
   

Sirppujoen kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2021 
 

 

Yleistä 

Sirppujoen kalatalousalue perustettiin vuonna 2019 

Uudessakaupungissa. Kalatalousalueen vesipinta-ala 

on noin 7 689 ha ja siihen kuuluu osia Laitilan, 

Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kunnista. 

Noin puolet vesialueesta on Uudenkaupungin 

makeavesialtaassa. Suurin kalatalousalueen järvistä 

on Otajärvi, jonka pinta-ala on 439 hehtaaria. Muita 

yli 100 hehtaarin järviä ovat Kaljasjärvi, Lukujärvi, 

Särkijärvi ja Vallijärvi. Pääosin järvet ovat kuitenkin 

pieniä ja matalia. Jokivesistöistä suurin on Sirppujoki 

ja muita jokia ovat Ihodenjoki, Velluanjoki, Kaljasjoki 

ja Unajanjoki. Alueen vesistöille on tyypillistä 

happamuusongelmat sillä erityisesti Sirppujoen 

valuma-alueella on runsaasti happamia 

sulfaattimaita. Kalatalousalueella on 

kiinteistörekisterin mukaan 552 vesitilaa 

(omistusyksikköä). Näistä suoraan kalatalousalueen 

jäsenenä (yli 50 ha) on 26 kpl.  

 

Hallinto 

Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 8 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Pekka Yli-Kaila ja 

varapuheenjohtajana Jari Siivonen. Muut hallituksen jäsenet ovat: Martti Aro, Alpo Ellä, Antero Vuorinen, 

Veli-Matti Koskinen, Markku Soisalo, Mikko Lindfors ja Ilkka Vuorela. Kalatalousalueen toiminnanjohtajana 

toimi Petri Rannikko Länsi-Suomen kalatalouskeskuksesta. Hallitus kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. 

Kalatalousalueen vuosikokous pidettiin koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti syksyllä 24.11. Laitilan 

kaupungintalolla.  

 

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 vuodelle 2021 hallintoon ja näiden tehtävien toteuttamiseen toimintamäärärahaa 8206 € 

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.  



   

1. Kalavarojen käyttö- ja hoito  

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma valmistui ja se hyväksyttiin alueen vuosikokouksessa syksyllä.  

Suunnitelma hyväksytään ELY-keskuksessa vuoden 2022 aikana kalatalousalueiden yhteistyöryhmän 

kommenttien jälkeen. 

Kalavesien hoito hankkeessa kunnostettiin kalojen lisääntymisalueita poistamalla vesikasvillisuutta ja 

kalastamalla särkikaloja. Kalatalousalue osallistui vedenomistajien toteuttamiin siian poikasistutuksiin ja 

toteutti järvitaimenistutuksen makeavesialtaaseen. Taimenista 500 kpl merkittiin. Merkinnällä halutaan 

selvittää vaeltavatko istukkaat mereen. 

 

2. Kalastuksenvalvonnan järjestäminen  

Kalatalousalueella on kuusi valtuutettua, koulutettua kalastuksenvalvojaa. Kalatalousalueella on erillinen 

valvontahanke. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja parantaan kalastuksenvalvontaa alueella. 

 

3. Kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen 

Tietoja kalakantojen hoidosta kerättiin käyttö- ja hoitosuunnitelman teon yhteydessä. Suunnitelmassa on 

määritelty tavoitteita ja toimia siihen mitä tietoja tarvitaan ja miten niitä olisi mahdollista kerätä. 

Makeavesialtaaseen istutetuista järvitaimenista 500 kpl merkittiin. Merkinnällä halutaan selvittää 

vaeltavatko istukkaat mereen. Laitilan järvillä suoritetuista hoitokalastuksista on pidetty saaliskirjanpitoa. 

 

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

tarpeisiin 

Yhtenäislupa-alueiden tarvetta ja kehittämistä käsiteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Toimenpiteet 

tarkentuvat, kun suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan. 

 

 5. Vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät 

Kalatalousalueella ei ole tehtäviä siirrettynä. 

 

6. Viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille 

Vuosikokouksessaan kalatalousalue teki päätöksen vuoden 2020 omistajakorvausten jakoperiaatteista. 

Päätös vahvistettiin ELY-keskuksessa, sillä hyväksyttyä käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ei ollut käytettävissä.  

 

7.Muut tehtävät 

Kalatalousalue toteutti yhden kalapäivän koululaisille. Muut suunnitellut koululaistapahtumat jouduttiin 

perumaan Covid-19 epidemian takia.  

 

 

 

 

 
 


	Sirppujoen kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2021

