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Yleistä 

 

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen perustava 
kokous pidettiin 11.2. 2019 Uudessakaupungissa. 
Kalatalousalue muodostettiin entisistä Kustavin 
kalastusalueesta ja Uudenkaupungin kalastusalueesta. 
Alueen pohjoisosassa tehtiin samassa yhteydessä myös 
pieniä rajamuutoksia. Kalatalousalueen vesipinta-ala on 
noin 80 000 ha ja siihen kuuluu osia Taivassalon, Kustavin, 
Uudenkaupungin, Pyhärannan kunnista. Pääosa 
vesialueista on meressä. Suurimmat järvet ovat Ahmasvesi, 
Taipaleenjärvi ja Isojärvi sekä tärkeimmät jokivesistöt 
Ahmasveden laskujoki ja Velluanjoen suualue. 

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueella on 
kiinteistörekisterin mukaan 2 153 vesitilaa 
(omistusyksikköä). Näistä suoraan kalatalousalueen 
jäsenenä (yli 50 ha) on 210 kpl. Valtio omistaa huomattavia 
vesialueita lähinnä ulkomerellä. Nämä ovat 
metsähallituksen hallinnassa ja liitetty osaksi Selkämeren 
kansallispuistoa. Sen alueella kalastus on sallittu 
vastaavasti mitä yleisvesialueella.  

 

 

Hallinto 

Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 10 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Irja Skytén-
Suominen ja muiksi jäseniksi Heimo Mäki-Tanila vpj., Antti Siusluoto, Rauno Saarinen, Vesa Liukkonen, 
Jaakko Kittamaa, Eerik Johtela, Seppo Österman, Jukka Lehtinen ja Esa Kleemola. Kalatalousalueen 
toiminnanjohtajana toimi Petri Rannikko Länsi-Suomen kalatalouskeskuksesta. Hallitus kokoontui 
toimintavuonna neljä kertaa. Kalatalousalueen vuosikokous pidettiin korona epidemian vuoksi 
poikkeuksellisesti syksyllä 7.10. Uudessakaupungissa.  

 



Varsinainen toiminta 

Kalastuslain (379/2015) 24 § mukaan kalatalousalueen tehtävät ovat: 

1. kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen 
laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta sekä kalavarojen 
käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus; 

2. kalastuksenvalvonnan järjestäminen; 
3. kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen; 
4. kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen 

kalastuksen tarpeisiin; 
5. vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät; 
6. viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille; 
7. muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat 

tehtävät. 

Kalatalousalue sai hallintoon ja näiden tehtävien toteuttamiseen toimintamäärärahaa 11 671 € Varsinais-
Suomen ELY-keskukselta.  

 

1. Kalavarojen käyttö- ja hoito  

Käyttö- ja hoitosuunnitelman tekoa jatkettiin kalatalousalueen toiminnanjohtajan johdolla. Suunnitelman 
tekoon saatiin Varsinais-Suomen Työvoima- ja Elinkeinokeskukselta kalatalouden edistämiseen 
tarkoitettuja määrärahoja 7 500 €.  Työtä ohjasi kuusihenkinen työryhmä (Irja Skytén-Suominen, Antti 
Siusluoto, Rauno Saarinen, Vesa Liukkonen, Eerik Johtela sekä sihteerinä toiminnanjohtaja). Työryhmä 
kokoontui toimintavuonna kerran. Suunnitelma laaditaan loppuun vuoden 2021 aikana ja 
kalatalousalueiden yhteistyöryhmän kommenttien jälkeen se toimitetaan hyväksyttäväksi Varsinais-
Suomen ELY-keskukseen.  

Kalatalousalue ylläpitää Pyhämaan kalasatamassa kalanpoikashautomoa. Talvella helmikuussa hautomoon 
otettiin noin 100 kg emomateita, joiden kudusta syntyi haudonnan jälkeen 2,4 milj. vastakuoriutunutta 
mateenpoikasta. Ne istutettiin alueen eri osiin luonnonvesiin. Keväällä kokeiltiin hauen mädin haudontaa. 
Se onnistui lupaavasti ja 2,2 litrasta mätiä saatiin kuoriutumaan noin 30 000  poikasta, jotka istutettiin 
Pyhämaan vesiin. Edellisenä syksynä haudotusta vaellussiian mädistä kuoriutui noin 400 000 poikasta. 
Laiterikon takia vain noin 20 000 poikasta saatiin jatkokasvatuksiin, loppujen karatessa poistoveden 
mukana kalasataman altaaseen. Syksyllä saatiin haudottavaksi vaellussiian mätiä Uudenkaupungin 
makeavesialtaalta ja Vohdensaaren salmesta noin 21,2 litraa. Kalatalousalueen varoilla istutettiin kuhan, 
siian, meritaimenen sekä hauen kesänvanhoja poikasia alueen eri osiin (Taulukko 1.).  

Kalatalousalue kannusti vähentämään kalastusta haittaavien hylkeiden määrää korvaamalla osan 
metsästyksen kuluista. Näin poistettiin 12 hyljettä.  

Kalatalousalue sai ELY-keskukselta luvan merimetsojen häirintään ja suojametsästykseen tärkeillä kalojen 
lisääntymisalueilla sekä kalanpyydysten ja vesiviljely-yksiköiden läheisyydessä. Vastaava lupa on aiemmin 
ollut kalastusalueilla ja vuonna 2019 häirintää tehtiin sen nojalla Urpoisten saaren merimetsokolonian 
lähisaarissa, jotta niihin ei muodostuisi uusia merimetsoyhdyskuntia. Merimetsohaittojen vähentämisen 
käytännön toimiin saatiin hankerahoitusta sekä Saaristomeren että Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden 
toimintaryhmiltä. Näillä varoilla on hankittu välineistöä ja toteutettu karkotustoimia. Kalatalousalue sai 
kalatalouden edistämismäärärahoja alueen fladojen poikastuotantopotentiaalin selvittämiseen. Työ 
käynnistyi vuonna 2020 ja jatkuu 2021. 



 

Taulukko 1. Kustavin- Uudenkaupungin kalatalousalueen varoin tehdyt kalaistutukset vuonna 2020. 

 

Laji  Paikka kpl yht 

    
Saaristosiika 1k Vuosnainen, Kustavi 3954  
 Vartsalan lossi, Kustavi 3954  
 Parattula, Kustavi 3954  
   11862 

    
Vaellussiika 1k Edväinen, Pyhämaa 2864  
 Lepäinen, Pyhämaa 2864  
 Vohdensaari, Uusikaupunki 2864  
 Sundholma, Uusikaupunki 2864  
   11456 
Vaellussiika vk Pyhämaa, kalasatama 680 000  
    
Made vk Kivivesi Kustavi 800 000  
 Mannervesi, Pyhäranta  800 000  
 Lautvesi, Lokalahti 800 000 2,4 milj 

    
Kuha 1k Vartsalan lossi, Kustavi 12 306  
 Kivivesi, Kustavi 3215  
 Ströömi, Kustavi 3215  
 Laupunen. Kustavi 3215  
   21 951 

    
Hauki 50mm Laupunen, Kustavi 1250  
 Kivivesi, Kustavi 1250  
 Ströömi, Kustavi 1250  
 Tönnvick, Kustavi 1250  
   5000 

    
Hauki vk Pyhämaa 10 000 10 000 

 

2. Kalastuksenvalvonnan järjestäminen  

Käyttö- ja hoitosuunnitelman osana laaditaan myös kalastuksenvalvontasuunnitelma. Kalatalousalueella on 
8 valtuutettua, koulutettua kalastuksenvalvojaa. Kalastuksenvalvonnan tehostamiseen saatiin V-S Ely-
keskukselta 6 000 euron erillinen avustus kalatalouden edistämismäärärahoista. Perusvalvonnan lisäksi 
järjestettiin tehostettu kalastuksenvalvontaviikonloppu yhteistyössä merivartijoiden kanssa lokakuussa. Sen 
yhteydessä käytiin läpi runsaasti vapakalastajia Kustavissa (Kaitainen) ja Uudessakaupungissa (Puntari) sekä 
useita kiinteitä pyydyksiä. Kalatalousalueella on kalastuksenvalvontasopimus Uudenkaupungin kaupungin 
kanssa.  



 

3. Kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen 

Seurantatietoja kerättiin käyttö- ja hoitosuunnitelman teon yhteydessä. Siinä tullaan esittämään tarkemmin 
tiedon tarve ja miten sitä jatkossa tullaan keräämään. 

 

4. Kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen 
tarpeisiin 

Yhtenäislupa-asioita käsiteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelman teon yhteydessä. Ne tarkentuvat kun 
suunnitelma on valmis. 

 

 5. Vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät 

Kalatalousalueella on vain yksi siirtynyt tehtävä Uudenkaupungin kaupungin kalastuksenvalvonnan 
järjestämisestä. 

 

6. Viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille; 

Vuosikokouksessaan kalatalousalue teki päätöksen vuoden 2019 omistajakorvausten jakoperiaatteista. 
Päätös vahvistettiin ELY-keskuksessa sillä hyväksyttyä käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ei ole käytettävissä. 
Käytännön jako toteutetaan vuoden 2021 aikana. 

 

7.Muut tehtävät. 

Kalatalousalue järjesti yhteistyössä Pyhämaan kalastajaseuran sekä talkoolaisten kanssa 
koululaistapahtuman Pyhämaassa. Muut suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan Covid-19 epidemian 
takia.  

 

 


