n habitaatti- ja 

lintudirektiivin Natura 2000-verkostoon. Järvet ovat 0,3-1,0 m syviä ja vedenpinta on laskenut vuosien 

varrella isostaattisen maankohoamisen myötä. Järvet ovat myös, osittain mataluutensa vuoksi, 

voimakkaasti rehevöityneitä. Järvillä ei ole kalataloudellista merkitystä nykyhetkessä kokonsa takia. 

Hapenpuute on useita kertoja johtanut kalakuolemiin ja erityisesti Mustfinnträsketillä on taipumus 

jäätyä pohjaa myöten talvisin, mikä on johtanut sekä kala- että vesikasvikuolemiin. Hoito- ja 

käyttösuunnitelmissa mainitaan myös, että järvien kalat maistuvat osittain mudalle. 1970-luvun aikana 

haukia nousi vielä kutemaan järviin ja jokirapuja löytyi järvistä vielä 1980-luvulla. Hoito- ja 

käyttösuunnitelma ehdottaa järvien säännöllistä seurantaa ja tilan ylläpitämistä alueen luonnon 

suojelemiseksi ja säilyttämiseksi.  

Tiedot Nauvon kaupunginosassa sijaitsevista järvistä ovat yleisesti puutteellisia. Nauvon järvistä 

Västerholmarna, Västerträsket, Järtträsket, Storträsket (Iso-Nauvo) ja Lillträsket kuuluvat Natura 2000-

verkostoon SPA-alueina (Special Protection Area), joiden tarkoitus on suojella lintujen elinympäristöjä.  

Kalliolammikoilla, joita löytyy etenkin kalatalousalueen eteläisistä osista, ei ole merkitystä 

kalastukselle niiden hyvin pienen koon takia ja koska niissä ei yleensä esiinny kaloja.  

 

  

 

 

Kuva 17. Paraisten-Nauvon kalatalousalueella sijaitsevat järvet ja muut vesiesiintymät 

(osa kuvan ulkopuolella). Alueen kymmenen isointa järveä on lueteltu koon mukaisessa 

järjestyksessä pinta-alaltaan isoimmasta pienimpään. Yli 0,02 hehtaarin vesiesiintymät 

esitetään kuvassa. 
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Tavoitteet järvialueille 

Järvien laajempi taloudellinen käyttö on haastavaa tai epätodennäköistä järvien pienen koon, 

mataluuden ja suojelun (Natura 2000) takia. Järvet voisivat joka tapauksessa tukea useampia 

toimintoja kuten kevätkutuisten kalojen kutua, pienimuotoista vapaa-ajankalastusta ja biologista 

monimuotoisuutta. Tieto rapujen (joki- ja täplärapu) kannoista ja levinneisyydestä kalatalousalueen 

järvissä parantuu (katso alhaalla), kuten mahdollisuus käyttää näitä taloudellisesti. Jos se on 

käytännössä mahdollista, voisi järviä entisöidä ja yhdistää mereen, mahdollistamaan kalalajien kudun 

järvissä. Pienimuotoista vapaa-ajankalastusta tuetaan hankinnoilla, lupajärjestelmillä ja kalastuslupa-

alueita selvitetään potentiaalisten järvien osalta yhteistyössä vesialueen omistajien kanssa. 

Toimenpiteet ja seuranta 

Tietoja ei löydy tai ei ole saatavilla suurimmasta osasta  kalatalousalueen järvistä. Tämän vuoksi 

kartoituksia tulisi tehdä esimerkiksi alueen kala- ja (joki)rapukannoista, mikä tukisi kansallista 

rapustrategiaa. Jos useampien järvien kannat olisivat vahvoja, voisi selvittää, olisiko pienimuotoista 

kaupallista (ravun)kalastusta mahdollista harjoittaa järvissä, mikä lisäisi paikallisten tuotteiden 

valikoimaa alueella. Samalla järvissä voisi kartoittaa muita eläin- ja kasvilajeja määrittääkseen näiden 

vesiesiintymien merkitys alueen biologisen monimuotoisuuden kannalta, mistä ei ole olemassa juuri 

ollenkaan tietoja tällä hetkellä. Osa järvistä on ollut aikaisemmin yhteydessä mereen ja voisi 

hoitotoimenpiteillä toimia kalojen kutualueina. Näihin hoitotoimenpiteisiin kuuluisi fyysisten esteiden 

raivaaminen, ojien kaivaminen tai syventäminen ja kasvillisuuden harventaminen järvissä kalojen 

kudun helpottamiseksi. Pienimuotoista vapaa-ajankalastusta voisi kehittää järvissä rakentamalla 

pieniä laitureita soutuveneille, mikä helpottaisi vapaa-ajankalastusta järvissä, jotka ovat usein 

umpeenkasvaneita ja sen vuoksi vaikeasti saavutettavia. Kuten merialueella, omistussuhteet järvissä 

ovat pirstaloituneita.  Kalatalousalue neuvottelee järvien vesialueen omistajien kanssa esimerkiksi yllä 

mainittujen toimenpiteiden toteuttamisesta.  

Natura 2000-verkostoon kuuluvat ja muut järvet voivat tarvia hoitotoimenpiteitä säilyttääkseen 

ekologista tilansa, kun maankohoaminen ja rehevöityminen vaikuttavat järviin ajan myötä. 

Hoitokalastus voi olla tehokkaampaa järvissä, joiden koko ja kalakannat ovat pienemmät verrattuna 

mereen. Hoitotoimenpiteiden vastuutahot voisivat tehdä sopimuksia paikallisten kalastajien kanssa 

näiden hoitokalastusten hoidosta, mikä toisi lisäansioita kalastajille. Esimerkiksi jokirapukantojen (ja 

mahdollisesti muiden uhanalaisten lajien) seuranta tapahtuu säännöllisesti, kuten on ehdotettu hoito- 

ja käyttösuunnitelmassa Mustfinns-, Gräggböle-, ja Lampisträsketin osalta (Perkonoja & Salmi 2013). 

  

3.1. Jokiravun suojelusuunnitelma ja täpläravun torjunta  

Kansallinen rapustrategia edellyttää, että käyttö- ja hoitosuunnitelmaan laaditaan jokiravun 

suojelusuunnitelma. Kansallinen rapustrategia sisältää aluekohtaisia toimintasuunnitelmia, joista 

Saaristomeri kuuluu suojelualueelle, missä jokiravun kantoja on vahvistettava. Suomessa jokirapu on 

vähentynyt 2000-luvulla ja laji on tällä hetkellä erittäin uhanalainen tuoreimman 

uhanalaisuusluokituksen mukaan (Hyvärinen et al. 2019). Suojelusuunnitelma pyrkii vahvistamaan 

jokirapukantoja ja samalla torjumaan täplärapua joka luokitellaan invasiiviseksi vieraslajiksi.  

Tällä hetkellä ei ole olemassa kattavaa tietoa siitä missä kalatalousalueen järvissä löytyy joki- ja 

täplärapuja. Rapuja esiintyy ainakin muutamissa alueen isommissa järvissä, kuten Ålönlahdessa, missä 

sitä paitsi ei esiinny täplärapuja. Kartoituksia joki- ja täpläravuista olisi näin ollen syytä tehdä, jotta 
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tunnistettaisiin alueet missä näitä lajeja esiintyy ja järviä missä tulisi ryhtyä toimenpiteisiin 

jokirapukannan turvaamiseksi.  

Jokirapuja voidaan esimerkiksi palauttaa järviin missä niitä on esiintynyt ennen, mutta mistä ne ovat 

hävinneet ajan saatossa. Paikallistietämys järvistä on tärkeä, jotta tiedetään mistä jokirapuja on 

löytynyt ennen. Paikallisten kantojen vahvistamiseksi voidaan myös kotiuttaa jokirapuja järviin missä 

niitä ei ole ollut ennestään, mikä vaatii ELY-keskuksen luvan Kalastuslain § 74 mukaan. Kotiutukset 

voisivat näissä tapauksissa tapahtua järviin, jotka sijaitsevat mahdollisen kaukana täplärapuvesistä, 

mikä minimoi riskiä rapuruton leviämisestä.  

Jokiravun kantojen turvaamisessa painotetaan täpläravun ja sen levittäytymisen torjumista. Rapurutto 

pystyy leviämään monella eri tavalla toisiin vesiesiintymiin. Yleisön tiedotuksella ehkäistään laittomien 

täplärapujen istutukset sekä rapuruton leviäminen rapumertojen tai muiden puhdistamattomien 

esineiden kautta. Rapurutto voi myös levitä villien eläinten mukana ja minkkien sekä muiden 

vieraslajien metsästys voi näin ollen vähentää rapuruton leviämistä.  

Vesialueen omistajat kantavat myös vastuun täpläravun leviämisen estämisestä, esimerkiksi 

Vieraslajilain 4 § edellyttää, että vesialueen omistajat eliminoivat täplärapujen uusia esiintymiä ennen 

kuin ne vakiinnuttavat kantansa tai leviävät uusille alueille. ELY-keskus voi sakottaa tai määrätä 

vesiomistajia ryhtymään toimenpiteisiin täpläravun leviämisen ehkäisemiseksi (17 § vieraslajilaki), 

mikäli täplärapu vaarantaa paikallista biologista monimuotoisuutta ja on vakiintunut alueelle 

vesialueen omistajan laittomien istutusten tai varomattomuuden takia.  

Tämän päivän resursseilla on mahdollista poistaa täplärapu ainoastaan pienemmistä järvistä ja 

vesiesiintymistä. Isompien järvien kohdalla täpläravun kantoja tulisi vähentää niin paljon kuin 

mahdollista. Kalatalousalue noudattaa niitä toimenpiteitä täpläravun kantojen ja leviämisen 

rajoittamiseksi, jotka mainitaan kansallisessa rapustrategiassa.  

Kansallinen rapustrategia esittää myös sopivia säätelytoimenpiteitä jokiravun kantojen turvaamiseksi, 

järvien otolliset piirteet ja olosuhteet jokirapun kotiuttamiseksi, y.m., joita sovelletaan 

kalatalousalueella. Jokiravun kantoja seurataan säännöllisesti niissä järvissä missä lajia esiintyy tai 

mihin niitä on kotiutettu. Istutuksia tehdään tarpeen mukaan järvissä missä kannat ovat laskeneet 

huomattavasti. 

 

 

4. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 

Valvonnan päämäärä, valvottavat säännökset ja määräykset 

Kalastusvalvonnan päämäärä on turvata kalastuksen laillinen harjoittaminen niin, että kaikki kalastusta 

harjoittavat seuraavat kalastukseen kuuluvia sääntöjä ja määräyksiä. Kalastajat, vesialueen omistajat 

ja muut vesialueiden käyttäjät ovat motivoituneempia noudattamaan lakeja ja määräyksiä, jos 

kalastusvalvonta on läpinäkyvää ja tasa-arvoista ja koskee samassa mittakaavassa kaikkia osapuolia.  

Kalastuksenvalvontaa koskee Kalastuslaki, Valtioneuvoston asetus kalastuksesta, ELY-keskuksen 

vahvistetut alueelliset tai paikalliset kalastusmääräykset ja paikalliset, alueelliset ja kansalliset 

kalastusluvat. Kalastuksenvalvontaan kuuluu myös saaliiden asianmukainen käsittely. 
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Valvonnan painopisteet tulevalla suunnitelmakaudella 

Paraisten keskustan yhteydestä löytyy kaksi selkää, Kirkkoselkä keskustan eteläpuolella sekä Bläsnäs, 

Norrbyholm ja Vappari keskustan pohjoispuolella, jotka kaikki ovat suosittuja alueita vapaa-

ajankalasukselle (kuva 18). Paraisten keskustan koillis- ja itäpuolella löytyy Hessund ja Björköfjärden, 

missä harjoitetaan myös vilkkaasti vapaa-ajankalastusta. Hessundissa sijaitsee Kalatalous- ja 

ympäristöopisto (LIVIA) missä kalatalouskoulutusta on annettu vuodesta 1985. Snäckvikenissä 

Paraisten keskustan eteläpuolelta löytyy suosittu veneenlaskupaikka, jota monet, kuten vapaa-

ajankalastajat, käyttävät laskiessaan veneensä vesille. Kirkkoselkä sekä lounaiset vesialueet 

keskustasta nähden muodostavat näin ollen alueita korkealla kalastusrasituksella.  

Lohi ja taimen liikkuvat Vapparilla ja koillisella salmella Fagerkulla ja Bollbölen kylien kohdalla missä 

verkkokalastus on huomattavaa. Lohikalojen vaellus on tänä päivänä vähäistä Pemairilla ja Paimion 

joessa missä vapaa-ajankalastajien harjoittama viehekalastus muodostaa tietynlaisen kalastuspaineen. 

Lohen ja taimenen pyyntiin tähtäävää vetouistelua harrastetaan myös syksyisin Lillmälön länsipuolella. 

Suurempia ongelmakohtia ei ole todettu yllä mainitun kalastuksen osalta. Vesialueen omistajat 

kalastavat verkoilla myös näillä alueilla, mutta myöskään näiden osalta ei ole todettu merkittäviä 

ongelmakohtia jotka vaarantaisivat lohikalakantoja. Vaikka kalatalousalueella ei ole todettu 

merkittävämpiä ongelmia lohenkalastukseen liittyen ja vaikka verkkokalastus on yleisesti vähentynyt 

viimeisten 20 vuoden aikana, voi meritaimen sen haavoittuvuudesta johtuen olla vaarassa myös näillä 

alueilla.  

 

 

 

 

Kuva 18. Vaelluskalojen vaellusväylät ja alueet joilla 

kalastusvalvontaa painotetaan Paraisten-Nauvon kalatalous-

alueella. 
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Nauvon keskustasta löytyy suosittu vierasvenesatama veneilijöille kaikkine palveluineen. Satamasta 

löytyy myös veneenlaskupaikka veneille. Vapaa-ajankalastus on intensiivisempää kevään alussa ja 

syksyn loppupuolella pääsaarten Iso- ja Pikku-Nauvon läheisyydessä. Iso-Nauvon länsiosista löytyy 

kaksi mökkikylää, ja Biskopsöllä sijaitsee yksi mökkikylä. 

Lohikalat vaeltavat ajoittain Nauvon länsi, itä- ja pohjoispuolelta. Lohi pääasiassa Selkämerta kohti 

mutta myös syksyisin Aurajokea päin. Lohikalastuksen osalta ei ole raportoitu mitään ongelmia 

alueella. Vesialueen omistajat kalastavat alueilla verkoilla, joihin lohikalaa voi ajoittain tarttua.   

Ryhmän-I kaupallisten kalastajien osalta kuhan uusi pyyntimitta on 40 cm Saaristomerellä vuodesta 

2019 lähtien (2 § valtioneuvoston asetus kalastuksesta). Vuodesta 2016 kuhan pyyntimitta on 42 cm 

ryhmä-II kaupallisille kalastajille ja vapaa-ajankalastajille Kalastusasetuksen mukaan. Näitä suhteellisen 

uusia määräyksiä pyyntimitoista painotetaan kalastuksenvalvonnassa seuraavan suunnittelukauden 

alkupuolella. Kalastuksenvalvonta keskittyy yleisesti vilkkaimmin kalastetuille alueille, ja alueille missä 

kalastuskieltoja tai rajoituksia on voimassa. 

Jotta osatavoite lajikohtaisten kantojen suhteen toteutuisi eritysiesti kuhan osalta, tulee mahdolliset 

määräykset jotka koskevat verkkojen solmuvälejä tarkastaa säännöllisesti noudattaen Valtioneuvoston 

kalastusasetuksen 12 §:ää. Kalastuksenvalvojalla on siksi oltava ajan tasalla olevaa tietoa voimassa 

olevista laeista ja määräyksistä tunteakseen kaupallisten kalastajien pyydysvälineet ja niiden laillisuus.  

Rasvaevällinen meritaimen on vuodesta 2019 lähtien totaalisesti rauhoitettu kaikilla merialueilla. 

Meritaimenen ilman rasvaevää (leikattu) saa pyydystää, mikäli mitta on 50 cm tai yli. Merilohen 

pyyntimitta on 60 cm ja vapaa-ajankalastajat saavat pyydystää enintään kaksi lohta henkilöä ja päivää 

kohden. Meritaimen ja -lohi vaeltavat alueen läpi ja ovat näin ollen valvonnan kohteena. 

Kalastuksenvalvonnan ja tuloksellisuuden seuranta 

Kalatalousalueen kalastuksenvalvojien kalastuksenvalvonnan seuranta tehdään vuosiraporttien  tai 

puolivuotisraporttien pohjalta. Kalastuksenvalvojien raportoinnin tulee sisältää ainakin seuraavat 

tiedot: 

 Valvontatunnit 

 Tarkistetut kalastajat tai kalastusvälineet 

 Kalastajat ilman voimassa olevia kalastuslupia  

 Epäillyt rikkeet  

 Varoitukset 

 Rikosilmoitukset  

Lisäksi tarkennetaan kalastajalta puuttuneet kalastusluvat tai jos on tapahtunut rikkomuksia 

kalastuslupien ehtojen suhteen. Raportoinnissa kategorisoidaan rikkeet seuraavasti; rikos koskien 

rauhoitusaikaa tai pyyntimittaa, rikos välineiden tai pyyntivälineiden määräysten suhteen, rikos 

pyyntivälineiden merkinnässä, tai muita rikoksia. Kalatalousalue tekee yhteenvedon kaikista 

valvontaraporteista, missä rikkeiden määrää seurataan kalastuksenvalvonnan laajuuteen 

suhteutettuna. Seurannan tavoite on vähentää rikkeitä ajan myötä. Rikkeiden odotetaan vähenevän 

paremmalla tiedotuksella. Valvontaa voidaan toki lisätä, jos rikkeet toistuvat tai lisääntyvät ajan myötä 

toimenpiteistä huolimatta. 

Lisäksi kalastuksenvalvojilla on lakisääteinen velvollisuus Kalastuslain 117 §:n perusteella laatia ELY-

keskukselle tapahtumailmoitus talteenotoista 109 §:n mukaan, huomautuksista 115 §:n perusteella ja 
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116 §:n tarkoittamasta toimenpiteestä luopumisesta. Tapahtumailmoituksia saa käyttää ainoastaan 

osapuolten oikeusturvan varmistamiseen.  

 

Kalastuksenvalvonnan kehittämistoimenpiteitä 

Kalastuksenvalvonnan ammattimaisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi kalatalousalue on päätynyt 

ostamaan kalastuksenvalvontapalveluja. Kalastuksenvalvonta on kuitenkin lähinnä sivutoimi 

muutamille henkilöille, jotka ovat suorittaneet kalastuksenvalvojan kokeen (Kalastuslain 104 §). Nämä 

kalastuksenvalvojat valvovat osakaskuntien tai yksityisten vesialueita. Koska ei ole kalastuksenvalvojia, 

jotka kokopäivätoimisesti valvoisivat koko kalatalousaluetta, tai niitä alueita joilla kalastus on laajinta, 

on vaikea luoda itselleen kokonaiskuvaa esimerkiksi vapaa-ajankalastuksen laajuudesta tai 

kalatalousalueella tapahtuvien rikkeiden määrästä.  

Kalatalousalueella käytetään mobiiliapplikaatiota, joka rekisteröi kalastuksenvalvonnan 

valvontapaikkojen koordinaatit. Applikaatiolla voi myös kirjata raporttiin yllämainitut tiedot 

kalastuksenvalvontatapahtumista.  

Jos kalatalousalueelle kehitetään kattavaa valvontaohjelmaa, on myös tärkeää laatia 

toimenpidemenetelmiä sille, miten kalastuksenvalvojan tulee toimia erilaisissa tilanteissa (muita 

rikkeitä kuin maksamattomia kalastonhoitomaksuja varten). Laiton kalastus on asianomistajarikos ja 

asianomistajan, vesialueen omistajan, on näissä tapauksissa päätettävä, nostetaanko syytettä henkilöä 

kohtaan, joka on rikkonut lakia tai määräyksiä, tai jos jaetaan varoituksia yksittäisistä rikkomuksista, 

jonka jälkeen toistuvista rikkomuksista voidaan nostaa syyte. Jotta kalastuksenvalvonta sujuisi 

mahdollisimman hyvin, tulisi osakaskuntien esittää suuntaviivat, kokousasiakirjojen tai ohjeiden 

muodossa kalastuksenvalvojille ja kalatalousalueelle, joita noudatetaan rikoksen sattuessa heidän 

vesialueillaan. Kalastuksenvalvojien tulisi yleisesti saada selkeät ohjeistukset kalatalousalueelta, miten 

toimia eri tilanteissa, jotta toiminta olisi yhdenmukaista koko kalatalousalueella riippumatta siitä kuka 

hoitaa valvontaa. 

5. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen moni-

muotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä 

Suurin osa alueen uhanalaisista kalalajeista ovat vaelluskaloja (taulukko 7), joiden pääasialliset 

suojelutoimenpiteet kohdistuvat kalatalousalueen ulkopuolella sijaitseviin jokiin ja jokisuihin. Näiden 

lajien (esimerkiksi meritaimen, vaellussiika ja merilohi) vaelluksen suojelu turvataan rajoittamalla 

näiden lajien kalastusta tietyillä kalaväylillä ajanjaksoina jolloin nämä lajit vaeltavat rannikkoa päin. 

Nämä toimenpiteet tukisivat kansallisia kalavarojen hoitosuunnitelmia ja niihin kuuluvia toimenpide- 

ja strategiakokonaisuuksia. Tällä hetkellä lohikalojen kalastus on kuitenkin niin pienimuotoista että 

toimenpiteisiin ei ole tarvetta nykyhetkessä. Vallitseva rehevöityminen on esimerkki karisiian ja 

mateen kutua haittaavasta tekijästä. Itämeren rehevöityminen on laaja ongelma, joka vaatii 

pitkäjänteistä kansainvälistä panostusta, minkä vuoksi siian ja mateen kantojen (mikäli mateen kannan 

katsotaan heikentyneen) turvaaminen jatkuu toistaiseksi istutuksilla alueella. Kampeloitten 

elinympäristöjä voisi parantaa ehkäisemällä rehevöitymistä: Kampeloitten kutu ja kannat ovat toki 

riippuvaisia meren suolapitoisuudesta, eli lajien elinvoimaa pystytään edistämään vain osittain. 

Kutualueiden entisöinti turvaa kaupallisesti tärkeiden lajien lisääntymistä, mutta edistää samalla 

muiden lajien kutua ja estää näin ollen useampien lajien kantojen vaarantumista.  
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Biologinen monimuotoisuus otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa mikä käsittää 

kalatalousalueen vesialueiden käyttöä. Esimerkiksi kutualueiden kunnostustoimenpiteet voivat johtaa 

huomattaviin muutoksiin ympäristössä. Alueilla, minne merkittäviä toimenpiteitä suunnitellaan, tulee 

selvittää millaisia vaikutuksia toimenpiteillä voi olla biologisen monimuotoisuuden kannalta. 

Uhanalaiset eläin- ja kasvilajit, jotka esiintyvät alueilla, minne toimenpiteitä suunnitellaan, voivat 

johtaa toimenpiteiden peruuttamiseen, mikäli toimenpiteillä ei pystytä turvaamaan näiden lajien 

kantoja. Tieto biologisesta monimuotoisuudesta alueella lisääntyy esimerkiksi järvien ja pienempien 

vesiesiintymien kartoituksien myötä (3 Suunnitelma joki- ja järvialueelle). Tiedot ovat puutteellisia 

kalalajeista joilla on vähäinen taloudellinen arvo, tai joita ei pystytä pyydystämään kaupallisilla 

kalastusvälineillä. Menetelmät jotka mainitaan luvussa 2.5, voisivat luoda kokonaisvaltaisemman 

kuvan kalatalousalueelta löytyvistä kalalajeista ja niiden kannoista.  

 

6. Vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä 

Alueen täplärapujen kannoista ei ole tietoa, mutta niitä esiintyy suuressa osassa alueen järvistä. 

Täpläravun kantojen selvittämisessä ja lajin hävittämisessä seurataan lukua 3.1 sekä kansallista 

rapustrategiaa. 

Vieraslajit kuten mustatäplätokko ja hopearuutana ovat jo niin vakiintuneita alueella, että niiden 

levittäytyminen on käytännössä mahdotonta estää. Mustatäplätokon oletetaan kilpailevan muiden 

lajien kanssa. Petokalat kuten ahven ja hauki syövät mustatäplätokkoa, eli näiden sekä muiden 

petokalojen kantojen vahvistaminen voi vähentää mustatäplätokon ekologista vaikutusta alueella. 

Mustatäplätokkoa kalastetaan kaupallisesti Mustalla merellä ja Kaspian merellä. Jos mustatäplätokon 

kannat kasvavat ja pysyvät isoina voi lajin kaupallista hyödyntämistä selvittää. Lajin taloudellinen 

hyödyntäminen toimisi samalla hoitokalastuksena. Hopearuutana on levittäytynyt Virosta missä sitä 

Laji/ekooginen muoto Tieteellinen nimi Luokitus 

Ankerias Anguilla anguilla Äärimmäisen uhanalainen 
Itämeren lohi Salmo salar Vaarantunut 
Kampela Platichtys flesus Silmälläpidettävä 
Made Lota lota Silmälläpidettävä 
Merialueen vaellussiika Coregonus lavaretus Erittäin uhanalainen 
Merikutuinen siika Coregonus lavaretus Vaarantunut 
Meritaimen Salmo trutta m. trutta Erittäin uhanalainen 
Mustatokko Gobius niger Silmälläpidettävä 
Seitsenruototokko Gobiusculus flavescens Silmälläpidettävä 
Toutain Aspius aspius Silmälläpidettävä 
Vaskikala Spinachia spinachia Silmälläpidettävä 

Taulukko 7. Punaisessa kirjassa listattuja kalalajeja ja ekologisia muotoja (Hyvärinen et al. 2019). 

Taulukkoon kuuluu lajeja tai ekologisia muotoja joita tavataan säännöllisesti, ajoittain tai joiden 

levinneisyyden perusteella tulisi tavata kalatalousalueella. Taulukosta jätettiin pois lajeja joiden 

tilasta ei tällä hetkellä ole riittävästi tietoa jotta niille voisi antaa luokituksen (DD - data deficient, 

Hyvärinen et al. 2019). 
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istutettiin 1940-luvun lopussa. Vieraslajien tuloa voi ainoastaan estää kansallisilla ja kansainvälisillä 

päätöksillä, jotka sijoittuvat kalatalousalueen toiminnan ulkopuolelle.  

7. Ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistaja-

korvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi 

Se osuus kalastonhoitomaksuista joka maksetaan vesialueen omistajille, jaetaan Kalpan 

(Kalatalousalueiden sähköiset palvelut) avulla, missä kalastuksenhoitovarojen jakamisesta on päätetty 

jakamalla kalatalousalue vyöhykkeisiin (pisteytys) kartalla, joka kuvaa alueen kalastusrasitusta 

kalastuksen yleisoikeuksien (viehekalstuksen) ja kalastusopastuksen perusteella huomioimatta 

kiinteistö- ja omistajatietoja.  Kalatalousalue jakaa korvaukset maksutta. 

Tuotot jaetaan vesialueen omistajalle korvauksena yleiskalastusoikeuksista ja 

kalastusopastoiminnasta. Yleiskalastus tapahtuu heittokalastamalla tai vetouistelulla yhdellä vavalla, 

siimalla ja keinotekoisella syötillä. Kalatalousalue vahvistaa kalastuspaineen perusteella 

yleiskalastusoikeuksista saatujen tuottojen jakamisen vesialueen omistajille. Vesialueen omistajille 

jaettava loppusumma riippuu edellisvuonna saadusta kokonaissummasta jonka ELY-keksus, 

vahvistetun jakamismallin perusteella, jakaa kalatalousalueille jotka välittävät korvaukset vesialueen 

omistajille. 

Helpottaakseen tuottojen jakamista kalatalousalueilla asetetaan Kalpassa kalastusrasitukselle 

lähtökohdaksi perusarvo kolme, mikä on viehekalastuksesta muodostuva keskisuuri kalastusrasitus.  

Poikkeusalueita ovat alueet missä kalastusrasitus on perusarvoa korkeampi (4-5) tai alhaisempi (1-2). 

Alueet missä kalastusrajoitus on voimassa vuoden ympäri (kalastusrajoitus.fi mukaan) saa 

automaattisesti arvon nolla (ei kalastusrasitusta). Alueet mitättömällä kalastusrasituksella saavat myös 

arvon nolla.  

Arvot perustuvat osittain todennäköisyysmalliin vapaa-ajankalastuksen levinneisyydestä (kuva 12). 

Järvet tai muut vesiesiintymät saavat säännönmukaisesti arvon yksi tai nolla mikäli muuta ei mainita. 

Luke selvittää kalastusrasitusta ja poikkeusalueita joka viides vuosi kyselyillä kalastonhoitomaksun 

suorittaneille henkilöille. Kiinteistöjen kokonaisrasitus lasketaan kalatalousalueen vahvistetulla 

pisteytyksellä vesialueille, huomioimalla lähtökohtaisesti perusarvoksi kolme (keskisuuri rasitus), 

poikkeusalueet korkeammalla tai vähemmällä rasituksella sekä kalastuskieltoalueet joilla ei ole 

rasitusta lainkaan (kuva 19). 

Kalatalousalue ehdottaa vesialueen omistajille mahdollisuutta luovuttaa yllä mainittuja korvauksia 

kalatalousalueelle, kalastusvalvonnan ylläpitämiseksi ja hoitotoimenpiteiden suorittamiseksi 

kalatalousalueella. 
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Kuva 19. Kalpassa käytetyt vyöhykkeet korvausten  
jakamiseksi vesialueen omistajille viehekalastusrasituksen  
perusteella. 

8. Alueellinen edunvalvonta 

Rehevöitymisellä on merkittävä vaikutus kalakantoihin ja kalastukseen. Kuten aikaisemmin todettiin 

kalatalousalue ei pysty itsenäisesti pysäyttämään ravinnekuormitusta, sitä seuraavaa rehevöitymistä 

ja siihen liittyviä vaikutuksia ympäristössä. Kalatalousalue voi toki vaikuttaa päätöksenteossa tuomalla 

esiin näkökulmia ja antamalla lausuntoja siitä, miten eri päätökset vaikuttaisivat kalastukseen, 

kalavesiin tai kalakantoihin. Tämä koskee erityisesti vesi- ja merenhoitosuunnitelmien päivittämistä, 

mikä tapahtuu kuuden vuoden välein. Kalatalousalue vaikuttaa myös pienemmissä yhteistyöryhmissä 

jotka työskentelevät alueen kalastuselinkeinoon kuuluvien tehtävien kanssa, kuten alueelliset 

merimetsotyöryhmät. 

Saaristomeren tilaa on seurattu säännöllisesti vuosien ajan esimerkiksi yliopistojen ja 

tutkimuskeskuksien toimesta. Kalatalousalue voisi tuoda esiin tarpeen esimerkiksi kalakantojen ja 

kalastuksen seurantaan, niin että näistä muodostuisi vakiintunut osa seurannoista tulevaisuudessa. 

 

9. Suunnitelma viestinnästä 

Viestinnän tavoitteet 

Viestintä on ratkaisevassa roolissa toiminnan etenemisessä kalatalousalueella, mutta myös 

yhteistyössä muiden tahojen kuten kalastuksenvalvojien kanssa. Ulkoinen viestintä luo näkyvyyttä ja 

antaa vakuuttavan kuvan kalatalousalueen toiminnasta.  
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Viestinnän tavoite on sujua tehokkaasti ja tavoittaa oikeat kohderyhmät, mikä edistää vuoropuhelua 

edunvalvojien kesken ja vaikuttaa tällä tavoin osatavoitteiden saavuttamiseen. Tämä on mahdollista 

vain, jos vesialueen omistajat välittävät päivitettyjä tietoja kalatalousalueelle esimerkiksi 

yhteystiedoista, kalastusmääräyksistä, kalastusvalvonnasta, hoitotoimenpiteistä, ym. KHS julkaistaan 

kalatalousalueen kotisivulla sen jälkeen, kun ELY-keskus on hyväksynyt suunnitelman. Uudesta 

suunnitelmasta tiedotetaan kaikille osapuolille kalastuselinkeinon sisällä ja yleisöä tavoitetaan 

esimerkiksi tiedotuksilla tai artikkeleilla lehdissä ja julkaisuilla sosiaalisessa mediassa.  

Saaristomeri on vilkkaasti liikennöity alue missä esimerkiksi rahtilaivat muodostavat onnettomuuden 

sattuessa todellisia uhkia terveydelle ja luonnolle. Suunnitelma poikkeustilanteiden viestinnälle tulee 

laatia, jos onnettomuuksia tai muita vastaavia poikkeuksellisia tilanteita sattuisi kalatalousalueella. 

Poikkeusolojen viestintäsuunnitelman tulee laatia erillään tästä suunnitelmasta, yhteistyössä 

viranomaisten ja yksityisen sektorin kanssa. Kalatalousalue voi hyödyntää kokemuksia viestinnän 

sujumisesta Åbolands fiskarförbundin, viranomaisten ja ministeriöiden välillä keväällä 2020 kun Covid-

19 pandemia vaikutti kalastuselinkeinoon. 

Viestinnän vastuutahot 

Viestinnän päävastuu on kalatalousalueen hallituksella ja sen toiminnanjohtajalla. Viestintävastaavalla 

on oltava laaja tuntemus kalastuselinkeinosta yleisesti kuten myös alueella. Kalatalousalue voi joko 

valita viestintävastaavan tai antaa toiminnanjohtajan hoitaa tehtävää hallituksen puheenjohtajan ja 

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

Viestintästrategia  

Viestintävastaava tai toiminnanjohtaja laatii hallituksen kanssa viestintästrategian. Aikataulut, 

vastuuhenkilöt ja viestintäkanavat joita esitetään viestintästrategiassa sisältyy tulevan vuoden 

viestintäsuunnitelmaan, joka muodostaa osan toimintasuunnitelmasta.  

Sisäinen viestintä 

Sisäisessä viestinnässä jaetaan hallinnollista tietoa esimerkiksi hallituksen, kalastuksenvalvojien ja 

muiden virkamiesten kesken. Toiminnanjohtajalla tai viestintävastaavalla on vastuu sisäisestä 

viestinnästä, ja viestintä tapahtuu henkilökohtaisilla yhteyksillällä, s-postitse tai kokouksissa. 

Ulkoinen viestintä 

Ulkoinen viestintä käsittää tiedotuksen kalastusmääräyksistä, kalastusluvista, mahdollisuuksista 

harjoittaa kalastusta (kaupallista- tai vapaa-ajankalastusta) ja muita päätöksiä joita välitetään 

osakaskunnille, vesialueen omistajille, lähialueen kalatalousalueille, kalastajille, kunnille, järjestöille, 

medialle ja viranomaisille. Toiminnanjohtaja tai viestintävastaava on vastuussa ulkoisesta viestinnästä. 

Ulkoisessa viestinnässä voi käyttää eri viestintäkanavia kuten kotisivuja, sosiaalista mediaa, lehtiä, 

esitteitä ja kirjeitä. Toiminnanjohtaja varmistaa, että kalatalousalue pysyy päivittyneenä 

ajankohtaisista asioista olemalla mukana kuntien, Aluehallintoviraston, ELY-keskuksen, 

vesiensuojeluyhdistysten ja muiden viranomaisten lähetyslistoilla.  

Viestinnän seuranta 

Viestinnän seuranta kuuluu viestintästrategiaan, ja viestinnästä tehdään tiivistelmä 

vuosikertomukseen. Kalatalousalueen kotisivun ja sosiaaliseen median tilien käyttöä seurataan   

kyseisten kanavien seurantatyökaluilla, esimerkiksi kotisivun seurantaan käytetään Google-analyticsiä. 

Viestinnän seuranta antaa tietoa toimivista osa-alueista viestinnässä, asioista joita kannattaa kehittää 

ja tulevaisuuden tarpeista viestinnässä. 
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10. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 

Kalatalousalue, kalastusoikeuksien haltijat ja viranomaiset ovat vastuussa KHS:n toimeenpanosta. 

Viranomaisten on otettava KHS huomioon toiminnassaan ja yksityisten vesialueiden omistajien ja 

osakaskuntien tulee järjestää kalastuksen ja hoidon vesialueillaan KHS:n ohjeistusten mukaan. ELY-

keskus toteuttaa alueelliset säätelytoimenpiteet jotka vaativat ELY-keskuksen hyväksynnän.  

Useat toimenpiteet vaativat mittavia resursseja, minkä vuoksi on tärkeää lisätä suunnitelman 

tunnettavuutta ja merkitystä yhteiskunnallisella tasolla riittävän rahoituksen turvaamiseksi. KHS:ssa 

esitetyt toimenpiteet toteutetaan eri vaiheissa, joista osa toimeenpannaan jo nyt, kun taas toisiin 

toimenpiteisiin ryhdytään seuraavalla suunnittelukaudella (tauluko 8). 

KHS:n toimeenpanossa tule vuosittaisia vaihteluita, mitkä riippuvat toiminnasta ja painopisteistä joita 

esitetään vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Vuosittaisia vaihteluita kalatalousalueen toiminnassa 

voi ilmetä esimerkiksi:  

• rahoituksessa 

• kalastusmääräyksissä 

• vesialueiden hoitotoimenpiteissä 

• istutuksissa 

• yhteistyö- ja virkasopimuksissa 

• viestinnässä 

• kalastuksenvalvonnassa 

• edunvalvonnassa; lausunnot ja osallistuminen työryhmissä  

• seurannassa 

Vuosikertomuksessa kuvataan, miten kalatalousalueen yleinen toiminta tukee KHS:n toteuttamista. 

Näin ollen keinot tavoitetilan ja osatavoitteiden saavuttamiseksi löytyvät kirjattuina, mikä edesauttaa 

toiminnan ohjaamista tarpeen mukaan tavoitteiden ja osatavoitteiden saavuttamiseksi säännöllisen 

seurannan myötä.  

 

Taulukko 8. Kalakantojen, kalastuksen, yhteistoiminnan ja järvien toimenpiteet, aikataulut, 

vastuutahot ja huomioitavat seikat.  

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho Yhteistyötaho Huomioitavaa 

Kalakannat     

Hakemukset kalastuksen 
säätelytoimenpiteistä lähetetään 
ELY-keskukselle 

2022-2031 Kalatalousalue Vesialueen omistajat ja 
ELY-keskus 

 

Arviot nykyisten 
säätelytoimenpiteiden 
vaikutuksista kalakantoihin ja tarve 
näille jatkossa. 

2022-2031 Kalatalousalue Kaupalliset kalastajat, 
vapaa-ajankalastajat ja 
vesialueen  omistajat. 

 

Tiedottaminen uusista 
säätelytoimenpiteistä 

2022-2031 Kalatalousalue Paraisten kaupunki, 
vesiomistajat ja ELY-
keskus 

 

Selvitys kunnostustoimenpiteiden 
tarpeesta ehdotetuilla kutualueilla. 

2022-2026 Kalatalousalue Vesialueen omistajat Ulkoinen rahoitus, 
talkoovoimin 

Istutukset hoidetaan suunnitelman 
mukaan. 

2022-2031 Kalatalousalue, ELY-
keskus, vesialueen 
omistajat 

Istutusvelvoitteiset 
osapuolet, vesialueen 
omistajat, Åbolands 
fiskarförbund, Suomen 
Ammattikalastajaliitto 
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Kalastusoppaiden tiedon käyttö 
haukikantojen arvioinneissa 
selvitetään 

2022-2031 ELY-keskus, Maa- ja 
metsätalousministeriö 

Kalatalousalue  

Mahdollisuus erikoisselvityksiin, 
kuten madekantojen tilan selvitys. 

2022-2031 Kalatalousalue Luke, ELY-keskus, 
konsulttiyritykset 

Ulkoinen rahoitus 

Kalastus     

Harmaahylkeen metsästystä 
tehostetaan esimerkiksi 
tiiviimmällä yhteistyöllä vesialueen 
omistajien ja metsästäjien välillä 

2022-2031 Kalatalousalue   

Yhteistyö ja toimenpiteet 
lisääntyvät Varsinais-Suomen 
merimetsotyötyhmässä mikä 
vähentää merimetson vaikutusta 
kalastukseen kuten lajiin liittyvien 
konfliktien määrä. 

2022-2031 Varsinais-Suomen 
merimetsotyöryhmä 

Kalatalousalue  

Kaupallisille kalastajille 
suunnattujen tukien koon ja 
määrän kasvattaminen 

2022-2026 Maa- ja 
metsätalousministeriö, 
ELY-keskus 

Kalatalousalue, Åbolands 
fiskarförbund 

 

Kohdennettu markkinointi 
kalastuselinkeinosta ja elinkeinoon 
liittyvistä oppilaitoksista, 
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

2022-2031 Kalatalouden Keskusliitto, 
oppilaitokset 
kalatalouselinkeinojen 
sisällä 

Kalatalousalue Ulkoinen rahoitus 

Yhteydet elinkeinoelämään 
vahvistetaan luomalla uusia 
toimintamahdollisuuksia ja 
tulolähteitä kalastajille.  

2022-2031 Kalatalouden Keskusliitto, 
Suomen 
Ammattikalastajaliitto, 
elinkeinoelämän 
edunvalvontajärjestöt 

Kalatalousalue  

Kaupallisen kalastuksen 
tukiverkosto (Åbolands 
fiskarförbund) tuodaan esiin. 

2022-2026 Edunvalvontajärjestöt, 
ammattiliitot 

Åbolands fiskarförbund, 
kalatalousalue 

 

Vapaa-ajankalastuksen 
edellytykset paranevat esimerkiksi 
tiedotuksella kalastuslupa-alueista 
ja verkossa tapahtuvalla 
lupamyynnillä. 

2022-2026 Kalatalousalue Suomen Vapaa-
ajankalastajien 
Keskusjärjestö 

 

Vapaa-ajankalastuksen laajuus 
selventyy ehdotetuilla 
toimenpiteillä. 

2022-2031 Maa- ja metsätalous-
ministeriö, Luke, ELY-
keskus, Metsähallitus 

Kalatalousalue  

Yhteistoiminta     

Vesialueen omistajien 
yhteystietojen päivittäminen 

2022-2024 Kalatalousalue Vesialueen omistajat  

Osakaskuntien järjestäytyminen ja 
vesialueiden yhdistäminen 
korostuvat toiminnassa esimerkiksi 
tiedotuksella 

2022-2026 Osakaskunnat - 
Vedenomistajat 

Åbolands Fiskarförbund, 
Kalatalousalue, 
Maanmittauslaitos 

Ulkoinen rahoitus 

Selvitys edellytyksistä projektiin 
missä vesialueita yhdistetään ja 
osakaskuntia järjestetään. 

2022-2031 Kalatalousalue/lähialueen 
kalatalousalueet 

ELY-keskus, 
Aluehallintovirasto, 
Maanmittauslaitos 

Ulkoinen rahoitus 

Selvitys kiinnostuksesta perustaa 
yhtenäislupa-alueita. 

2022-2026 Kalatalousalue Vesialueen omistajat  

Valvonnasta tehdään yhtenäistä 
yhteistyössä vesialueen omistajien, 
kalastuksenvalvojien ja 
kalatalousalueen kesken. 

2022-2026 Kalatalousalue Vesialueen omistajat, 
kalastuksenvalvojat 

 

Järvet     

Järvien ja pienempien 
vesiesiintymien kartoittaminen ja 
seuranta missä korostetaan 
jokirapu- ja kalakantoja.  

2022-2026 Luke,  
Kalatalousalue 

Yliopistot (esimerkiksi 
Åbo Akademi, Turun 
yliopisto) 

Muiden eläin- ja 
kasvilajien 
kartoittaminen 

Järvien taloudellinen 
hyödyntäminen ja kalastuslupa-
alueiden muodostamista 
selvitetään.  

2025-2031 Kalatalousalue ELY-keskus, 
Aluehallintovirasto 

 

Sellaisten vesiesiintymien 
kartoittaminen, jotka voisivat 
toimia kutualueina 
kunnostustoimenpiteiden jälkeen. 

2022-2026 Kalatalousalue ELY-keskus Ulkopuolinen rahoitus, 
talkootyö 
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11. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 

KHS:n vaikuttavuus määritetään sen mukaan miten tavoitetila ja osatavoitteet on saavutettu 

kalastuksen ja kalakantojen osalta. Tavoitetilan ja osatavoitteiden kehitystä seurataan 

suunnittelukauden lopussa vuonna 2030, jolloin toiminnanjohtaja kokoaa ehdotuksia toimenpiteistä, 

joilla voidaan päivittää tuleva KHS saavuttamattomien osatavoitteiden saavuttamiseksi.  

Kaupallisesti tärkeiden kalalajien kannat ovat vahvoja (osatavoite 1). Osatavoitteen toteutuminen 

määritetään parhaalla saatavilla olevalla tiedolla, eli kaupallisen kalastuksen saaliilla. Riippuen siitä 

miten hyvin osatavoitteet (3, 5 ja 8) kehittyvät, on myös huomioitava vapaa-ajankalastuksen saaliit 

kalakantojen arvioissa seuraavalla suunnittelukaudella.  

Jos osatavoitteet lajikohtaisten saalismäärien osalta eivät toteudu, arvioidaan syyt osatavoitteen 

kehityksen taustalla. Syyt voivat esimerkiksi olla, että kaupallinen kalastus ei ole kehittynyt toivottuun 

suuntaan, minkä pitäisi siinä tapauksessa myös näkyä osatavoitteen 4 kehityksessä. Mikäli kaupallinen 

kalastus ei selitä alhaisia kaupallisia saaliita, harkitaan tehtyjen säätelytoimenpiteiden, kutualueiden 

kunnostustoimenpiteiden tai istutusten vaikuttavuutta. KHS päivitetään sen jälkeen sopivilla 

toimenpiteillä kuten pyyntimittojen säätelyllä ja selvityksillä istutusten vaikuttavuudesta kehityksen 

muuttamiseksi ja osatavoitteen saavuttamiseksi. 

Osatavoite 2 pyrkii vahvistamaan vaelluskalojen kantoja sekä luotettavien tietojen saatavuutta 

kalatalousalueen vaelluskalakannoista. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa kirjoitettaessa ei löydy tietoja 

vaelluskalojen kannoista alueella. Koska rannikonläheistä kaupallista kalastusta ei tällä hetkellä 

harjoiteta alueella ovat vapaa-ajankalastuksen saaliit ratkaisevia vaelluskalojen kantojen arvioinnissa. 

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 vaelluskalakantojen parantamiseksi. Poikastiheyksiä selvitetään 

kalatalousalueen ulkopuolella sijaitsevissa joissa missä hoitotoimenpiteitä tehdään.  Kalatalousalue voi 

vapaa-ajankalastuksesta saadulla tiedolla täydentää seurantaa, miten poikastiheydet joensuissa 

heijastuvat vaelluskalojen kantoihin merialueella. Jos poikastiheydet nousevat joensuissa, mutta 

vastaavaa kasvua ei todeta kannoissa Paraisten-Nauvon kalatalousalueella, on selvitettävä mille 

alueille yksilöt hakeutuvat vai törmäävätkö ne vaelluksen aikana esteisiin tai muihin tekijöihin mitkä 

vaikuttavat siihen että ne eivät saavuta elinympäristöään meressä. Kalatalousalue voi myös kartoittaa 

sukukypsien kalojen tärkeitä vaellusreittejä kiinnittämällä GPS-seurantalaitteen niihin. Tällä tavalla 

voidaan poistaa mahdollisia esteitä vaellusreiteiltä, jotta sukukypsille yksilöille taataan turvallinen 

vaellus kutualueille. Tiedon saatavuutta vaelluskalojen kannoista selvitetään suunnittelukaudella. Jos 

osatavoite ei ole saavutettu tai todennäköisesti ei saavuteta suunnittelukaudella, täydennetään 

KHS:aa toimenpide-ehdotuksilla, joilla pyritään kasvattamaan tietomäärää vaelluskalojen kannoista. 

Kalatalousalueen kalavarojen säätelyssä käytetään uusia ja luotettavia lähteitä kalakannoista 

(osatavoite 3). Kokonaisarvio kalakannoista parantuu suunnittelukaudella esimerkiksi käyttämällä 

kalastusoppaiden saalistietoja ja  niillä toimenpiteillä jotka on tehty osatavoitteissa 1 ja 2.  

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

kaupallisten kalastajien määrää ja heidän saaliita käytetään arviossa kaupallisen kalastuksen 

kehityksestä. Jos osatavoitetta ei ole suunnittelukaudella saavutettu selvitetään syyt miksi kalastajien 

määrä tai saaliit eivät ole nousseet ajan myötä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa päivitetään toimenpiteillä 

jotka on tehty kalatalousalueella osatavoitteen kehityksen parantamiseksi. Jos tilanne on 
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muuttumaton suunnittelukauden lopussa (2031) aikaisempien toimenpiteiden muuttamisen 

jälkeenkin, selvittää kalatalousalue uudestaan löytyykö toimenpiteitä jotka voisi ottaa huomioon 

uudessa KHS:ssa.  

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

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

harjoittamista esimerkiksi lisääntyneillä veneenlaskupaikoilla, alueella toimivien kalastusoppaiden 

määrillä, yhtenäislupa-alueilla ja verkkosivuilla kattavilla tiedoilla vapaa-ajankalastuksen 

mahdollisuuksista ja lupamyynnistä. Vapaa-ajankalastuksen kehityksen selvittämiseksi ajan myötä, on 

toki ensin saatava kokonaisvaltaista tietoa vapaa-ajankalastajien lukumäärästä ja saaliista, 

toimenpiteillä jotka kuvataan luvussa 2.5.  

Kun tietoja on saatu vapaa-ajankalastajien määristä, voidaan seurata vapaa-ajankalastajien määrien 

kehitystä alueella ajan myötä. Jos osatavoitetta ei ole saavutettu suunnittelukaudella tai jos kehitys on 

liian heikkoa osatavoitteen saavuttamiseksi vuoteen  2031 mennessä, selvittää kalatalousalue miksi 

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

kalatalousalue pystyy korjaamaan toimenpiteillä päivitetään KHS:aan. Jos kehitys on samanlainen 

suunnittelukauden lopussa 2031, suunnittelukaudella päivitetyistä toimenpiteistä huolimatta, 

selvitetään seuraavaa suunnittelukautta varten taustalla vaikuttavat tekijät sille ettei osatavoitetta  ole 

saavutettu.  

Harmaahylkeen ja merimetson aiheuttamat vauriot vähenevät merkittävästi seuraavan 

suunnittelukauden aikana (osatavoite 6). Kaupallisten kalastajien haastatteluilla suunnittelukauden 

aikana selvitetään onko hyljevahingot ja merimetson vaikutus vähentynyt 2020-luvulla. Kehitystä 

seurataan suunnittelukaudella ja jos osatavoitetta ei ole saavutettu tai ei ole olemassa merkkejä siitä 

että osatavoite on saavutettavissa vuoden 2031 loppuun mennessä, päivitetään KHS:a toimenpiteillä 

jotka voivat vaikuttaa osatavoitteen saavuttamiseen seuraavan suunnittelukauden aikana.  

Osatavoitteen saavuttamiseksi haetaan tehokkaampia toimenpiteitä vertaamalla kalastajien 

kokemuksia Riistakeskuksen tilastoihin kaadetuista harmaahylkeistä. Tilastoista ja kokemuksista 

selviää onko harmaahyljekiintiö täyttynyt paremmin kuin ennen, onko harmaahylkeenmetsästys  

keskittynyt alueille missä kaupallista kalastusta ei tapahdu tai ovatko ongelmayksilöt jääneet 

kaatamatta yrityksistä huolimatta.  

Merimetson häiritsemiseen tarvitaan ELY-keskuksen poikkeuslupa. Jos merimetso huomattavissa 

määrin heikentää kaupallisen kalastuksen harjoittamista tulevana suunnittelukautena, voi 

toimenpiteitä lisätä KHS:aan, ottamalla huomioon merimetson rauhoitus lajina. 

Yhteistoiminta lisääntyy alueella ja yhteislupa-alueiden perustamista selvitetään (osatavoite 7). 

Yhteistoimintaa seurataan alueella vertaamalla yhdistettyjen alueiden määrää ja pinta-alaa ja 

järjestäytyneiden osakaskuntien pinta-alaa suunnittelukauden alussa ja lopussa (2031). Jos  

osatavoitetta ei ole saavutettu suunnittelukauden ensimmäisen puoliskon aikana tai todennäköisesti 

ei saavuteta 2031 mennessä, selvitetään syitä yksityisten vesialueiden ja järjestäytymättömien 

osakaskuntien omistajien kanssa. Jos tulee ilmi syitä mihin kalatalousalue voi vaikuttaa osatavoitteen 

saavuttamiseksi suunnittelukauden loppuun menneessä, päivitetään KHS:aa näillä toimenpiteillä. 

Yhtenäislupa-alueiden perustamisen seuranta tehdään suunnittelukauden (2031) lopussa. Jos 

yhtenäislupa-alueiden perustamiselle ei löydy motivaatiota tai edellytyksiä alueille missä niitä on 

suositeltu perustettavaksi, selvittää kalatalousalue syyt tähän. Tulokset selvityksestä voidaan sen 

jälkeen liittää käyttö- ja hoitosuunnitelmaan seuraavaa suunnittelukautta varten (2033-2042).   
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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 saatavuus kaupalliseen kalastukseen liittyvistä 

tiedoista on lisääntynyt kalatalousalueella, selvittää kalatalousalue syyt ja mitkä toimenpiteet ovat 

parantaneet tiedonvaihtoa, tehokkaan kommunikaation ylläpitämiseksi tulevaisuudessa. Jos 

kommunikaatio on vähentynyt aikaisempaan nähden, selvittää kalatalousalue mitä toimenpiteitä 

voidaan tehdä tiedonkulun parantamiseksi kalatalousalueen ja kaupallisten kalastajien välillä, ja 

päivittää KHS näillä toimenpide-ehdotuksilla.  

Tieto sisävesien erityispiirteistä ja rapu- ja kalakannoista lisääntyy alueella. Tietoa sovelletaan 

esimerkiksi vesiesiintymien taloudelliseen hyödyntämiseen, kalastuslupa-alueiden muodostamiseen 

tai kutualueiden kunnostamiseen (osatavoite 9). Suunnittelukauden ensimmäisen puoliskon jälkeen 

esitellään sisävesillä tehdyt kartoitukset ja selvitykset, sekä aikaansaadut tulokset rapu- ja kalakantojen 

osalta. Jos kartoitukset ja selvitykset sisävesien käytöstä on tehty suunnittelukauden ensimmäisen 

puoliskon aikana, päivitetään KHS vesistökohtaisilla suunnitelmilla, riippuen näiden vesiesiintymien 

pääasiallisesta käyttötarkoituksesta alueella. Suunnittelukauden ensimmäisen puoliskon jälkeen 

tehdään selonteko niistä kartoituksista ja selvityksistä jotka on tehty jolloin myös toimenpide-

ehdotukset suunnittelukauden loppuajalle esitetään. Suunnittelukauden lopussa esitellään ne 

toimenpiteet jotka on viety läpi sisävesillä. Selvitykset ja kartoitukset jotka suunnittelukauden loppuun 

menneessä on jäänyt tekemättä, otetaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelmassa seuraavaa 

suunnittelukautta varten. 
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Liitteet 
 

Liite 1. 

Yhteenveto kalakantojen, kalastuksen sekä sisävesien osatavoitteista, toimenpiteistä ja mittareista 

Paraisten-Nauvon kalatalousalueella. 

Osatavoite 1 Toimenpiteet Mittarit 

Taloudellisesti tärkeiden lajien 
kannat, kuten kuhan, ahvenen ja 
siian, ylläpidetään elinvoimaisella 
tasolla turvaamalla vaellus, kutu ja 
monipuolisten kutualueiden 
käyttö. Siikakannat turvataan 
istutuksilla. 

Kutualueiden 
kunnostustoimenpiteet, 
istutukset, säätelytoimenpiteet 
(kalastusrajoitukset, tai 
aluekohtaiset kalastuskiellot). 

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



 

 
 

Osatavoite 2   

Vaelluskalojen kannat kasvavat 
alueella. Pääasialliset 
toimenpiteet tehdään lähialueen 
joissa, mistä merkittävimmät 
esteet vaelluskalojen kudulle 
löytyvät. Kalatalousalueella 
turvataan vaelluskalojen vaellus 
lähialueen jokiin. 

Vaelluskalojen vaellusta 
seurataan esimerkiksi GPS:llä. 
Säätelytoimenpiteisiin 
ryhdytään, mikäli vaellus ei suju 
turvallisesti pääasiallisilla 
vaellusreiteillä. 

Kalatalousalueen 
vaelluskalakannat tai 
smolttien tiheys 
joensuissa. 
 
 

Osatavoite 3   

Uusia ja luotettavia lähteitä 
kalakannoista käytetään 
kalatalousalueen kalavarojen 
hoitamisessa. 

Tiedon keruu esimerkiksi vapaa-
ajankalastuksesta, 
kalastusoppailta ja 
kalastuksenvalvojilta. 

Kalastuksen ja 
kalakantojen ohjauksessa 
käytettävien lähteiden 
määrä. 

Osatavoite 4   

Kaupallisen kalastuksen 
kiinnostavuus ja 
toimintaedellytykset lisääntyvät 
alueella. Tavoitteet alueella 
toimivien ryhmän-I ja –II 
kaupallisten kalastajien 
lukumääristä sekä lajikohtaiset 
saalistavoitteet annetaan 
myöhemmin. Kalastus lisääntyy 
vähemmän käytettyjen lajien, 
kuten särkikalojen osalta, joita 
vakiinnutetaan osaksi alueen 
kaupallista kalastusta.  

Harmaahylkeen ja merimetson 
vaikutus kaupalliseen 
kalastukseen vähentyy 
merkittävästi. Kaupallinen 
kalastus määritetään 
lakimuutoksella alkutuotannoksi, 
mikä oikeuttaa kalastajia 
hakemaan enemmän tukia.  
Markkinointia tehostetaan 
oikeissa kanavissa, kuten 
sosiaalisessa mediassa. 
Kalastuselinkeino muodostaa 
elinkeinoelämän kanssa uusia 
markkinarakoja ja tuotteita, 
jotka lisäävät kaupallista 
kalastusta ja sivutuloja. 

Haastatteluja 
harmaahylkeiden 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   

Edellytykset vapaa-
ajankalastuksen harjoittamiseen 
paranevat kuten muut vapaa-
ajankalastusta tukevat palvelut 
kalatalousalueella. 
 

Yhtenäislupa-alueiden 
muodostaminen, kalastuslupa-
alueiden parempi näkyvyys. 
Kalastuslupamyynnin 
parantaminen esimerkiksi 
internetin kautta. Yleisten 
veneenlaskupaikkojen määrä 
kasvaa kuten soutuveneiden 
vuokraus, y.m.  

Vapaa-ajankalastuksen 
levinneisyys, 
kalastuslupien 
myyntimäärät, 
yhtenäislupa-alueiden 
määrä ja hankinnat jotka 
suosivat vapaa-
ajankalastusta. 

Osatavoite 6   

Harmaahylkeestä ja merimetsosta 
syntyvien vahinkojen määrä ja 
laajuus vähenevät nykyisestä 
tasosta. 
 
 

Harmaahylkeen metsästys 
kasvaa alueella. Yhteistyö 
kalastajien/metsästäjien ja 
vesialueen omistajien välillä 
tiivistyy, jotta metsästystä 
voidaan toteuttaa toivotuilla 
alueilla. Seisovien pyydysten 
kehitys edistyy. Mahdollinen 
seuranta ongelmayksilöiden 

Haastatteluja kaupallisten 
kalastajien kanssa 
harmaahylkeen 
vaikutuksista 
kalastukseen. Kaadettujen 
harmaahylkeiden määrän 
kehitystä seurataan 
Riistakeskuksen tilastoista. 
Seisovien pyydysten 



 

 
 

liikkumisesta GPS seurannalla 
Parannettu yhteistyö 
alueellisessa 
merimetsotyöryhmässä.  

kehitys ja niiden 
käyttöönotto. 
Asiantuntijat arvioivat 
onko alueellinen 
merimetsotyöryhmä  
saavuttanut merkittäviä 
tuloksia merimetsoihin 
liittyen. 

Osatavoite 7   

Edistetään osakaskuntien 
järjestäytymistä ja vesialueiden 
yhdistämistä isommiksi 
kokonaisuuksiksi.  

Vesialueen omistajille 
tiedottaminen hyödyistä 
osakaskuntien perustamisessa ja 
järjestäytymisessä kuten 
yhtenäislupa-alueiden 
muodostamisessa. Vesialueiden 
yhdistämisestä ja osakaskuntien 
järjestäytymisestä  muodostuvat 
kustannukset voidaan vähentää 
projektin muodossa. 

Omistussuhteiden 
vertaaminen 
kalatalousalueella ennen 
tulevaa suunnittelukautta 
ja sen loppupuolella.  
 

Osatavoite 8   

Kalatalousalue tuntee alueen 
kalastajarakenteen ja saalismäärät 
pääpiirteittäin. Suurimmat 
puutteet tiedoissa löytyvät vapaa-
ajankalastuksen levinneisyyden ja 
saaliiden osalta. 
 
 

Vapaa-ajankalastuksen tiedon 
keruu tapahtuu esimerkiksi 
Luken selvityksillä, jotka 
tarkentuvat paikalliselle tasolle. 
Tietoa vapaa-ajankalastuksesta 
voi myös kerätä 
kalastusvalvonnan yhteydessä 
tai muilla keinoilla, jotka 
mainitaan suunnitelmassa.  

Asiantuntijat arvioivat, 
onko tieto vapaa-
ajankalastuksen 
levinneisyydestä ja 
saaliista parantunut, ja 
miten täsmällistä tieto on 
maantieteellisesti. 
 

Osatavoite 9   

Alueen järviä ja muita pienempiä 
vesiesiintymiä kartoitetaan 
isommassa mittakaavassa kuin 
aikaisemmin. Järvien taloudellista 
hyödyntämistä, kalastuslupa-
alueiden perustamista ja 
sisävesien mahdollista 
toimimintaa kutualueina 
selvitetään.  

Kartoitukset, istutukset ja 
selvitykset vesiesiintymien 
mahdollisesta hyödyntämisestä. 
Kalojen nousu merestä jokiin 
mahdollistetaan järvien ja ojien 
kunnostamisella sekä esteiden 
raivaamisella.  
 

Sisävesillä tehtyjen 
kartoituksien, selvityksien 
ja 
kunnostustoimenpiteiden 
määrä. 
 

 

 

Liite 2.  

Todennäköisyysmalli vapaa-ajankalastuksen levinneisyydestä ja intensiteetistä perustuu kiinteistöjen, 

satamien ja veneenlaskupaikkojen esiintymisiin kalatalousalueella. Näitä parametreja käytettiin, jotta 

saataisiin karkea kuva vapaa-ajankalastuksen levinneisyydestä, eli malli on ainoastaan, kuten nimikin 

kertoo, suuntaa-antava.  

Kiinteistöt/väestötiheys: Mallissa käytettiin Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriä, josta laskettiin 

100 m vyöhyke rantaviivasta. Kiinteistöjä jotka sijoittuivat vyöhykkeen sisälle käytettiin mallissa. Tämä 



 

 
 

jotta kaikilla kiinteistöillä olisi sama vaikutus vapaa-ajankalastukseen, mikä ei mahdollisesti päde 

rannanläheisen kiinteistön ja kaukana merestä sijaitsevan kiinteistön osalta. Paraisten, Nauvon, 

Korppoon ja Kemiönsaaren kiinteistörekisterejä käytettiin mallissa ja nämä kiinteistöt vaikuttivat myös 

vapaa-ajankalastuksen intensiteettiin raja-alueilla viereisillä kalatalousalueilla. 

Väestötiheysparametreja ei käytetty Kaarinan, Turun, Naantalin ja Sauvon osalta, mikä luultavasti 

heikensi vapaa-ajankalastuksen intensiteettiä Airistolla ja Peimarilla.  

Satamat: Lounaistieto-karttapalvelussa löytyvää 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. Karttatasoon lisättiin kaksi yleistä veneenlaskupaikkaa jotka 

eivät löytyneet alkuperäisestä karttatasosta. Lisätäkseen veneenlaskupaikkojen merkitystä vapaa-

ajankalastukselle, laskettiin jokaiselle veneenlaskupaikalle halkaisijaltaan 10 km vaikutusalue.  

Jokaista karttatasoa kohden tuotettiin ruudukko (5x5 km) QGIS-ohjelmassa ja kohteitten (kiinteistöt, 

satama, veneenlaskupaikka) lukumäärä ruutua kohden korreloi värin kanssa värispektrillä (sama 

kaikkien tasojen osalta), mikä vaihteli valkoisesta (0 kohdetta) tummaan siniseen. Keskiarvo laskettiin 

kolmesta karttatasosta alla olevan 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 kunnostuskohteiden löytämiseksi. Satelliittikuvat voivat antaa väärän kuvan alueen 

todellisesta  luonteesta, minkä vuoksi alueet on tarkastettava ennen mahdollisia lupahakemuksia ja 

kunnostustoimenpiteiden toimeenpanoa. Alueiden valinnassa korostettiin lahtia, fladoja sekä 

kluuvijärviä, jotka vaikuttivat umpeenkasvaneilta ja estävät näin ollen kalojen pääsyä näille alueille ja 

käyttöä kudun aikana. Umpeenkasvaneiden vesialueiden avaamisen arvioitiin olevan 

kunnostustehokkain menetelmä saada tuloksia aikaan, sen sijaan että yritettäisiin esimerkiksi parantaa 

vedenlaatua tai lisätä vesikasvillisuutta tai muita rakenteita joihin mäti tarttuu. Alueita tulee kuitenkin 

arvioida yksilöllisesti eikä ole olemassa kunnostustoimenpidettä joka soveltuisi kaikille alueille. 

Kunnostustoimenpiteet voivat siis vaihdella alueen luonteen mukaan. Alla tarkennetaan 

kunnostuskohteiden sijaintia. 

 

A) Mågby träsk, Iso-Tervo, Parainen   B) Rapusviken, Lemlahdensaari, Parainen   C) Österviken, Attu, 

Parainen   D) Norrsundet, Iso-Nauvo, Nauvo   E) Lillviken, Iso-Nauvo, Nauvo   F) Östra fladan, Ängsö, 

Nauvo   G) Djupkroken, Iso-Nauvo, Nauvo   H) Risis viken, Iso-Nauvo, Nauvo   I) Båthusviken, Stormälö, 

Parainen 



 

 
 

 

 


