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Yleistä 

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue perustettiin vuonna 2019. 
Kalastuslain (379/2015) 24 § mukaan kalatalousalueen tehtävät ovat 

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu 
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn 
suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta; 
3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus; 
4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen; 
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen 
kerääminen; 
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-
ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin; 
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät; 
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille; 
9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät. 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma laaditaan loppuun vuoden 2021 aikana ja kalatalousalueiden yhteistyöryhmän 
kommenttien jälkeen sitä ryhdytään toteuttamaan vuonna 2022. Suunnitelmassa esitetään mm. 
seurantatietojen keräämisen menetelmät ja  otetaan kantaa kalastuksen yhtenäislupien edistämiseen myös 
kalastusopastoiminnan kannalta. 

 

Kalavesien hoito 

Kalatalousalue huolehtii kalavesien hoitotoimista käytettävissä olevien varojen puitteissa. Fladojen 
poikastuotantoalueet on kartoitettu ja tarvittavia kunnostuksia ryhdytään toteuttamaan. Kunnostustoimia 
määritellään tarkemmin käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan yhteydessä. Hoitotoimia toteutetaan 
alueen eri osissa ja niihin haetaan rahoitusta ja resursseja myös kalatalousalueen yhteistyötahoilta ja 
kalavesien käyttäjiltä. Kalanpoikasistutukisia jatketaan aiemman käytännön mukaisesti. 

Kalatalousalue ylläpitää kalanpoikashautomoa Pyhämaan kalasataman yhteydessä. Hautomossa tuotetaan 
siian, mateen ja hauen poikasia alueen tarpeisin sekä kulujen kattamiseksi myös myyntiin, mikäli oma tarve 
sallii. Tähän liittyen jatketaan vaellussiian emokalapyyntiä mädin saamiseksi haudontaan. 

 

Kalastuksenvalvonnan järjestäminen  

Kalatalousalueen valvojat ovat vesialueiden omistajien apuna tarvittaessa. Uudenkaupungin kaupungin 
kanssa tehdyn valvontasopimuksen mukaisesti kaupungin vesialueille tehdään vähintään kolme 



valvontakierrosta vuoden aikana. Merivartijoiden ja mahdollisesti muiden viranomaisten kanssa 
toteutetaan yhteisvalvontaiskuja.  

Hylje- ja merimetsokantojen tilanteen seuranta 

Seurataan kantojen kehitystä ja edistetään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kantojen hallitsemiseksi. ELY-
keskuksen myöntämän häirintä ja ampumisluvan mukaisia toimia jatketaan yhteistyössä kalastajien ja 
metsästäjien kanssa. Kalatalouden toimintaryhmien myöntämällä hankerahoituksella vähennetään 
merimetsohaittoja. Hylkeiden metsästystä tuetaan korvaamalla metsästäjille syntyneitä kuluja. 
Pyrkimyksenä on pitää haittaeläinkannat siedettävällä tasolla ja vähentää niiden aiheuttamia haittoja 
kalastukselle, vesiviljelylle ja kalojen lisääntymiselle. 

 

Valistus ja tiedotus 

Kalatalousalue järjestää yhteistyössä alueen koulujen ja sidosryhmien kanssa kalapäiviä ja muita 
koululaistapahtumia. Kalatalousalue esittelee toimintaansa sidostyhmille, kansalaisille ja vesialueiden 
omistajille yleisötapahtumissa. Kalatalousalue ylläpitää kotisivuja. 

 

Viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille 

Kalastuslain (379/2015) mukaan käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä ehdotus 
kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi. Jos 
kalatalousalueella ei ole voimassa olevaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, voi kalatalousalue tehdä erillisen 
esityksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jaon perustana olevasta viehekalastusrasituksesta. 
Kalatalousalue vastaa jaon teknisestä toteuttamisesta. Jos vesialueen omistajalle jaossa tuleva määrä olisi 
enintään 50 euroa, varoja ei jaeta omistajalle, vaan ne jäävät asianomaiselle kalatalousalueelle 
käytettäväksi kalakantojen hoitoon. Omistajakorvaukset jaetaan yleiskokouksen päätöksen sekä käyttö- ja 
hoitosuunnitelman mukaisesti kun ne on tilitetty alueen pankkitilille.  Vesialueiden omistajien yhteystietoja 
päivitetään edelleen ja niihin pyritään lisäämään sähköpostiosoitteet. 

 


