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1. Johdanto 

Tässä käyttö- ja hoitosuunnitelman osajulkaisussa tarkastellaan Kristiinankaupungin-Isojoen 

kalatalousalueeseen sisältyviä merialueita Kristiinankaupungin edustalla. Merialueen lisäksi 

kalatalousalueeseen kuuluvat myös Lapväärtin-Isojoen sekä Teuvanjoen valuma-alueilla sijaitsevat 

sisävesialueet, jotka käsitellään omassa osasuunnitelmassaan. Alueet kuuluvat pääasiassa Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen hallinnoimaan alueeseen ja Kokemäenjoen-

Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen (ns. läntinen vesienhoitoalue). 

Kalataloustehtävistä alueella vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. 

 

 
Kuva 1. Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalue sekä viereiset kalatalousalueet (CGI Suomi, 

MMM). 

 

Kalatalousalueelle kuuluva merialue sijaitsevat kokonaisuudessaan Kristiinankaupungin alueella ja 

rajoittuu pohjoisessa Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueeseen ja etelässä Karvianjoen 

kalatalousalueeseen (Kuva 1). Merialueella on tärkeitä alueita niin vapaa-ajankalastukselle kuin 

kaupallisellekin kalastukselle.  Kaupallisten kalastajien määrät ovat kuitenkin olleet viime vuosina 

valtakunnalliseen tapaan laskussa myös Kristiinankaupungin-Isojoen alueella. Kaupalliselle 

kalastukselle tärkeimpiä saalislajeja ovat perinteiset rannikkolajit, kuten silakka, kilohaili, siika, 
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ahven, kuha ja lohi. Alueella on Länsirannikolle tyypillisiä maankohoamisalueen pienvesiä, kuten 

fladoja ja kluuveja, jotka toimivat useiden kevätkutuisten kalalajien lisääntymisalueina. 

 

Kalatalousalueen merialueelle Kristiinankaupungin eteläpuolelle laskeva Lapväärtin-Isojoki on 

rikkaan lajistonsa vuoksi Etelä-Pohjanmaan luonnontaloudellisesti arvokkaimpia vesistöjä. Joessa 

esiintyy mm. valtakunnallisesti arvokas alkuperäinen meritaimenkanta. Myös vaellussiika, 

nahkiainen ja monet kevätkutuiset kalat käyttävät jokea ja sen suistoaluetta kutupaikkanaan. 

Lapväärtin-Isojoen meritaimenkanta on ainoa Selkämeren alueen luontaisesti lisääntyvä 

alkuperäinen meritaimenkanta ja yksi koko maan yhdestätoista jäljellä olevasta alkuperäisestä 

meritaimenkannasta. Se on kalatalouden kannalta poikkeuksellisen arvokas myös sen vuoksi, että se 

on eteläisen Suomen rannikolla eniten istutuksiin käytetty meritaimenen viljelykanta. Suomen lajien 

uhanalaisuusluokituksessa vuonna 2019 rannikon meritaimenkannat on arvioitu erittäin 

uhanalaisiksi (Hyvärinen ym. 2019). 

 

Vuonna 2016 voimaan tullut kalastuslaki (379/2015) edellyttää, että lain voimaantulon myötä 

perustetut kalatalousalueet laativat alueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa kuvataan 

toiminnan tärkeimmät päälinjat kalavarojen hoidolle. Yksityiskohtaiset vuositason tavoitteet ja 

toimenpiteet kirjataan jatkuvasti päivitettäviin toimintasuunnitelmiin. Kalastuslain 1 §:n mukaisesti 

kalatalousalueen tulee parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen 

ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen 

kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun 

vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. Käyttö- ja hoitosuunnitelmien tulee täten perustua 

parhaaseen käytettävissä olevaan alueelliseen tutkimus- ja seurantatietoon ja niiden painoarvon ja 

sitovuuden tulisi olla aiempia kalastusalueiden vastaavia suunnitelmia suurempi. Käyttö- ja 

hoitosuunnitelmissa tulee näkyä kalastuslain yleiset kehittämistavoitteet kuten kalavarojen käytön 

kestävyys, vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytysten parantaminen, 

kalojen luontaisen elinkierron ja lisääntymisen turvaaminen, siirtyminen istutuskeskeisestä 

kalavesien hoidosta kalastuksensäätelyyn perustuvaan kalavarojen hoitoon ja erityisesti 

vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden turvaamiseen. Lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tulee 

huomioida muut kansalliset kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvät strategiat, joista 

Kristiinankaupungin-Isojoen alueella tärkeimpiä ovat Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 

Itämeren alueelle sekä kansallinen rapustrategia. Lisäksi luonnonvaraisten meritaimenkantojen 

osalta Maa- ja metsätalousministeriön laatimat vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmat tulee 

sisällyttää kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat 

voimassa enintään kymmenen vuotta niiden hyväksymisestä lähtien. Tässä suunnitelmassa kyseistä 

ajanjaksoa kutsutaan tästä eteenpäin suunnittelukaudeksi. 

 

Merialueen kalakantojen elinvoimaisuutta ja vahvistumista rajoittavat tekijät liittyvät kalakantoihin 

kohdistuvaan pyyntiin sekä lisääntymisalueiden tilaan. Merialueelle laskevien valuma-alueiden eri 

maankäyttömuodoista aiheutuvat vedenlaadulliset ongelmat sekä jokiuomien perkauksista ja muista 

muokkaustöistä aiheutuneet elinympäristömuutokset ovat vaikuttaneet etenkin alueen 

vaelluskalakantojen tilaan. Etenkin Lapväärtin-Isojoen kohdalla joki- ja merialueilla tapahtuvasta 

pyynnistä johtuva kuolleisuus rajoittaa osaltaan meritaimenkannan vahvistumista. Uuden 

kalastuslain myötä rauhoitetun rasvaevällisen taimenen päätymistä saaliiksi tulisi vähentää 

kalastusta ohjaamalla. Merialueelta löytyy runsaasti silakalle ja siialle lisääntymiseen soveltuvia kovia 
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pohja-alueita, mutta rannikkovesien rehevöityminen aiheuttaa osaltaan ongelmia kantojen 

vahvistumiselle. Merimetsot sekä hylkeet aiheuttavat ongelmia kaupalliselle kalastukselle ja uuden 

kalastajasukupolven houkutteleminen ammattimaiseen pyyntiin on koko ajan hankalampaa. 

Kotimaisen kalan suosio kuluttajien lautasilla kuitenkin mitä todennäköisimmin kasvaa 

tulevaisuudessa ihmisten ympäristötietoisuuden lisääntyessä. Täten kaupallisen kalastuksen 

toimintaedellytykset turvaamalla pystytään varmistamaan tuoreen kotimaisen kalan riittäminen 

markkinoilla myös jatkossa. Vapaa-ajankalastuksen suosio luontoharrastuksena on säilyttänyt 

vahvan asemansa myös viime vuosina, ja kalastusta harrastavien määrät ovat jopa hieman kasvaneet 

mm. koronapandemian johdosta. Vapaa-ajankalastukselle tärkeiden lajien vahvat kannat alueella 

mahdollistavat hyvät puitteet pyynnille ja houkuttelevat kalastajia myös kauempaa, jolla on alueen 

taloudelle positiivinen vaikutus. Kalastonhoidon keskeisiä päämääriä kalatalousalueen merialueilla 

ovat eri kalalajien elinympäristöistä huolehtiminen, lisääntymismahdollisuuksien turvaaminen sekä 

kalastuksen järjestely ja hoito siten, että eri lajien lisääntyvän kannan koko on riittävä ylläpitämään 

vahvaa luonnollista tuotantoa. Alueen paikallistoimijoiden yhteistyötä tulisi mahdollisuuksien 

mukaan pyrkiä lisäämään niiden toimintaedellytyksien ja vaikutusmahdollisuuksien paranemiseksi. 

2. Suunnitelma Kristiinankaupungin-Isojoen merialueille 

2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen 

nykytilasta 

Vesialue 

Kalatalousalueelle kuuluva rannikkovesialue ulottuu Kristiinankaupungin pohjoispuolelta Tjöckön 

edustalta Siipyyn eteläpuolelle Deiskerin edustalle asti (Kuva 1). Vesialueiden omistus kuuluu 

pääasiassa osakaskunnille, joita merialueella on kahdeksan. (Kuva 2). Osakaskunnista x kpl on 

järjestäytyneitä. Alueelle laskee kaksi suurempaa jokea, Teuvanjoki sekä Lapväärtin-Isojoki, joista 

etenkin Lapväärtin-Isojoella on suuri merkitys myös merialueen kalakantoihin. Joessa lisääntyy 

erittäin uhanalainen meritaimen, jonka ensisijaiset syönnösalueet sijaitsevat rannikon läheisillä 

merialueilla. 
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Kuva 2. Osakaskuntien hallinnoimat vesialueet Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen 

merialueella. 

 

Kalastuksen lisäksi rannikkoalueella on myös paljon muuta vesien käyttöä. Vesillä liikkuminen ja 

veneily on yleistä ja alueella sijaitsee muutamia veneilijöiden suosimia vierasvenesatamia ja 

vieraslaitureita kuten Kristiinankaupungin Rantabulevardi, vierasvenesatama ja Segelföreningen, 

Kiilin ja Skaftungin vieraslaiturit sekä pienemmät venerannat Norrändan, Kummelgrund, Västra 

Ändan ja Vedholmen. Lisäksi löytyy kaksi retkisatamaa Yttergrund ja Högklubb. Iso osa 

luonnonsuojelualueiden ulkopuolisista ranta-alueista on kaavoitettu ja rakennettu asuin- ja 

kesämökkikäyttöön. Rannikon asutus on keskittynyt Kristiinankaupunkiin sekä Skaftungin ja Siipyyn 

kyliin. Alueella sijaitsevaa väyläverkostoa käyttää veneilyn ohella myös laivaliikenne ja muu 

vesiliikenne (Kuva x). Kristiinankaupungissa sijaitsee Karhusaaren vanhan voimalan satama-alue, 

josta johtaa syväväylä ulos merelle, mutta voimalan toiminnan loputtua liikenne väylällä on hiipunut. 

Pukinsaaren leirintäalueella toimii merialueen ainoa virallinen EU-uimaranta ja alueelta löytyy myös 
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viisi muuta yleistä uimarantaa. Verkkokasseissa tapahtuvaa kalanviljelytoimintaa löytyy pitkin 

kalatalousalueen rannikkoa. Alueella on luonnonsuojelualueita, jotka osaltaan rajoittavat toimintaa 

alueella (Kuva x). Luonnonsuojelualueet sisältyvät Kristiinankaupungin saariston Natura 2000-

alueeseen (FI0800134), jonka suojeluperusteita ovat mm. maakohoamisrannikon ja saariston 

luontotyypit sekä linnusto. Natura-alueisiin kuuluvilla linnustonsuojelualueilla maihinnousu on 

kielletty 1.4.–15.8. lintujen pesinnän turvaamiseksi. Lintujen pesimäaikaista maihinnousukieltoa 

lukuun ottamatta luonnonsuojelualueilla ei ole rajoituksia kalastukselle.?? 

 

Merialueen tilaa heikentää selvimmin voimakas hajakuormitus. Pelloilta ja metsistä peräisin olevat 

ravinteet sekä kiintoaineet vaikuttavat sisävesien lisäksi myös rannikkovesien tilaan (Haldin ym. 

2016). Alueen keskeisiä ongelmia ovat ravinnekuormitus ja ajoittaiset sinileväkukinnot, etenkin 

suljetuissa merenlahdissa. Alunamailta tuleva happamuuskuormitus heikentää veden laatua alueella, 

mutta sen merkitys on selvästi vähäisempi kuin muilla Pohjanmaan rannikkoalueilla. Ilmaston 

lämpenemisen seurauksena maaperän happamuudesta johtuvat haitat tulevat kuitenkin 

todennäköisesti lisääntymään alueella tulevaisuudessa. Alueen rannikkovedet on määritelty 

ekologiselta tilaluokitukseltaan tyydyttävään tai välttävään tilaan. Hyvää huonompaan luokkaan 

vaikuttavat mm. merivesien rehevöityminen, jonka syynä ovat jokien tuoma hajakuormitus ja 

rannikon pistekuormitus. Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevedet rehevöittävät varsinkin 

Kristiinankaupungin edustan vesialueita.  Voimakas maankohoaminen ja vilkas satamatoiminta ovat 

johtaneet väylien ja venereittien sekä rantojen ruoppauksiin ja penkereiden rakentamiseen. 

Rakenteelliset muutokset ja hajakuormitus uhkaavat myös alueen kalataloudellisesti merkittäviä 

fladoja ja kluuvijärviä. Rehevöityminen ja vesien lämpeneminen edesauttavat etenkin särkikala- ja 

kuhakantojen runsastumista. Merialueen madekantojen on todettu heikentyneen, joka voi myös 

osaltaan johtua vesien rehevöitymisestä.  

 

Kalatalousalueen rannikkoalueilla sijaitsee merimetsokolonioita, joissa pesivät linnut aiheuttavat 

lisääntynyttä saalistuspainetta alueen kalakannoille (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellinen 

merimetsoyhteistyöryhmä 2017). Merimetsot saalistavat kapeassa ulkosaaristovyöhykkeessä 

todennäköisesti samoilla alueilla, joita mm. ensimmäisen merivuoden meritaimenet hyödyntävät 

ravinnonhankinnassa. Pohjanmaan rannikkoalueen merimetson toimenpidesuunnitelmassa on 

esitetty toimenpiteitä lajin aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi alueella. Hylkeet aiheuttavat 

huomattavia vahinkoja kaupalliselle kalastukselle kalatalousalueen merialueilla. Hylkeiden 

kalastukselle aiheuttamat vahingot muodostuvat menetetystä saaliista ja rikkoutuneista pyydyksistä. 

Kaupallisten kalastajien ilmoittamien hylkeiden aiheuttamien saalisvahinkojen määrä ja arvo 

esitetään Luonnonvarakeskuksen vuosittaisissa raporteissa kalalajeittain ja kalastusalueittain. 

Raporttien tulokset perustuvat kalastajien määräaikoina tekemiin saalisilmoituksiin, joissa kalastajat 

voivat saalistietojen lisäksi ilmoittaa vahingoittuneen tai muusta syystä hylätyn kalan määrän 

eriteltynä hylkeiden tai merimetsojen vaurioittaman, muusta syystä hylätyn tai alamittaisen kalan 

määrän. 

Kalastus 

Vapaa-ajankalastus 

Vapaa-ajankalastajilla tarkoitetaan kotitarvekalastajia, alueella aktiivisesti liikkuvia vapavälineitä 

käyttäviä kalastajia, satunnaisesti kalastavia sekä kaikkia näiden väliin sijoittuvia kalastajia. Osa 
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alueen vapaa-ajankalastajista omistaa tai on osakkaina kalavesiin ja kalastaa pääosin omilla vesillä. 

Toisaalta osa kalastajista kalastaa pääasiassa pelkästään yleiskalastusoikeuksilla ja/tai 

kalastonhoitomaksuun perustuvalla viehekalastusoikeudella. Merialueen vapaa-ajankalastuksesta ei 

ole saatavilla tarkempaa tietoa, mutta alueella on kuitenkin runsaasti vapaa-ajanasutusta sekä 

muutamia suurempia taajamia ja merialueen kalastoon kuuluu useita vapaa-ajankalastajia 

houkuttelevia kalalajeja, kuten ahven, kuha, hauki siika sekä taimen. Tämä tekee alueesta suositun 

vapaa-ajankalastuskohteen. Kalastuksenhoitomaksuista kertyvien omistajakorvausten jakoa varten 

tehdyn, laajaan väestörekisteriotokseen perustuvan, vuotta 2009 koskevan arvion perusteella 

Kristiinankaupungin-Isojoen kalastusalueella kertyi vapaa-ajankalastajien kalastuspäiviä yhteensä 

noin 71 000 ja alue oli kalastuspäivien perusteella neljänneksi tärkein kalastusalue Pohjanmaan 

rannikolla (Seppänen ym. 2011a). Ahvensaaliin arvioitiin olevan noin 31 tonnia, haukisaaliin 40 

tonnia ja siikasaaliin 3 tonnia (Seppänen ym. 2011b). Tiedot koskevat koko kalastusaluetta, mukaan 

lukien sisävesialueet ja ne ovat jo hieman vanhentuneita, mutta antavat kuitenkin osviittaa alueen 

vapaa-ajankalastuksen määrästä ja saaliista. Uudemmassa, viehekalastusrasituksen selvittämiseksi 

toteutetussa tiedustelussa lähetettiin kalastonhoitomaksun maksaneista vapaa-ajankalastajista 

poimitulle otokselle marraskuussa 2018 kysely viehekalastuksesta koskien 1.9.2017–31.8.2018 

välistä aikaa. Tiedustelun perusteella kyseisellä ajanjaksolla viehekalastuspäiviä koko 

Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueella, mukaan lukien sisävedet, kertyi noin 22 400 

(Eskelinen & Mikkola 2019). 

Kalastusopastoiminta 

Vuonna 2012 voimaan tullut lupajärjestelmä, joka helpottaa vesille pääsyä on kasvattanut 

opastoiminnan suosiota. Opastoiminta on osa kalastusmatkailua, jolla voi olla huomattavia 

aluetaloudellisia vaikutuksia. Vuosina 2018–2020 Kristiinankaupungin-Isojoen alueella ei ole 

toiminut ELY-keskuksen myöntämällä luvalla kalastusoppaita tai -yrityksiä. Alueella on kuitenkin 

mahdollisesti ollut oppaiden ja vesialueiden omistajien kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvaa 

toimintaa. Valtakunnallisen selvityksen perusteella valtaosa oppaiden järjestämillä retkillä saaduista 

saalikaloista vapautetaan, poikkeuksena tästä oli ainoastaan ahven. Opastoiminnan vaikutus koko 

kalatalousalueen tasolla kohdelajien kalastuskuolevuuteen on täten mitättömän pieni.              

Kaupallinen kalastus 

Merialueen kaupallisesta kalastuksesta kerätään saalis- ja pyyntitiedot tilastoruuduittain, joista 

tilastoruudut 32 ja 37 sijoittuvat ainakin osittain Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen 

alueelle. Luonnonvarakeskus on käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaa varten uudelleenluokitellut 

tilastoruutukohtaiset saalisaineistot kalatalousalueille saalista ilmoittaneiden kaupallisten kalastajien 

saaliin pyyntiruudun, kotikunnan ja kotiosoitteen perusteella. Kaupallisten kalastajien ja kalastuksen 

määrät ovat vähentyneet valtakunnallisesti jo pitkään, ja sama on havaittavissa Kristiinankaupungin-

Isojoen alueella. Kaupallisten rannikkokalastajien (kalastus tapahtuu alle 10 metrin pituisella 

aluksella) määrä on alueella ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana hienoisessa laskussa ja 

vuosina 2018 sekä 2019 alueella toimi 15 rannikkokalastajaa. Kalastajien määrän lisäksi myös 

verkoilla tapahtuvan pyynnin pyyntiponnistus on pudonnut noin neljännekseen 2010-luvun 

alkuvuosista (Kuva x). Sen sijaan rysäpyynnin pyyntiponnistus on samaan aikaan kasvanut noin 

nelinkertaiseksi. Verkkokalastus on vaikeutunut tai käynyt miltei mahdottomaksi monilla alueilla 

avovesiaikana hylkeiden runsastumisen seurauksena. Ilmastonmuutos ja talviaikaisen jääpeitteen 

vähyys ovat vaikeuttaneet talvikalastusta, mikä on samalla lisännyt hylkeiden aiheuttamia ongelmia 
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verkkokalastukselle. Hylkeet vievät kaloja verkoista ja repivät samalla pyydyksiä samoin kuin 

pienemmässä mittakaavassa myös merimetsot. Rysäpyynti onnistuu monin paikoin vain 

hylkeenkestävillä rysillä, ja hylkeet karkottavat kaloja perinteisiltä pyyntipaikoilta. Kalastajien 

ikääntyminen ja uuden sukupolven haluttomuus jatkaa ammattia näkyvät myös selvästi pyytäjien 

määrän jatkuvana laskuna. 

 

 
Kuva x. Kaupallisen kalastuksen vuotuiset yhteenlasketut pyyntiponnistukset pyydyspäivinä rysille ja 

verkoille Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen merialueella. 

 

Ahven on alueen kaupalliselle rannikkokalastukselle tärkein saalislaji. 2010-luvun alussa vuotuiset 

ahvensaaliit olivat noin 16 tonnia, mutta viime vuosina saalis on laskenut noin kolmeen tonniin 

vuodessa (Kuva x). Hauki-, kuha- ja särkikalasaaliit ovat vaihdelleet samalla jaksolla kahden tonnin 

molemmin puolin, tosin kuhasaaliit ovat pudonneet aivan viime vuosina vain muutamaan sataan 

kiloon. Siikasaaliit ovat niin ikään pudonneet vuosikymmenen alkuvuosien 4–6 tonnista viime 

vuosina noin yhteen tonniin (Kuva x). Vuosittaiset taimensaaliit ovat pysytelleet koko 2010-luvun alle 

tuhannessa kilossa ja silakkasaaliissa on ollut selvää vuosien välistä vaihtelua. Mateen merkitys 

saaliissa on ollut vähäinen. Luonnonvarakeskuksen saalistilastoinnissa on jätetty lajikohtaiset tiedot 

lohisaaliin osalta julkistamatta, koska lajikohtainen saalismäärä, pyydyspäivien määrä tai kalastajien 

määrä on ollut liian alhainen henkilötason tietojen anonymiteetin varmistamiseksi. Yleisellä tasolla 

voidaan todeta, että koska mahdollinen salaus tehdään silloin, kun toimijoita on vähän, 

pääsääntöisesti salattujen tietojen suuruusluokka on pieni. 
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Kuva x. Tärkeimpien rannikkolajien saaliit kaupallisessa kalastuksessa Kristiinankaupungin-Isojoen 

kalatalousalueen merialueella. 

 

 
Kuva x. Taimenen, siian ja silakan saaliit kaupallisessa kalastuksessa Kristiinankaupungin-Isojoen 

kalatalousalueen merialueella. 

Kalakannat 

Kristiinankaupungin edustan merialueen kalalajisto koostuu Selkämerellä yleisesti tavattavista 

lajeista. Kaupalliselle ja vapaa-ajankalastukselle merkittävimmät lajit alueella ovat ahven, siika, 

silakka, kuha, hauki, taimen ja lohi. Kalakantojen tilasta ja runsaudesta ei ole lajikohtaisesti saatavilla 

yksityiskohtaista tietoa. Kalakantojen runsauden muutoksista kalatalousalueella saadaan suuntaa 

antavaa tietoa edellä mainituista Luonnonvarakeskuksen uudelleenluokittelemista kaupallisen 

kalastuksen saalistiedoista tilastoruudulta 32 ja 37. Kannanvaihteluista ja kantojen runsaudesta ei 

kuitenkaan voida nykyisin saatavilla olevilla tiedoilla vetää kovinkaan tarkkoja johtopäätöksiä. 

 

Ahvenen ja kuhan lisääntymiselle hyvin soveltuvia alueita löytyy alueen suojaisista ja rehevistä 

jokisuistoista, matalista merenlahdista sekä fladoista. Rannikkoalueen lisääntynyt rehevöityminen ja 
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vesien lämpeneminen suosivat etenkin kuhaa (Ruuhijärvi ym. 2018). Molempien lajien kohdalla 

ensimmäisen kasvukesän sääolosuhteilla on suuri vaikutus syntyneen vuosiluokan vahvuuteen ja 

kantojen runsauteen (Lehtonen ym. 2018, Ruuhijärvi ym. 2018). Kristiinankaupungin-Isojoen 

merialueen kaupalliset ahven- ja kuhasaaliit ovat laskeneet 2010-luvun aikana (Kuva x). Etenkin 

ahvensaaliiden kohdalla lasku on ollut huomattavaa. Tämä voi viitata kantojen vähenemiseen 

vaikkakin samaan aikaan myös pyynnin määrä on laskenut huomattavasti (Kuva x). Ahvenen kohdalla 

yksikkösaaliiden lasku kuitenkin tukee näkemystä, että ahvenkannat alueella ovat mahdollisesti 

taantuneet (Kuva x). 

 

Kaupallisen kalastuksen hauki-, särkikala- ja madesaaliiden perusteella kannoissa ei ole tapahtunut 

viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Yksikkösaaliiden perusteella hauki- ja 

särkikalakannat alueella ovat kuitenkin mahdollisesti hieman vahvistuneet (Kuva x). 

 

 
Kuva x. Tärkeimpien rannikkolajien yksikkösaaliit kaupallisessa kalastuksessa Kristiinankaupungin-

Isojoen kalatalousalueen merialueella. 

 

Kristiinankaupungin-Isojoen merialueen kaupallisen pyynnin taimensaaliissa ei ole tapahtunut viime 

vuosikymmenenä merkittäviä muutoksia, mutta yksikkösaaliita tarkasteltaessa kannat ovat 

mahdollisesti viime vuosina hieman vahvistuneet (Kuva x). Merialueelle laskevaan Lapväärtin-

Isojokeen nouseva taimenkanta on Selkämeren ainoa jäljellä oleva alkuperäinen meritaimenen 

luonnonkanta. Lapväärtin-Isojoen meritaimenista perustettu viljelykanta on eteläisen Suomen 

rannikolla eniten istutuksiin käytetty meritaimenkanta. Kova verkkokalastuspaine meressä on 

pääsyynä siihen, että Lapväärtin-Isojokeen kudulle nousevien meritaimenten määrä on jatkuvasti 

ollut riittämätön vahvan luonnontuotannon ylläpitämiseksi (Jutila ym. 2015). Myös jokikalastus on 

osaltaan verottanut vähäistä kudulle nousevien meritaimenten joukkoa, mutta nykyinen 

rasvaevällisten taimenten pyyntikielto niin merialueilla kuin joessakin voi kuitenkin jo 

lähitulevaisuudessa näkyä hienoisena nousukalamäärien kasvuna. 
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Kuva x. Taimenen, siian ja silakan yksikkösaaliit kaupallisessa kalastuksessa Kristiinankaupungin-

Isojoen kalatalousalueen merialueella. 

 

Kristiinankaupungin-Isojoen merialueen siikasaaliit perustuvat muiden Suomen rannikkoalueiden 

tapaan pääosin istutuksiin. Erittäin uhanalaiseksi luokiteltua mereistä vaellussiikaa nousee vähäisiä 

määriä kudulle Lapväärtin-Isojoen suistoon sekä alimmille virta-alueille (Lähde 2002, Huovinen & 

Latvala 2005, Koljonen ym. 2019). Merialueelta löytyy todennäköisesti myös vaarantuneeksi 

luokitellulle merikutuiselle siialle lisääntymiseen soveltuvia kovia pohja-alueita. Rannikkovesien 

havaittu rehevöityminen ja jokivesistöjen muokkaaminen tuovat kuitenkin omat haasteensa siian 

esiintymiselle ja siian luonnonpoikastuotannon onkin yleisesti havaittu heikentyneen mm. 

rannikkoalueiden rehevöitymisen ja jokirakentamisen seurauksena (Salonen ym. 2018). Tutkimusten 

perusteella vaellussiian määrät Lapväärtin-Isojoen alaosan esiintymisalueilla ovat varsin alhaiset ja 

vaihtelevat voimakkaasti vuosien välillä. Keväisin tutkimuksissa havaittujen kuoriutuneiden 

poikasten määrä on myös jäänyt pieneksi (Tolonen & Huovinen 2016). Oletettavasti kova 

verkkokalastuspaine jokiedustan rannikolla yhdessä rajallisten lisääntymisalueiden kanssa estävät 

vaellussiikakannan vahvistumisen Lapväärtin-Isojoella. Vaellussiikakantaa on tuettu istuttamalla 

alueelle joen omaa kantaa olevia poikasia. Merialueen kaupallisen siiankalastuksen kokonais- sekä 

yksikkösaaliit ovat olleet voimakkaassa laskussa 2010-luvulla (Kuva x). Erilaiset pyyntiedellytyksiin 

sekä siian lisääntymis- ja elinympäristöihin liittyvät ongelmat ovat pääsyinä saaliiden alenemiseen ja 

kantojen heikkenemiseen koko Suomen rannikkoalueella (Koljonen ym. 2019). Viljelyssä olevat 

Merenkurkun alueen siikakannat, sekä Isojoen kanta ovat geneettisesti keskenään hyvin 

samankaltaisia ja eroavat luonnonkannoista, joten ne ovat mahdollisesti sekoittuneet viljely- ja 

istutustoiminnan seurauksena (Koljonen ym. 2019). 

 

Alueella on merkittäviä silakan lisääntymisalueita ja laji on ollut tärkeä pyyntikohde kaupalliselle 

kalastukselle. Merialueen silakkasaaliissa on ollut voimakasta vaihtelua vuosien välillä ja viime 

vuosien saaliit ovat olleet heikkoja (Kuvat x ja x). Rannikkoalueiden rehevöitymisen vaikutuksia 

silakkakantoihin ei juurikaan tunneta, mutta runsaan rehevöitymisen on todettu vaikuttaneen 

silakan lisääntymiseen ja esim. planktonlevien massaesiintymisillä voi olla vaikutusta 

silakkayksilöiden kasvunopeuteen. 
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Perämeren jokiin kudulle matkalla olevia lohia esiintyy alueen ulommissa osissa kesäkuukausina ja 

niiden pyynti muodostaa muutamille kaupallisille kalastajille merkittävän tulonlähteen. 

 

2.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet 

Tavoitetila seuraavalle suunnittelukaudelle 

Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen merialueen kalaston- ja kalastuksenhoito järjestetään 

kalastuslain 1 §:n hengen mukaisesti siten, että kalavarojen käyttö ja hoito on ekologisesti, 

taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää, turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, 

kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja 

suojelu. Merialueen tarjoamat mahdollisuudet kaupalliselle- sekä vapaa-ajankalastukselle säilyvät ja 

vahvistuvat, jotta saadaan turvattua lähiruoantuotanto sekä alueen monipuolinen kalastuskulttuuri 

myös tulevaisuudessa. Vapaa-ajankalastus tuottaa paljon hyvinvointia ja elämyksiä 

kalastusharrastajille. Kaupallinen rannikkokalastus muodostaa elävän osan paikalliskulttuuria ja 

kalastustoiminnasta tulee tuottoa vesialueiden omistajille. Kalavarojen sekä vesistöjen kaikenlainen 

hyödyntäminen toteutetaan kalakantojen tuottoa ja monimuotoisuutta vaarantamatta. Kalastukselle 

keskeisten lajien kannat ovat vahvat. Alueen kalastuksen rakenne ja tärkeimpien kalakantojen tila 

tunnetaan riittävällä tarkkuudella, jotta tietoa voidaan käyttää kalastuksen ohjauksessa. 

Osatavoitteet 

Tavoitetilaan pyritään asettamalla suunnittelukaudelle osatavoitteita. Osatavoitteiden 

toteutumiseen tähtäävät toimet on kuvattu luvuissa x alalukuineen ja niiden toimeenpano 

aikatauluineen on esitetty luvussa x. Osatavoitteiden toteutumisen tarkasteluaikataulu on kuvattu 

luvussa x. Siellä on myös kuvattu toimet, joihin ryhdytään, jos tavoitteen toteutuminen on selkeästi 

epäonnistumassa. Yhteenvedot osatavoitteista, niiden toteutumista edistävistä keinoista sekä 

toteutumisen mittaamisesta on koottu taulukoiksi liitteisiin x. 

Kalakannat 

OSATAVOITE 1. Kalastukselle keskeisten lajien, ahvenen, siian, hauen, kuhan, taimenen ja silakan 

kannat ovat elinvoimaisia. Kalakantojen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä vahvistetaan ja 

pyritään luonnontuotannon kasvuun. Siikakannat ja niistä saatavat saaliit perustuvat edelleen 

pääosin istutuksiin ja merialueen kalastusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi istutuksia jatketaan. 

Toteutumista voidaan edelleen mitata osin kaupallisen kalastuksen saalismäärien perusteella, mutta 

myös uusia tarkempia kalakantojen tilan mittareita tarvitaan. Toteutumisen mittaamista ja 

tavoitteita tarkennetaan, kun tietoa vapaa-ajankalastuksen saaliista ja muuta tietoa merialueen 

kalakannoista saadaan lisää. Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina. 

 

OSATAVOITE 2. Alueen jokien meritaimenen luonnonkannat vahvistuvat ja elpyvät. Osatavoite on 

myös mukana sisävesien osatavoitteena ja osa toimista toteutetaan jokialueilla. Toteutumisen 

mittarit on esitetty sisävesien osatavoitteen yhteydessä. Toteutumisen mittaamista ja tavoitteita 

tarkennetaan tarvittaessa, kun tarkempaa tietoa meritaimenkantojen tilasta saadaan lisää. 

Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina. 
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OSATAVOITE 3. Alueen keskeisistä kalakannoista saadaan suunnittelukauden aikana uutta tietoa, 

jota voidaan hyödyntää kalatalousalueen kalavarojen käytön ja hoidon tavoitteiden asettamiseen 

seuraavaa suunnittelukautta ajatellen. Tiedon tarpeet liittyvät erilaisten ohjaus- ja hoitotoimien 

toimivuuden ja riittävyyden arviointiin. Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina. 

Kalastus 

OSATAVOITE 4. Kaupallinen kalastus säilyy tärkeänä osana paikallista kalastuskulttuuria. Kaupallisen 

pyynnin toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja alalle houkutellaan uusia toimijoita. Toteutumista 

mitataan alueen kaupallisten kalastajien määrän sekä saaliiden perusteella. Tavoitteena on, että 

alueen rannikkokalastajien määrä pysyisi vähintään nykyisellä, noin 15 kalastajan tasolla. Saaliiden 

osalta tavoitteena on nostaa tärkeimpien lajien vuotuiset saalismäärät vähintään 2010-luvun alun 

tasolle. Ahvenen osalta tämä tarkoittaa noin 16 tonnin vuosisaaliita ja siian osalta noin kuuden 

tonnin vuosisaaliita. Lisäksi tavoitteena on lisätä vajaasti hyödynnettyjen lajien, kuten särkikalojen 

osuutta alueen kaupallisessa pyynnissä.  

 

OSATAVOITE 5. Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajankalastuksen kohteena. Vapaa-

ajankalastus ja mahdollinen opastoiminta tuottavat myös lupatuloja vesialueiden omistajille ja 

kalavesien hoitoon. Tavoitteena on pitää alueen vapaa-ajankalastuksen taso vähintään nykyisellä 

tasolla. Toteutumisen mittaamista tarkennetaan myöhemmin, kun merialueen vapaa-

ajankalastuksesta ja saaliista saadaan parempaa tietoa. 

 

OSATAVOITE 6. Merimetsojen ja hylkeiden aiheuttamat haitat alueen kaupalliselle ja vapaa-

ajankalastukselle vähenevät. Tämä osatavoite on tärkeä myös osatavoitteiden 4 ja 5 toteutumiselle. 

Toteutumista mitataan haastattelemalla alueen kaupallisia kalastajia. 

 

OSATAVOITE 7. Osakaskuntien ja muiden omistajayksiköiden järjestäytymistä ja vesialueiden 

yhdistämistä nykyistä isompiin kokonaisuuksiin selvitetään ja edistetään. Tämä edesauttaa 

yhtenäislupa-alueiden muodostumista alueelle tulevaisuudessa. Yhtenäislupa-alueet lisäisivät 

kalastuksen laatua ja alueen houkuttelevuutta vapaa-ajankalastuskohteena, parantaisivat 

kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä ja toisivat lisää lupatuloja kalatalousalueelle sekä 

vesialueen omistajille. Toteutumista mitataan yhteistoiminnan määrän lisääntymisenä, 

osakaskuntien ja yhtenäislupa-alueiden pinta-alan kehityksenä sekä myytyjen lupien tuottona. 

Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina. 

 

OSATAVOITE 8. Kalatalousalue tuntee alueen kalastajarakenteen ja heidän saaliinsa kohtuullisella 

tarkkuudella. Tämä on tietoon perustuvan kalastuksen ohjauksen ja sääntelyn ydin. Kaupallisesta 

kalastuksesta tietoa on jo saatavilla, mutta vapaa-ajankalastuksen osalta tiedoissa on selkeää 

puutetta. Tämä osatavoite on pitkän tähtäimen tavoite, jonka toteutumista edistetään säännöllisin 

kalastustiedusteluin. Toteutumista arvioidaan tehtyjen selvitysten pohjalta asiantuntija-arvioina. 
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2.3. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen 

kehittämiseksi ja edistämiseksi 

Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

Rannikkolajien kantojen vahvistamiseen kohdistuvat ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

on johdettu Rannikkolajien säätelyn tehostamismahdollisuudet ja -tarpeet Suomen rannikolla 

(Lappalainen ym. 2021) -julkaisun pohjalta. Monien lajien rannikkolajien kohdalla eräs 

tehokkaimmista kalakantojen hoitotoimenpiteistä on kutualueiden ja niiden läheisten alueiden 

kutuaikainen rauhoitus. Kalatalousalueen merialueella ja rannikon pienvesissä on joitakin keväisiä tai 

koko vuoden voimassa olevia kalastusrajoitusalueita, joilla turvataan eri rannikkolajien 

lisääntymisedellytyksiä (Liite x). 

 

Ahvenen kalastusta ei säädellä kalatalousalueen merialueella. Merenkurkussa kaupalliset kalastajat 

käyttävät ahvenen pyynnissä pääosin 38–40 mm verkkoja (Veneranta ym. 2020b, Olin & Veneranta 

2020). Mikäli ahvenen verkkopyynti kohdennetaan pääosin yli 23 cm mittaisiin ja suurempiin 

yksilöihin, voidaan kalastuksen katsoa yleisesti olevan kestävää. Kokoon perustuvalle säätelylle ei 

rannikkoalueilla periaatteessa ole ahvenkantojen suojelun vuoksi tarvetta, mikäli pyydettyjen 

ahventen kokoluokka pysyy riittävän suurena. Mikäli pyynti kohdistuu liian pieniin yksilöihin, vaarana 

on ahventen ylikalastus ja kantojen romahtaminen. Tutkimuksissa on osoitettu, että 

suurikokoisemmat ahvenet tuottavat enemmän ja parempilaatuista mätiä sekä parempikuntoisia 

poikasia (Olin ym. 2017) ja suurikokoisten ahventen vapauttamista voikin suositella osana 

ahvenkantojen hoitoa. Ahvenkannat ovat merkintätutkimusten perusteella melko paikallisia ja 

liikkuvat pääosin enintään 5–20 kilometrin etäisyydellä kutualueistaan (Böhling & Lehtonen 1984; 

Veneranta ym. 2020a). Tutkimusten perusteella eri kutualueiden ahvenkannat voivat olla omia 

populaatioitaan hyvinkin pienten etäisyyksien päässä toisistaan (Olsson ym. 2011, Bergek & 

Björklund 2009). Paikoin rannikolla ahvenen pyynti painottuu vahvasti kutualueiden tuntumaan 

kutuaikana. Koska ahvenkannat ovat usein hyvinkin paikallisia on mahdollista, että keväinen liian 

voimakas pyynti voi heikentää ahvenkannan tuottavuutta. Avoimien rannikkoalueiden suojaisilla 

vesialueilla, kuten fladoissa ja kluuveissa, joissa lämpötilat ovat riittävän korkeita ahvenen 

lisääntymiselle, on suuri merkitys alueen kalantuotannolle. Fladojen ja kluuvien sekä niiden edustan 

asettaminen kalastuskieltoon kevään kutuajan lähestyessä ja kutuajan jälkeen suojaisi kutevia kaloja 

ja turvaisi kaloille levittäytymismahdollisuuden syönnösalueille kudun jälkeen. Yksittäiseen kluuviin 

tai fladaan saattaa nousta kudulle huomattaviakin määriä ahvenyksilöitä (Palo 2020), jolloin 

tällaisten kohteiden lähistöllä keväisin tapahtuva liian voimakas pyynti saattaa vaikuttaa 

voimakkaasti kutevan kannan kokoon. Lisäksi tulisi myös huolehtia siitä, että näille 

kalastusrajoitusaluille ei kutuaikana kertyisi suuria määriä merimetsoja ja pesinnät sijoittuisivat 

keskeisimpien lisääntymisalueiden ulkopuolelle. Keväällä ennen kutua ahventen filesaanto on myös 

pienimmillään, ja saman pituisesta yksilöstä saakin enemmän filettä myöhemmin kesällä tai syksyllä. 

Tästäkin syystä pyyntiä olisi järkevää painottaa myöhempään, kudunjälkeiseen ajankohtaan kesällä 

tai syksyllä. Yksittäisiin kohteisiin on mahdollista asettaa lisääntymisaikaisia kalastusrajoituksia 

kalojen lisääntymisen suojaamiseksi ELY-keskuksen kautta. Hakemusten yhteydessä tulee olla hyvät 

perustelut sekä luotettavaa näyttöä kohteen merkityksestä ahvenen lisääntymisalueena. Toiminnalla 

ei saa pyrkiä tarpeettomasti rajoittamaan kalastusta. Lisääntymisen aikainen rajoitus tulisi ajoittaa 

esimerkiksi maaliskuun lopulta toukokuun puoliväliin asti fladoissa ja kluuveissa. Tulevalla 
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suunnittelukaudella selvitetään kalatalousalueen rannikkoalueen tärkeimmät ahvenen 

lisääntymisalueet ja asetetaan tarvittaessa niille lisääntymisaikaisia kalastusrajoituksia. Lisäksi 

kalatalousalue suosittaa vapauttamaan suurikokoisimmat ahvenet ja valikoimaan otettavan saaliin 

ns. välikoon kaloista. 

 

Kuhakantojen runsaudessa on voimakasta vuosien välistä vaihtelua, sillä lämpiminä kesinä syntyy 

usein voimakkaita vuosiluokkia, jotka näkyvät kannan ja saaliiden runsaudessa joitain vuosia 

myöhemmin (Heikinheimo ym. 2014). Hylkeiden runsastuminen näkyy ainakin osittain myös 

kaupallisen kalastuksen kuhasaaliiden laskuna, koska verkkokalastus on hylkeiden esiintymisalueilla 

vaikeaa. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen kalastuslain myötä kuhan alamittaa on nostettu. 

Vapaa-ajan kalastuksessa kuhan alamitta muuttui 42 cm:iin. Siirtymäkauden jälkeen vuoden 2019 

alusta lähtien myös ryhmän I kaupallisilla kalastajilla alamitta nousi 40 cm:iin Suomenlahden 

ulkopuolisilla merialueilla. Käytettäessä solmuväliltään vähintään 50 mm:n verkkoja alamittaisten 

verkkoon jäävien kuhien määrä pysyy kohtalaisen pienenä (20 % vuonna 2019, Olin ym. 2020). 

Kuhan kalastuksessa käytettävien verkkojen silmäkokorajoitukset tulisi asettaa vastaamaan kuhan 

alamittoja ja tämä on erityisen tärkeää siksi, että hyvin iso osa saaliista pyydetään verkoilla. 

Käytännön ongelmana on kuitenkin kalatalousalueen merialueilla tapahtuva kuhan, ahvenen ja siian 

sekakalastus, koska jälkimmäisten lajien kalastuksessa käytetään tiheämpiä solmuvälejä. Järkevin 

ratkaisu voisi olla ajallisesti ja/tai paikallisesti kohdennetut silmäkokorajoitukset, sillä em. lajien 

pyynti tapahtuu osin eri ajankohtina ja paikoilla. Isoilla kuhaemoilla mädin määrä on suurempi ja 

laatu parempi kuin pienillä yksilöillä (Olin ym. 2018). Kuhan ylämittasäätelylle ei ole välttämättä 

tarvetta, sillä sekä kaupallisille että vapaa-ajankalastajille suurien yksilöiden vapauttaminen on jo 

jossain määrin vakiintunut käytäntö. Käytännön ongelma ylämittasäätelyssä olisi myös se, että iso 

osa saaliista pyydetään verkoilla ja erityisesti kuhan kohdalla verkoista vapautettujen yksilöiden 

selviytyminen olisi heikkoa. Kuha on tyypillinen lämpimän veden laji ja sen lisääntymisalueiksi 

soveltuvat paikat rajoittuvat lämpimimpiin ja suojaisimpiin merenlahtiin. Kuhakoiras jää kudun 

jälkeen vahtimaan mätiä ja samalla pitää sen puhtaana (Lappalainen ym. 2003). Kuhan 

kuturauhoitusten vaikutuksia kuhakantoihin ei ole vielä tutkimuksilla vahvistettu, mutta pelkästään 

varovaisuusperiaatteen nojalla kuhan kututapahtumaa olisi perusteltua turvata tärkeimmiksi 

todetuilla lisääntymisalueilla. Selkein toimintatapa olisi kaiken kalastuksen rajoittaminen 

lisääntymisalueella esimerkiksi toukokuun ajaksi. Tämä ratkaisu olisi myös kalastuksen valvonnan 

kannalta yksinkertaisin. Toiminnalla ei saisi kuitenkaan pyrkiä tarpeettomasti rajoittamaan kalastusta 

ja ehdotettujen alueiden merkitys kuhan lisääntymisalueena tulee todentaa luotettavasti. Ahvenen 

tapaan keväällä ennen kutua kuhan filesaanto on pienimmillään, ja saman pituisesta yksilöstä saakin 

enemmän filettä myöhemmin kesällä tai syksyllä. Tästäkin syystä pyyntiä olisi järkevää painottaa 

myöhempään, kudunjälkeiseen ajankohtaan kesällä tai syksyllä. Tulevalla suunnittelukaudella 

selvitetään kalatalousalueen rannikkoalueen tärkeimmät kuhan lisääntymisalueet ja asetetaan 

tarvittaessa niille lisääntymisaikaisia kalastusrajoituksia. Lisäksi kalatalousalue suosittaa 

vapauttamaan suurikokoisimmat kuhat ja valikoimaan otettavan saaliin ns. välikoon kaloista. Mikäli 

kuhan vapakalastuksen määrä lajin vahvoilla esiintymisalueilla nousee niin suureksi, että se alkaa 

aiheuttamaan ongelmia eri kalastajaryhmien ja vesialueiden omistajien kesken voitaisiin konflikteja 

ja epäluuloja vähentää yksinkertaisimmillaan esimerkiksi rajoittamalla pyyntiä tarkkaan rajatuissa 

kohteissa päiväkohtaisilla saaliskiintiöillä. 

 



15 

 

Siiankalastuksessa ongelmana Pohjanmaan rannikolla on useiden eri siikamuotojen ja -kantojen 

pyynti samoilla välineillä, verkoilla ja rysillä osittain samoilta paikoilta. Merikutuisen siian osuus 

saaliissa on laskenut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Vaellussiikojen voimakas 

istutustoiminta 1980- ja 1990-luvuilla nosti kokonaissiikasaaliita sekä vaellussiian osuutta saaliissa. 

Siikasaaliiden määrä laski 2000-luvulle tultaessa, mutta samaan aikaan myös istutusmäärät ovat 

jääneet pienemmiksi ja toisaalta hyljekannat ovat kasvaneet. Vapaa-ajankalastuksen osuuden 

rannikon siikasaaliista on arvoitu olevan samansuuruinen kuin kaupallisen kalastuksen. Siialla ei 

nykyisin ole alamittaa. Vuodesta 2013 saakka pienin sallittu verkon solmuväli siian pyynnissä koko 

Suomen rannikolla Merenkurkkua lukuun ottamatta on ollut 43 mm. Merenkurkussa pyynti on ollut 

sallittua 40 mm solmuvälin verkoilla paikallisten merikutuisten siikojen hyödyntämiseksi. Siian pyynti 

mereen laskevissa joissa ja puroissa on ollut kiellettyä myös vuodesta 2013 saakka syyskuun alusta 

marraskuun loppuun asti, lukuun ottamatta muutamia jokia, missä on rajoitettu mahdollisuus 

kalastaa siikaa lipolla. Alueen siian verkkokalastuksen vähenemisen ja hylkeiden aiheuttaman siian 

luonnollisen kuolevuuden kasvun vuoksi siikakantoihin voidaan nykyisellään vaikuttaa varsin 

rajallisesti kalastuksen säätelyllä ja pientenkin muutosten toteutuminen voi kestää vuosikausia. 

Kalatalousalueen merialueella siiankalastuksen sivusaaliina saadaan myös ahventa, mutta 

pienimmän sallitun solmuvälin kasvattaminen vähentäisi myös ahvensaaliita. Alueen vaellussiian 

kalastuksen säätelyn kehittämiseen ei ole olemassa yksiselitteisesti hyvää ratkaisua. Merikutuisen 

siian osalta kalastuksen säätelytoimet voidaan toteuttaa esimerkiksi siikakantojen koko- ja 

ikärakenteen huomioivilla silmäkokorajoituksilla. Siiankalastuksessa saadaan alueella myös 

sivusaaliina ensimmäisen ja toisen merivuoden meritaimenia. Siian verkkokalastuksessa pystytään 

vapauttamaan elävänä noin 60 % pyydykseen jääneistä meritaimenista, kun solmuväli on 40 mm 

(Veneranta ym. 2018). Meritaimensivusaalista siian kalastuksessa voidaankin vähentää lähinnä 

verkkojen pyyntipaikkaan tai ajankohtaan vaikuttamalla. Merikutuisen siian luontainen 

lisääntyminen on ilmeisesti heikentyneiden ympäristötekijöiden takia nykyisellään vähäistä (Hudd 

ym. 2012; Veneranta ym. 2013 a, b) ja siten kalastuksen säätelyllä ei juurikaan voida vaikuttaa 

näiden siikakantojen tilaan, muuten kuin tunnistamalla jäljellä olevat pienimuotoiset 

lisääntymisalueet ja rajoittamalla liian tehokasta pyyntiä niissä kutuaikana. Merenkurkussa useat 

osakaskunnat ovatkin kieltäneet alueillaan siian pyynnin loka–marraskuussa kutuaikaan arvokkaana 

pidetyn merikutuisen kannan suojaamiseksi. Rauhoituksen ajankohta vaihtelee osakaskunnittain, 

mutta esimerkiksi vuonna 2020 ajankohdat olivat 15.10.–31.10. tai 20.10.–5.11. Siian 

kuturauhoituksen perusteena on mahdollistaa merikutuisten siikojen luonnonlisääntyminen ja 

vähentää tehokkaasti kalastuspainetta, koska luonnonkannat eivät kestä voimakasta pyyntiä. 

Tarkoitus ei siis ole kokonaan estää merikutuisen siian hyödyntämistä. Merikutuisen siian 

mahdolliset lisääntymisalueet Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen rannikkoalueella 

selvitetään tulevan suunnittelukauden aikana ja alueelta löydetyille kutualueille asetetaan 

lisääntymisaikaisia rajoituksia pyynnille kantojen turvaamiseksi. Merikutuisen siian kutukantojen ikä- 

ja kokorakennetta voidaan pyrkiä korjaamaan pienintä sallittua verkon solmuväliä nostamalla, mutta 

sen aiheuttama saalismenetys tulisi kompensoida kasvattamalla vaellussian istutusmääriä alueella. 

 

Hauki on hyvin paikkauskollinen kala. Merenkurkussa vuonna 2016 toteutetussa pienen mittakaavan 

merkintäkokeessa pyydettiin vapavälineillä haukia ja vapautettiin ne pyyntipaikalle merkittynä. 

Pääsääntöisesti merkkipalautuksia on saatu vain joidenkin kilometrien etäisyydellä merkintäpaikasta 

(Lappalainen ym. 2021). Saalistietojen perusteella laajamittaisia muutoksia rannikon haukikannoissa 

ei ole havaittavissa. Muuta aineistoa kokonaistilanteen arvioimiseksi ei ole ja tietoa haukikantojen 
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tilasta tarvittaisiin lisää. Ruotsissa on havaittu myös kasvaneiden hyljekantojen vaikuttavan 

haukikantojen tilaan. Hylkeiden on laskettu käyttävän ravinnoksi enemmän haukea kuin mitä 

kaupallinen ja vapaa-ajankalastus yhteensä ottavat saaliiksi (Ljungren & Engstedt 2019). Hauen 

kalastusta ei säädellä kalatalousalueen rannikkovesillä. Kalastuksen säätelytarpeen osalta hauki on 

hyvin samanlainen tapaus kuin ahven tai kuha. Liiaksi suuriin yksilöihin kohdistuva pyynti voi 

vaikuttaa haitallisesti haukikantojen rakenteeseen. Suurempikokoiset hauet tuottavat enemmän 

mätiä, ja mätimunat sekä kehittyvät poikaset ovat suurempia kuin pienillä hauilla. Isokokoiset yksilöt 

ovat myös haluttuja saaliskaloja vapakalastuksessa. Ainakin vapakalastuksessa sopiva ylä- tai 

välimitta voisi toimia hyvin, sillä tutkimusten mukaan hauki kestää varsin hyvin pyydystä ja päästä 

kalastusta (Tiainen ym. 2017), ja kuolleisuus varovasti käsiteltynä jää vähäiseksi. Kutuaikaisen 

pyynnin ja vapautuksen vaikutuksesta hauen selviämiseen ei ole kuitenkaan olemassa 

tutkimustietoa, joten varovaisuusperiaatteen mukaan pyyntiä olisi tässäkin mielessä syytä välttää 

kyseisenä aikana. Haukikantojen paikallisuuden vuoksi lisääntymisalueiden kutuaikaiset 

kalastusrajoitukset voivat olla perusteltuja ja tarpeellisia paikallisten kantojen elinvoimaisuuden ja 

tuoton turvaamiseksi. Esitysten ja aluerajausten tulisi kuitenkin pohjautua luotettavaan tietoon ja 

hauen lisääntyminen alueella tulisi aina todentaa maastossa kerätyillä havainnoilla. Tulevalla 

suunnittelukaudella selvitetään kalatalousalueen rannikkoalueen tärkeimmät hauen 

lisääntymisalueet ja asetetaan tarvittaessa niille lisääntymisaikaisia kalastusrajoituksia. Lisäksi 

kalatalousalue suosittaa vapauttamaan suurikokoisimmat hauet ja valikoimaan otettavan saaliin ns. 

välikoon kaloista. Tarvittaessa hauelle asetetaan sopiva ylä- tai välimitta, mikäli suurikokoisia 

yksilöitä halutaan säästää vahvistamaan kalakantoja ja lisäämään etenkin vapakalastuksen 

houkuttelevuutta alueella. 

 

2000-luvulla merkityistä Lapväärtin-Isojoen meritaimenista saatujen palautustietojen mukaan 

meritaimenista on kalastettu merellä 96 % ja vain 4 % joesta (Koivurinta ym. 2019). Meritaimenista 

60–80 % kalastettiin ensimmäisen ja toisen merivuoden aikana pääasiassa siian ja ahvenen 

verkkokalastuksen sivusaaliina. Ensimmäisen merivuoden aikana kalastuskuolevuus ei ole erityisen 

korkea, mutta seuraavien vuosien aikana kalastuskuolevuus kasvaa. Noin 90 % taimenista joutuu 

saaliiksi ennen niiden keskimääräistä sukukypsyysikää. Vaikka vapaa-ajan verkkokalastuksen 

aiheuttama kalastuskuolevuus on vähentynyt viime vuosina, se on silti tasolla, joka heikentää 

osaltaan joen meritaimenkannan vahvistumista. Lapväärtin-Isojoen meritaimenet vaeltavat 

jokisuulta pääasiassa pohjoiseen. Suuri osa meritaimenista kalastetaan jokisuun edustalla ja sen 

läheisellä rannikkoalueella, sillä merkkipalautuksista noin kolmasosa on peräisin alle 10 km:n 

etäisyydeltä jokisuusta, ja 75 % palautuksista on tullut 62 km säteellä jokisuusta (Koivurinta ym. 

2019). Merialueen kalastuksensäätelyssä tulee huomioida nykyinen rasvaevällisten meritaimenten 

rauhoitus ja ohjata kalastusta sekä käytettäviä pyyntimenetelmiä sellaisiksi, että vapautettavat 

luonnonkalat selviäisivät mahdollisimman hyvin pyyntirasituksesta. Meritaimenkantojen 

vahvistamiseen kohdistuvat ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi on johdettu kansallisen 

lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle (Maa- ja Metsätalousministeriö 2015) sekä 

Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmat (Koivurinta ym. 2019) -

julkaisujen pohjalta. Lapväärtin-Isojoen sekä Teuvanjoen edustalla on kalastuslain edellyttämät 

vaelluskalajokien suualueiden verkko-, isorysä- ja troolikieltoalueet sekä Lapväärtin-Isojoen 

suualueen kalaväylä, joiden tavoitteena on jokien meritaimenkantojen suojelu. Meritaimenten 

jokeen ja joesta merelle vaellukset tulee ottaa huomioon koko avovesikauden ajan jokisuissa ja 

edustan merialueella. Erityisen kriittisesti tulee tarkastella verkkokalastusta ja asettaa pyynnille 
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rajoituksia, mikäli alueen kalastuspaineen todetaan jatkossakin olevan meritaimenen kannalta liian 

voimakasta. Vuonna 2016 voimaan tulleessa kalastuslaissa verkkojen enimmäismäärä muilla kuin 

kaupallisilla kalastajilla rajattiin 240 metriin, mikä saattaa osaltaan vähentää verkkokalastuspainetta. 

Kalastusasetuksen 12 § mukaan taimenen pintaverkkopyynti meressä on kielletty ja pintaverkolla 

tarkoitetaan veden pintaan tai lähemmäksi kuin 1,5 metriä veden pinnasta asetettua verkkoa. 1 

km:n verkkokalastusrajoituksen nykyiseen voimassaoloon (15.8.–31.10.) haetaan muutosta siten, 

että rajoitus on voimassa molemmilla jokisuilla myös meritaimenen kevätnousun aikaan 1.4.–15.5. 

Lisäksi tulevaisuudessa voidaan tarvittaessa tarkastella myös Lapväärtin-Isojoen kalaväylän 

laajentamista nykyisestä, mikäli jokisuun verkkokalastuspaineen todetaan edelleen liiaksi haittaavan 

meritaimenkannan kehitystä. Myös Teuvanjoen suulle suositellaan perustettavaksi kalaväylä, 

etenkin, jos joen meritaimenkannat saadaan tavoitteen mukaisesti vahvistumaan. Merialueella 

vahvemman kuin 0,20 mm havaksesta, punotusta langasta tai vahvasta kuitumateriaalista tehtyjen 

verkkojen asettamista pyyntiin alle 3 metrin syvyisille alueille suositellaan vahvasti välttämään 1.4.–

15.5. ja 1.10.–31.12. välisenä aikana. Kaikkiaan kudulle pyrkivien suurten emotaimenten 

suojelemiseksi tarpeetonta verkkokalastusta suositellaan vähennettäväksi Kristiinankaupungin ja 

Kaskisten saaristossa, erityisesti jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun sekä syyskuun alusta lokakuun 

loppuun. 

Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 

Merimetso on luonnonsuojelulaissa rauhoitettu ja siihen kohdistuvat toimenpiteet edellyttävät 

poikkeuslupaa ELY-keskukselta. Merimetson aiheuttamien konfliktien vähentämiseksi on rannikolle 

perustettu alueellisia merimetsotyöryhmiä, joiden tärkeänä tehtävänä on ohjata ja sujuvoittaa 

poikkeuslupien hakemista ja siihen liittyviä käytäntöjä. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellisen 

merimetsoyhteistyöryhmän kokoamassa Pohjanmaan rannikkoalueen merimetson 

toimenpidesuunnitelmassa on eräänä Pohjanmaan rannikon konfliktialueena nostettu esiin 

Lapväärtin-Isojokisuu (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellinen merimetsoyhteistyöryhmä 

2017). Toimenpidesuunnitelman mukaan Lapväärtinjokisuun lähialueella on sijainnut vuonna 2017 

kaksi merimetsokoloniaa, Storgrynnan sekä Norrgåsin, joista ensin mainittu oli kyseisenä vuonna 

Suomen toiseksi suurin. Myös jokisuun edustan Girsbergetillä on aiemmin ollut merimetson 

pesimäkolonia, mutta nämä linnut ovat todennäköisesti muuttaneet seudun muihin yhdyskuntiin. 

Viime vuosina pesiviä merimetsoja on ollut Siipyyn edustan Norrgåsinilla, Sandkobbanilla ja 

Mellanbergetillä. Näissä kolonioissa oli vuonna 2020 yhteensä 814 pesää. Lisäksi on havaittu, että 

merimetsoja on alkanut kerääntymään myös Stångrundin eteläkärjen sekä Trutklobbanin 

ympäristöön. Jokisuun edustan saarilla sekä suistossa on havaittu säännöllisesti lepäileviä sekä 

saalistavia merimetsoja. Lapväärtin-Isojoen suualue on mantereen ympäröimä kapea jokisuu, jossa 

merimetso kykenee ajoittain saalistamaan tehokkaasti ja erityisesti kesä-syyskuussa ne myös 

saalistavat kapeassa ulkosaaristovyöhykkeessä todennäköisesti samoilla alueilla, joita ensimmäisen 

merivuoden meritaimenet hyödyntävät ravinnonhankinnassa. Keväisin merimetson saalistuksesta 

johtuva kuolleisuus meritaimensmolttien kohdalla voikin periaatteessa nousta merkittävään rooliin. 

Merimetsojen taholta Lapväärtin-Isojoen meritaimenkantaan ei kuitenkaan ole todettu kohdistuvan 

merkittävää saalistuspainetta (Lähteenmäki 2020). Meritaimenen kokonaismerkitys merimetson 

ravinnossa alueella lienee vähäinen lajin harvalukuisuudesta johtuen. Asian selvitys on aloitettu 

smolttipyynnissä keväällä 2020 PIT-merkeillä merkattujen meritaimensmolttien avulla ja näin 

pystytään tarkentamaan arvioita meritaimenen merkityksestä alueen merimetsoyksilöiden 

ravintokohteena. Mahdollisena tulevaisuuden uhkana Lapväärtin-Isojoen meritaimenkannalle on 
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pidettävä merimetson levittäytymistä jokialueelle ja koskipaikkoihin. Matalassa joessa meritaimenen 

poikaset kuten myös harjus saattaa olla alttiina merimetson saalistukselle. Jokialueelle sekä edustan 

rannikolle on istutettu vuosittain meritaimenen poikasia. Merimetson saalistuksen vuoksi 

osakaskunnat ovat siirtäneet alueelle tehtävät meritaimenen istutukset lokakuuhun. Ahven alueen 

yleisimpiä kalalajeja ja sen on todettu olevan herkempi merimetson saalistukselle kuin esimerkiksi 

särki ja lahna (Skov ym. 2014). Esimerkiksi kesällä poikastuotannon aikana ahvenen osuus 

merimetson ravinnosta saattaa kivuta jopa 90 prosenttiin (Salmi ym. 2013). Erityisesti ahvenen 

keskeisten lisääntymis- ja syönnösalueiden tuntumassa pesivien merimetsojen aiheuttama haitta 

kalakantojen hyödyntämiselle voi olla merkittävä. Pesivien merimetsojen suuri määrä tärkeällä 

ahventen kalastus- ja lisääntymisalueella voi pienentää ahvenkantoja ja -saaliita pesintöjen 

vaikutusalueella (Veneranta ym. 2020). Erityisesti 20–27 cm:n pituiset ahvenet päätyvät merimetson 

ravinnoksi, joten merimetsolla saattaa olla suuri vaikutus ahvenen kokojakaumaan ja erityisesti 

kalastajien saaliin kannalta tärkeisiin kokoluokkiin. Pohjanmaan rannikkoalueen merimetson 

toimenpidesuunnitelmassa on esitetty luonnonsuojelulain § 39 mukaiset mahdolliset 

poikkeuslupaperusteet alueelle sekä toimenpide-ehdotuksia merimetsojen aiheuttamien haittojen 

vähentämiseksi. Ehdotettuina toimenpiteinä on nostettu esiin mm. ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä 

pelottelemalla ja karkottamalla lintuja uusien kolonioiden perustamisen ehkäisemiseksi, ravintoa 

hakevien lintujen karkottamista alueelta ampumalla, alueen pysyvillä kolonioilla munien käsittelyä 

populaation vähentämiseksi ja rajoittamiseksi hallitusti, poistamalla pesiä pesimäkauden 

ulkopuolella sekä kalanpyydyksillä lintujen karkottamista ampumalla menetelmän tehon 

selvittämiseksi. Lisäksi merimetsotyöryhmän mukaan tulee toteuttaa jatkuvaa vuosittaista 

suoritettujen toimenpiteiden seurantaa ja arviointia. Merimetsojen kalastolle ja kalastukselle 

alueella aiheuttamia haittoja tulee selvittää ja seurata. Mikäli konflikteja alueella havaitaan, 

kalatalousalue hakee poikkeuslupaa merimetson aiheuttamien haittojen vähentämiseksi em. 

perustein. Ammattikalastajilla on pyyntitietojen ilmoittamisen yhteydessä mahdollisuus ilmoittaa 

kalastusviranomaiselle myös esimerkiksi merimetson aiheuttamista saalis- tai välinevahingoista. 

Tietoja voidaan käyttää vahinkojen laajuuden mittaamiseen alueellisesti ja paikallisesti. Tätä kautta 

ilmoituksia tehdään kuitenkin valitettavan vähän, ja tiedot ovat usein liian puutteellisia tarkkojen 

johtopäätösten tekemiseksi (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellinen 

merimetsoyhteistyöryhmä 2017). Tiedoista puuttuvat usein maininnat paikoista, joissa kalastusta on 

harjoitettu ja joissa vahingot ovat syntyneet. Kalatalousalue ohjeistaa alueen ammattikalastajia 

tekemään aina tarkat ilmoitukset merimetsojen aiheuttamista vahingoista, jotta merimetson 

kalastukselle aiheuttaminen haittojen määrittely alueella tarkentuu. Tällöin myös poikkeuslupien 

hakemiseen on vahvemmat perusteet, kun haittojen todellinen suuruusluokka on tarkemmin 

tiedossa. Kalatalousalueen yleinen näkemys on, että alueen merimetsokantaa tulee pienentää ja 

merimetso- ja hyljekantojen kasvua on oltava mahdollista rajoittaa muiden alueiden lisäksi suojelu- 

ja rauhoitusalueilla. Kalatalousalue jatkaa asian esille tuomista alueellisessa merimetsotyöryhmässä. 

 

Harmaahylkeet aiheuttavat alueella huomattavia ongelmia etenkin kaupalliselle kalastukselle. 

Tulevan suunnittelukauden aikana kalatalousalue selvittää mahdollisuutta käynnistää yhteistyötä 

vesialueidenomistajien ja hylkeenmetsästäjien välillä. Tiiviin yhteydenpidon sekä valmiiden 

sopimusten avulla voidaan tehostaa ongelmayksilöiden metsästämistä ja karkottamista. Toiminta 

keskitetään alueille, joilla hylkeet selkeästi haittaavat nykyistä kaupallista kalastusta. Kalatalousalue 

ohjeistaa alueen ammattikalastajia tekemään aina tarkat ilmoitukset myös hylkeiden aiheuttamista 
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vahingoista, jotta kalastukselle aiheutuneiden haittojen todellinen suuruusluokka alueella saadaan 

tarkemmin määriteltyä. 

 

Koululaisille, nuorille ja erityisryhmille järjestetään kalastustapahtumia yhdessä järjestöjen ja 

kalastusseurojen kanssa. Kalatalousalue mahdollistaa toimintaa hankkimalla tapahtumiin tarvittavat 

vesialueiden omistajien luvat ja seurat vastaavat muista järjestelyistä. Tavoitteena on lisätä nuorten 

kiinnostusta kalastukseen ja pitkällä tähtäimellä myös kalatalousaluetoimintaan. Samalla 

perehdytetään osallistujia alueen kalakantojen sekä vesistön suojeluun ja saaliin asianmukaisen 

käsittelyyn. Kalastustapahtumia pyritään järjestämään vuosittain ja tapahtumasuunnitelmista sekä 

toteutumisesta mainitaan myös toimintasuunnitelmissa ja -kertomuksissa. 

 

Kaiken merialuetta sekä sen kalastusta koskevan tiedon kokoaminen yhteen paikkaan, esim. 

kalatalousalueen oman verkkosivuston yhteyteen, mahdollistaisi tehokkaan tiedottamisen lupa-

alueista, säännöistä ja rajoituksista sekä kalastuslupien myynnistä. Kalatalousalueelle perustetaan 

suunnittelukauden alussa omat verkkosivut, joihin kaikki alueen kalastusta ja kalakantoja käsittelevä 

oleellinen tieto kerätään. Lisäksi alueen palveluita, kuten vierasvenesatamia, veneenlaskuluiskia ja 

rantautumis-/taukopaikkoja tullaan kehittämään sekä lisäämään. Lainmukaiset kalastuskieltoalueet 

sekä muut mahdolliset rajoitusalueet merkataan selkeästi maastoon. 

Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen rannikolla on useita pienvesikohteita, joissa 

toteutettavien kunnostustoimenpiteiden avulla kevätkutuisten lajien kantoja voitaisiin tukea. 

Wistbackan ja Snickarsin (2000) tekemän selvityksen mukaan kevätkutuisten kalojen 

lisääntymisaluekunnostuksia voisi toteuttaa mm. Kråkfjärdenissä, Björkskärsträsketissä, 

Skatavikenissä, Vargövikenissä, Småskärsvikenissä, Hamnfjärdenissä, Storhamnvikenissä sekä 

Fladafjärdenin alueen Infjärdenissä ja Skitvikenissä/Bodakroksfjärdenissä (Kuva x). Julkaisusta on 

tulossa päivitetty versio vuoden 2021 lopussa, jolloin kyseisten sekä mahdollisten uusien kohteiden 

osalta tulee tilannetta arvioida uudelleen päivitettyjen tietojen perusteella. Suomen vapaa-

ajankalastajien keskusjärjestö on toteuttanut vuonna 2021 kunnostuksen Björnösundin 

kluuvijärvessä osana haukitehdashanketta.  Edellä mainittujen lisäksi kalatalousalue selvittää, onko 

sen alueella muita mahdollisia kohteita, joissa kalojen lisääntymisaluekunnostuksia olisi mahdollista 

toteuttaa. Esimerkiksi haukien lisääntymisalueeksi soveltuu alue, jossa mereen laskevaa puroa olisi 

mahdollista keväällä ohjata tulvimaan alajuoksulla sopivalle kasvillisuusalueelle. Mikäli lupaavaksi 

katsottuja paikkoja löytyy, kalatalousalue ja lähin osakaskunta yhteistyössä selvittävät alueen 

maanomistajat ja käytännön kunnostusmahdollisuudet. Vähintäänkin alueen kluuvijärviin, fladoihin 

ja muihin sulkeutuneisiin merenlahtiin johtavat kalojen nousu-uomat tulee pitää hauille ja ahvenille 

nousukelpoisina. Kunnostettujen alueiden toimivuuden seuranta, ylläpito ja huolto tulee olla 

jatkossa säännöllistä, jotta kunnostusten hyödyt olisivat mahdollisimman suuria ja pysyviä. 
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Kuva 8. Potentiaalisia kevätkutuisten kalojen lisääntymisaluekunnostuskohteita tarkastelualueella 

(MML). 

Suunnitelma istutuksista 

Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen merialueelle on vuosien 2015–2020 aikana tehty 

kalatalousviranomaisen rekisteritietojen perusteella istutuksia meritaimenella, kuhalla, mateella 

sekä vaellussiialla (Taulukko 2). Istutuksissa on käytetty Isojoen meritaimenkantaa, Pyhäjärven 

kuhakantaa ja ns. Maalahden suiston vaellussiikakantaa. Istutusmäärät ovat laskeneet viime vuosina 

aiempien vuosien tasosta. Istutusrekisteritieoja ei voida kuitenkaan pitää täydellisinä, sillä 

ilmoitusvelvollisuus istutuksista on istutuksista vastuussa olevilla paikallisilla tahoilla. Ilmoituksen 

teon siirryttyä sähköiseen Sähi-sovellukseen on ilmoitusten määrä kalatalousviranomaisen mukaan 

mahdollisesti pudonnut. Jatkossa onkin erittäin tärkeää, että jokainen toimija, joka kalatalousalueen 

vesille kalaistutuksia tekee, huolehtii myös viipymättä tiedon toimittamisesta viralliseen 

istutusreksiteriin. 

 

Taulukko 2. Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen merialueelle tehdyt kalanpoikasistutukset 

vuosina 2015–2020.  
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Laji Ikä 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Meritaimen 
2 kes. 0 3454 0 0 435 0 

2 v. 4000 1000 0 0 0 0 

Kuha 1 kes. 0 0 0 0 10907 0 

Made vk 0 294116 0 280000 0 0 

Vaellussiika 1 kes. 0 0 0 2500 0 0 

 

Pienimuotoisia meritaimenistutuksia alueella jatketaan, millä mahdollistetaan meritaimenten 

kalastus alueella. Kaikissa Lapväärtin-Isojoen vesistön vaikutusalueelle tehtävissä taimenistutuksissa 

tulee käyttää vain Isojoen kantaa olevia eväleikattuja taimenia. Kesänvanhoja kuhanpoikasia on 

ajoittain istutettu merialueelle, mutta ensisijaisena tavoitteena tulee olla luonnonlisääntymisen 

edellytysten turvaaminen. Uusimmat tutkimukset (Säisä ym. 2010) vahvistavat, että Suomen 

rannikon ja sisävesien kuhakannat poikkeavat selvästi toisistaan geneettisesti. Merialueen istutukset 

tehdään jatkossa ainoastaan istukkailla, jotka ovat peräisin merialueen emokaloista. Istutukset tulee 

mahdollisuuksien mukaan kohdentaa vuosiin, jolloin lisääntyminen luonnossa kevään ja kesän 

sääolosuhteiden takia pääosin epäonnistuu. Siian osalta etenkin, mikäli alueen merikutuisen siian 

kutukantojen vahvistamiseksi pienintä sallittua verkon solmuväliä tulevaisuudessa nostetaan, 

siikasaaliiden varmistamiseksi vaellussian istutusmääriä alueella on syytä kasvattaa. 

Vaellussiikaistutuksiin käytetään Isojoen kantaa. Merialueen siikakantojen vahvistamiseksi voidaan 

myös tarpeen mukaan tehdä istutuksia Maalahden merikutuisella siialla. Hauen osalta 

luonnonlisääntymisen tukeminen esim. kuturauhoituksilla sekä lisääntymisalueiden kunnostuksilla 

on rannikolla tärkein keino poikastuotannon ylläpitämiseksi, mutta mahdollisuus istutuksiin mereistä 

kantaa olevilla hauilla halutaan pitää auki. Madeistutuksia voidaan jatkaa tarpeen mukaan alueen 

madekantojen ylläpitämiseksi ja saaliiden turvaamiseksi, mikäli edellisten istutusten 

tuloksellisuudesta on saatu positiivista näyttöä. Madeistutuksissakin tulisi mahdollisuuksien mukaan 

pyrkiä käyttämään merialueen kantaa olevia poikasia. Myös ankeriaiden istuttaminen 

kalatalousalueen vesiin halutaan pitää tulevaisuudessa mahdollisena. 

 

Yhteenveto kalatalousalueen merialueen istutuslajeista ja istutuksissa käytettävistä kannoista on 

taulukossa 3. Istutustoiminnan tarkemmassa suunnittelussa otetaan huomioon myös viereisten 

kalatalousalueiden istutustoiminta. Kaikista alueen kala- ja rapuistutuksista tulee olla yhteydessä 

kalatalousviranomaiseen ja ilmoittaa istutukset aina istutusrekisteriin. 

 

Taulukko 3. Kalalajit ja -kannat, joita voi käyttää Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen 

merialueen istutuksissa ilman erillistä ELY-keskuksen lupaa. 

Laji Käytettävä kanta 

Meritaimen Isojoen kanta 

Siika Maalahden ja Isojoen kanta 

Hauki Mereinen kanta 

Kuha Mereinen kanta 

Made Mereinen kanta 

Ankerias   
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2.4. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan 

kehittäminen alueella 

Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

Koko kalatalousalueelle kuuluvan merialueen voidaan katsoa olevan kalataloudellisesti merkittävää 

aluetta. Rannikon läheiset vesialueet ovat tärkeitä pyyntialueita niin kaupalliselle kuin vapaa-

ajankalastuksellekin. Kaupallista pyyntiä harjoitetaan koko rannikkoalueella. Vapaa-ajankalastusta 

tapahtuu myös koko alueella keskittyen kuitenkin voimakkaimmin rannikon asumiskeskittymien – 

Kristiinankaupunki, Skaftung ja Siipyy – läheisyyteen. 

 

Ahvenen, kuhan ja hauen tärkeimmät lisääntymisalueet sijaitsevat alueen suojaisissa merenlahdissa, 

jokisuissa sekä fladoissa ja kluuveissa. Rannikkoalueelle laskee kaksi vaelluskalajokea: Lapväärtin-

Isojoki ja Teuvanjoki. Näiden jokien suualueilla on kalastuslain edellyttämät rajoitusalueet verkko-, 

isorysä- ja troolikalastukselle sekä kalaväylät (kuva x). Rajoitusalueiden tarkemmat tiedot löytyvät 

kalastusrajoitus.fi -palvelusta. Lapväärtin-Isojoessa esiintyy alkuperäiseksi luokiteltua 

meritaimenkantaa, jonka suojelu katsotaan erityisen tärkeäksi myös kansallisessa lohi- ja 

meritaimenstrategiassa. 

 

Kaupallisen kalastuksen pyyntipaikkoja koskevaa tietoa kerättiin lähettämällä alueella kaupallista 

pyyntiä harjoittaville kalastajille karttapohja, johon pyydettiin merkitsemään tietoja pyyntialueista. 

Tietoja saatiin x kalastajalta. Saatujen tietojen perusteella kaupallinen kalastus on keskittynyt… (Kuva 

x). 

 

Vapaa-ajankalastukselle tärkeiden alueiden kartoittamiseksi haastateltiin alueen kalastuksenvalvojia 

sekä paikallisen vapaa-ajankalastusseuran aktiivijäseniä. Vapaa-ajankalastusta harrastetaan koko 

alueella. Vapakalastus painottuu x alueelle (kuva x). 

Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 

Kalatalousalueen merialueilla kaupalliseen verkko- ja rysäpyyntiin hyvin soveltuviksi alueiksi 

katsotaan alueet, joilla ei ole muita toimintoja tai rajoituksia (kuten väyläalueet, satamat, 

kalastuskieltoalueet ja kalaväylät), jotka olisivat esteenä kaupalliselle kalastukselle (Kuva x). Lisäksi 

luonnonsuojelualueet jätetään rajauksen ulkopuolelle. Kartta on tarkoitettu yleisluontoiseksi 

esitykseksi, joten siitä ei ole erikseen rajattu pois muussa käytössä (asunnot, kesämökit, uimarannat) 

olevia rannan läheisiä vesialueita, jotka luonnollisesti tulee aina jättää kalastustoiminnan 

ulkopuolelle. Lisäksi Lapväärtin-Isojoen edustan isorysäkieltoalueelta tunnistettiin keväiseen 

kuoreen ja särkikalan rysä- ja katiskapyyntiin hyvin soveltuvia alueita (kuva x). Kalastus kyseisillä 

alueilla edellyttää kalastusoikeuden haltijan luvan lisäksi myös ELY-keskuksen poikkeuslupaa. Näillä 

aluemäärityksillä pyritään osaltaan kannustamaan alueen kalastajia särkikalojen pyyntiin. 

Lupaharkinnan yhteydessä varmistetaan, että mahdollinen kuoreen tai särkikalojen pyynti ei 

vaaranna meritaimenkantojen suojeluun ja vahvistamiseen liittyviä tavoitteita Lapväärtin-Isojoen ja 

Teuvanjoen alueilla (luku 2.3.1). Hylkeet haittaavat tätä pyyntiä vähemmän kuin muuta kalastusta ja 

särkikalakantojen tehokkaalla hyödyntämisellä voisi olla pitkällä aikavälillä myönteisiä vaikutuksia 

alueen ravintoverkkojen ja vesialueiden tilaan. 
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Kuva x. Kalastuslain perusteella asetetut kalastuskieltoalueet vaelluskalajokien edustoilla, väylät ja 

luonnonsuojelualueet Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen merialueella (MML, MMM, 

Väylävirasto, SYKE). 
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Kuva x. Keväiseen vajaasti hyödynnettyjen lajien rysä- ja katiskapyyntiin hyvin soveltuvat alueet 

Lapväärtin-Isojoen edustan verkkokalastus- ja isorysäkieltoalueella. 

Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 

Vaasan, Porin ja Seinäjoen asutuskeskittymät ovat suhteellisen lähellä, joten koko alue on 

kalastusmatkailun ja opastoiminnan kannalta kiinnostava. Alueella on myös 

majoitusmahdollisuuksia, hyviä rantautumis- ja taukopaikkoja ja muuta kalastusmatkailutoiminnan 

kannalta tärkeää oheispalvelua. Periaatteessa koko kalatalousalueen merialue soveltuu 

kalastusmatkailuun hyvin. Oppaat voivat edelleenkin tehdä sopimuksia alueen vedenomistajien 

kanssa, jolloin on mahdollista harjoittaa laajempaa toimintaa kuin mitä pelkkä ELY-keskuksen 

yleislupa mahdollistaa. 

Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen 

Alueella ei ole yhtenäislupa-alueita, vaan kaikki osakaskunnat myyvät omia kalastuslupiaan 

hallinnoimilleen vesialueille. Edellytykset laajempien yhtenäislupa-alueiden luomiselle ovat kuitenkin 

olemassa. Alueella harjoitetaan jo nykyisellään aktiivisesti vapaa-ajankalastusta eri muodoissaan ja 
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yhtenäislupa-alueet monipuolistaisivat alueen kalastusmahdollisuuksia ja toisivat mahdollisesti 

lisätuloja vesialueiden omistajille sekä alueen eri palveluntarjoajille. Lupa-alueiden aiempaa 

suurempi koko ja paremmat mahdollisuudet saada saalista lisäisivät alueen vetovoimaa 

huomattavasti, jolloin lupahintojen maltillinen korotuskin voisi olla mahdollista. Yhtenäislupa-alueita 

koskevasta kysynnästä alueella ei ole tehty selvityksiä. Kalatalousalue voi luoda edellytyksiä 

yhtenäislupa-alueiden syntymiselle tarjoutumalla hoitamaan mm. yhtenäislupien myynnin, mikäli 

alueita saadaan perustettua. Yhtenäislupa-alueiden muodostumista edistetään tulevalla 

suunnittelukaudella kehittämällä vesialueiden omistajien sekä osakaskuntien yhteistoimintaa 

alueella. 

Yhteistoiminnan kehittäminen 

Yhteistoiminnan lisääntyminen mahdollistaisi aiempaa tehokkaamman kalavesien käytön ja hoidon 

sekä antaisi lisäresursseja hoitotoimien ja esimerkiksi kalastuksenvalvonnan toteuttamiselle. Koko 

alueen kattavan yhteistyön lisääminen lisäisi omistajien kiinnostusta ja aktiivisuutta kalavesien 

hoitoon. Tulevaisuudessa alueen kalastusasioista vastaavien aktiivisten henkilöiden ikääntyminen 

sekä mukaan tulevien uusien toimijoiden vähäinen määrä voivat luoda toiminnalle haasteita. 

Yhteistyön kehittämisen avulla luodaan paremmat edellytykset mahdollisten vapaa-ajankalastuksen 

yhtenäislupa-alueiden muodostamiselle. Laajemmat omistus- tai yhteistyöyksiköt antaisivat myös 

omistajien ja osakkaiden käyttöön aiempaa laajemmat alueet. Kalatalousalue selvittää vesialueen 

omistajien sekä osakaskuntien halukkuutta yhdistyä viereisten alueiden kanssa laajemmiksi 

kokonaisuuksiksi. Tämä vähentäisi hallintoa ja lisäisi yhdistyneiden alueiden painoarvoa 

kalatalousalueella. 

 

Alueilleen kalastuslupia myyvien osakaskuntien lupajärjestelmiä yhdenmukaistetaan ja kehitetään. 

Lupien myyntipaikat tuodaan selkeästi esiin ja lupien ostomahdollisuus kalatalousalueen 

verkkosivujen kautta mahdollistaa keskitetyn lupamyynnin sekä tiedonkeruun luvan lunastaneista 

kalastajista. Tämä tuo säästöjä luvanmyynnistä aiheutuviin kuluihin. 

 

Kalastuslain 84§ velvoittaa osakaskuntia ja vesialueen omistajia saattamaan yhteystietonsa 

kalatalousalueen tietoon. Kalatalousalue voi tallentaa tiedot omaa käyttöä varten myös Kalpaan 

(Kalatalousalueiden sähköiset asiointipalvelut). Tulevalla suunnittelukaudella kalatalousalue 

päivittää omaan rekisteriinsä osakaskuntia koskevat tiedot. Osakaskunnille, jotka ovat 

järjestäytyneitä, lähetetään pyynnöt tietojen vahvistamiseksi ja päivittämiseksi. Kartta 

osakaskunnista ja osakaskuntien tiedossa olevat yhteystiedot laitetaan esille kalatalousalueen 

kotisivuille. 

2.5. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan 

järjestämisestä 

Kalastuksen ja kalakantojen tilalle asetettujen osatavoitteiden toteutumisen arviointiin tarvitaan 

riittävästi seurantaa. Kerättäviä tietoja voidaan hyödyntää myös muussa alueen kalatalouteen 

liittyvässä suunnittelussa. Kalatalousalueen merialuetta koskevia päivitettyjä seurantatietoja on ollut 

saatavilla varsin rajallisesti tai tiedoissa on ollut puutteita. 
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Kalastuksen seuranta 

ELY-keskukset keräävät tiedot merialueen kaupallisten kalastajien saaliista ja pyyntiponnistuksesta. 

Kaupallisen kalastuksen seurannassa kalatalousalueella käytetään tilastoruutujen 32 ja 37 tietoja. 

Kaupallisten kalastajien lajikohtaiset saaliit ja pyydysryhmäkohtaiset pyyntiponnistustiedot lasketaan 

vuositasolle. Lisäksi seurataan saaliita ilmoittaneiden kalastajien lukumääriä. Tarvittaessa 

toteutetaan tarkempia haastatteluita alueen kaupallisille kalastajille mahdollisten kalastukseen 

liittyvien ongelmakohtien havaitsemiseksi. Tietojen perusteella etsitään tehokkaampia toimia 

ongelmien korjaamiseksi ja päivitetään toimet myös käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. 

 

Vapaa-ajankalastuksen saaliista ja kalastajamääristä kalatalousalueen merialueella ei ole saatavilla 

luotettavaa seurantatietoa ja tässä onkin selkeä kehityskohde. Suuntaa antavaa tietoa kalastuksen 

määrän kehityssuunnasta on mahdollista saada osakaskuntien myymien lupien vuosittaisista 

määristä ja myöhemmin mahdollisten yhtenäislupa-alueiden lupamyynnistä. Saalistietoa tarvittaisiin 

esimerkiksi istutusten kannattavuuden sekä kalastuksen säätelytoimien tuloksellisuuden arviointiin. 

Tietoa alueen vapaa-ajankalastuksesta ja saaliista on mahdollista kerätä myös tasaisin välein 

toteutettavalla, väestörekisteriotantaan pohjautuvalla kalastuskyselyllä, joka koskisi koko 

kalatalousaluetta. Kalastuksen määrän ja saaliiden ohella kyselyllä voitaisiin selvittää myös vapaa-

ajankalastuksen rakennetta ja muita kalavesien käytön kannalta tärkeitä kysymyksiä. Kalatalousalue 

selvittää kalastustiedustelun toteutusmahdollisuudet suunnittelukauden alussa. Tulevaisuudessa 

myös esimerkiksi saalistietojen vapaaehtoiseen tallennukseen ja raportointiin suunnitteilla olevat 

mobiilisovellukset voivat tarjota käyttökelpoista seurantatietoa kalatalousalueen hyödynnettäväksi. 

Vapakalastuksen kohdalla myös valvonnan yhteyteen voisi olla mahdollista liittää jonkinlaista 

saalistietojen keruuta. 

 

Kalakantojen seuranta 

Paras keino saada tietoa alueen kalakannoista on hyödyntää kaupallisen kalastuksen saalistietoja. 

Tärkeimpien säännöllisesti pyynnin kohteena olevien rannikkolajien kuten ahvenen, siian, ja kuhan 

saalismäärät antavat ainakin karkean käsityksen kantojen pidempiaikaisista voimakkaista 

muutoksista. Alueen kalastajamäärien tulisi kuitenkin pysyä suhteellisen vakaina, jotta tietoa 

pystytään järkevästi hyödyntämään. Rannikkoalueen kalakantojen kehityksestä olisi mahdollista 

saada tietoa myös alueella aktiivisesti koko kalastuskauden aikana kalastavien kirjanpitokalastajien 

avulla. Kirjanpitokalastajat pitävät kirjaa kalastuksestaan ja saaliistaan ja raportoivat tiedot vuosittain 

kalatalousalueelle. Rannikkolajien seurannan päämääränä on tuottaa tietoa, jolla pystytään 

alueellisesti arvioimaan kalastuksen säätelyn tuloksellisuutta. Rannikolla seurantaa ja sen tarvetta 

tulee suunnittelukaudella pyrkiä suunnittelemaan yhdessä muiden kalatalousalueiden ja 

mahdollisesti myös Luonnonvarakeskuksen kanssa. 

 

Muut seuranta- ja tutkimustarpeet 

Kesällä ja syksyllä matalassa vedessä tapahtuvan verkkopyynnin vaikutuksia Lapväärtin-Isojoen 

taimenen luonnonkantoihin sekä merikutuisen siian nykytilannetta alueella voisi olla aiheellista 

selvittää. Tarkoitukseen voisi hakea hankerahoitusta ja tehdä yhteistyötä esimerkiksi 

Luonnonvarakeskuksen kanssa. 
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3. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 

Valvonnan päämäärä, valvottavat säännökset ja määräykset 

Kalastuksenvalvonnan päämäärä on kalastuksen laillisuuden ja luvallisuuden varmistaminen. 

Kaikkien kalastajien tulee noudattavaa alueella voimassa olevia kalastusta koskevia sääntöjä ja 

määräyksiä. Valvonnan tulee olla myös tasapuolista ja riittävän läpinäkyvää, jotta kentällä koetaan 

valvonnan kohdistuvan tasapuolisesti ja kattavasti kaikkiin kalastajaryhmiin. Kalastuksenvalvonnan 

kohteena ovat kalastuslain ja -asetuksen säännökset, ELY-keskuksen vahvistamat alueelliset 

kalastusmääräykset sekä paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset kalastusluvat ja mahdolliset 

paikalliset säännökset. Kalastuksenvalvonnan tulee kohdistua kattavasti ja tasapuolisesti kaikkiin 

kalastajaryhmiin. Valvonnassa tulee kiinnittää huomiota myös saaliin asianmukaiseen käsittelyyn. 

 

Valvonnan painopisteet tulevalla suunnitelmakaudella 

Erityisesti Lapväärtin-Isojoen alkuperäisen meritaimenkannan suojelua ja meritaimenen kalastusta 

koskevien sääntöjen ja määräyksien noudattamista tulee valvoa tarkasti. Alueen 

meritaimenkantojen vahvistamiseksi luodut rajoitukset sekä niiden tarkoitusperä tulee tuoda 

selkeästi esille alueen kalastajille. Valvonnan erityispainopistealueina ovat jokisuut ja niiden edustan 

merialueet, joilla on ajallisia ja alueellisia rajoituksia pyydyskalastukselle. Lisäksi meritaimenen ja 

kuhan alamittojen noudattamista tulee valvoa erityisen tarkasti. Mikäli rannikkolajien tärkeimmille 

lisääntymisalueille perustetaan lisääntymisaikaisia rauhoitusalueita, tulee myös niiden valvontaan 

kiinnittää erityistä huomiota. Tarkemmat yksityiskohdat valvonnan totuttamisesta ja painopisteistä 

suunnitellaan vuosittain ja esitetään toimintasuunnitelmissa. 

 

Uhanalaisille ja taantuneille kalalajeille on asetettu lakiin korvausarvot, jotka tuomitaan valtiolle 

menetettäväksi näihin lajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä. Myös 

uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien kalastus on sallittua rauhoitusaikojen, pyyntimittojen ja 

muiden kalastusrajoitusten puitteissa. Jos saaliiksi tulee vahingossa pyyntimittojen vastainen ja/tai 

rauhoitettu uhanalainen kala, se on välittömästi laskettava takaisin veteen, vaikka se olisi kuollut. 

Kalastuslain uuden menettämisseuraamuksen ja asetuksella vahvistettujen suojeluarvojen 

tuomitseminen valtiolle menetettäväksi tulee kyseeseen vain niissä tapauksissa, joissa kalastaja on 

vastoin lakia ottanut saaliiksi asetuksessa mainitun uhanalaisen kalan. Rauhoitusaikojen ulkopuolella 

pyyntimitan täyttäviä uhanalaisiksi luokiteltuja kaloja on sallittua pyytää lain sallimissa rajoissa. 

Korvausarvot tuodaan alueella kalastaville tiedoksi ja kyseisten lajien kalastukseen ja vapautettavien 

kalojen käsittelyyn kiinnitetään valvonnassa erityistä huomiota. Lapväärtin-Isojoella kalastuslain 

(379/2015) 119 §:n 1 momentissa mainittujen lajien määritetyt korvattavuuden piiriin kuuluvat 

korvausarvot ovat seuraavat: 

 

- rasvaevällinen taimen meressä ja mereen laskevassa joessa 3 260 euroa 

- rasvaeväleikattu taimen meressä ja mereen laskevassa joessa 390 euroa 

- harjus 300 euroa 

- siika mereen laskevassa joessa tai purossa 460 euroa 

- nahkiainen 100 euroa 

- jokirapu 50 euroa 

- ankerias 3510 euroa 
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Kooltaan alle 25 senttimetrin pituisen kalayksilön arvo on kymmenen prosenttia vastaavalle 1 §:ssä 

määritetylle yksikölle mainitussa pykälässä säädetystä arvosta. 

 

Nahkiaisen ja jokiravun kaikkien yksilöiden arvo on kuitenkin 1 §:ssä säädetty. 

 

Valvonnan resurssit 

Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueella on valvontaan liittyvä valtakirja 6 henkilöllä, joista 

yksi toimii koordinoivana vastuuvalvojana. Valvojat toimivat talkooperiaatteella ja osakaskunnat 

sekä kalatalousalue ovat maksaneet valvojille kilometrikorvauksia. Valvojien määrää alueella on 

tarpeen lisätä nykyisestä ja valvontaa voidaan haluttaessa muuttaa ammattimaisempaan suuntaan 

keskittämällä valvontatehtäviä harvemmalle joukolle valvojia, joiden apuna on joukko talkootyönä 

valvovia henkilöitä. Valvontaresurssien kasvattamiseksi haetaan tarvittavia varoja alueelliselta 

kalatalousviranomaiselta. Kalatalousalueen valvojien kanssa tehdään kirjalliset valvontasopimukset, 

joissa sovitaan valvonnan toimintatavoista, raportoinnista, käytettävästä kalustosta, 

vakuutusturvasta ja vastuunjaoista.  

 

Valvonnan ja tuloksellisuuden seuranta 

Kalastuksenvalvonnan toteutumista seurataan kalastuksenvalvojien raportoinnin kautta. 

Kalatalousalueen ja kalastuksenvalvojan keskenään sopima raportointi ei kuitenkaan korvaa 

kalastuksenvalvojan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluvia, ELY-keskukselle annettavia, 

tapahtumailmoituksia. Kalastuksenvalvojien raportoinnista on saatava ainakin seuraavat 

tunnusluvut: valvontatunnit, valvonnan aikana tarkastettujen kalastajien/pyydysten lukumäärät, 

luvatta kalastaneiden lukumäärä, epäiltyjen rikkomusten lukumäärä, huomautusten lukumäärä ja 

tutkintapyyntöjen lukumäärä. Luvatta kalastaneiden osalta eritellään, mikä lupa on puuttunut tai 

onko kysymys lupaehtojen rikkomisesta. Kalastusrikkomukset eritellään seuraaviin ryhmiin: 

rauhoitusaika- tai pyyntimittarikkomus, välineitä ja pyydyksiä koskevien määräysten rikkominen, 

pyydyksen merkintää koskeva rikkomus tai muu rikkomus. Kalatalousalue kokoaa valvojien 

raporteista vuosikohtaiset yhteenvedot. Yhteenvetojen avulla seurataan valvonnan volyymin 

toteutumista sekä myös sitä, miten erilaisten rikkomusten määrät suhteessa valvontatapahtumien 

määrään kehittyvät. Valvonnan ja siihen liittyvän tiedotuksen pitkän tähtäimen tavoitteena on 

rikkomusten suhteellisen määrän väheneminen. Mikäli rikkeet yleistyvät, harkitaan valvonnan 

resurssien kasvattamista tai valvonnan selkeää painottamista ongelma-alueille. 

 

Valvonnan kehittämistoimenpiteitä 

Valvonnan tehostamiseksi ja järkeistämiseksi valvojien määrää sekä valvontasopimusalueen 

kattavuutta pyritään kasvattamaan. Osaltaan tätä edesauttaisi aiempaa suuremmat yhtenäislupa-

alueet. Lisätään sopimusalueiden omistajien ja valvojien välistä yhteistyötä valvonnassa havaittujen 

rikkomusten käsittelyn osalta. Omistajien tulee tehdä etukäteen päätökset siitä, miten 

kalastuksenvalvojan on toimittava, jos alueella esiintyy luvatonta kalastusta (muuta kuin 

kalastonhoitomaksun laiminlyönti). Luvaton kalastus on asianomistajarikos ja asianomistaja on 

vesialueen omistaja eli usein osakaskunta. Kalastuksenvalvojan tulee tietää, haluaako omistaja 

säännönmukaisesti tehdä rikkeistä pyynnön syytteen nostamisesta vai haluaako osakaskunta 

ilmoittaa poliisille vasta toistuvista rikkeistä. Tästä asiakokonaisuudesta omistajan (yleensä 

osakaskunnan kokouksen) on aiheellista tehdä selkeä kokouspäätös toimintaohjeeksi, joka 
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toimitetaan kalatalousalueelle, joka ohjeistaa valvojia. Osittain edelliseen liittyen valvojille on syytä 

laatia yleisempäänkin käyttöön selkeät ohjeet siitä, miten kaikissa valvontatilanteissa toimitaan, kun 

rikkeitä havaitaan tai epäillään. Ohjeet sujuvoittavat valvojien toimintaa ja valvontaan saadaan 

yhtenäiset käytännöt. Kalatalousalueen hallituksen laatimissa ohjeissa tulee esimerkiksi ohjeistaa, 

millaisten rikkeiden kohdalla pelkkä huomautuksen antaminen olisi riittävä toimenpide. 

 

Yhteistyö muiden toimijoiden ja alueiden kanssa 

Kalatalousalueen valvojien ohella kalastuksenvalvontaa suorittavat muun työn ohessa myös 

viranomaiset kuten merivartiosto ja poliisi, jotka tarkastavat lähinnä kalastuksenhoitomaksuja 

vapaa-ajankalastajilta ja antavat tarvittaessa virka-apua esimerkiksi luvattomien pyydysten 

poistamisessa. Suunnittelukauden alussa selvitetään mahdollisuuksia järjestää alueella säännöllisesti 

vuosittain yhteisvalvontapäiviä, jossa mukana olisivat ainakin kalastuksenvalvojat, poliisi sekä 

merivartiosto. Lisäksi kalatalousalue selvittää mahdollisuutta tehdä yhteistyötä sekä jakaa 

valvontavastuuta yhdessä viereisten kalatalousalueiden kanssa, jolloin valvonnan resurssit 

kasvaisivat entisestään. 

4. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen 

monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä 

Kalatalousalueen sisävesistöissä tehdään suunnittelukaudella erilaisia toimia vaelluskalakantojen 

elinvoimaisuuden parantamiseksi. Vaelluskalojen lisäksi toimet parantavat muidenkin kalojen sekä 

vesieliöiden elinympäristöjen tilaa jokialueella. Merialueella alueen taimenkantoja suojellaan 

jokisuiden lakisääteisten kalastuskieltoalueiden ja kalaväylien avulla, joiden laajentamista selvitetään 

tarvittaessa. Lisäksi paksulankaisilla verkoilla matalilla rannikkoalueilla tapahtuvaa syksyistä ja 

keväistä verkkokalastusta suositellaan voimakkaasti rajoitettavan. Vaelluskalakantojen tilaa 

seurataan säännöllisesti ja monipuolisesti. Havaittuihin ongelmiin puututaan aktiivisesti ja 

toteutetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet viipymättä. Istutussuunnitelmat ohjaavat käyttämään 

istutuksissa mahdollisuuksien mukaan alueen omia kalakantoja, jotka ovat sopeutuneet seudun 

olosuhteisiin. Pitkällä aikavälillä etenkin meritaimenen istutusmääriä pyritään vähentämään jokien 

luonnontuotannon elpyessä. Toimenpiteet tukevat erityisesti kansallisen lohi- ja 

meritaimenstrategian sekä meritaimenen vesistökohtaisen elvytys- ja hoitosuunnitelman tavoitteita. 

5. Vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä 

Kirjolohia esiintyy ajoittain karkulaisina merialueella rannikon kalankasvatustoiminnasta johtuen, 

mutta niistä ei ole aiheutunut haittaa alueen muulle kalastolle. Saadut kirjolohet suositellaan 

otettavan saaliiksi. Mustatäplätokkoa ei vielä tiettävästi esiinny kalatalousalueen vesillä. Lähimmät 

varmistetut havainnot on tehty Rauman edustalta. Myös Perämereltä Raahesta on tehty havaintoja 

mustatäplätokosta. Lieneekin vain ajan kysymys, koska laji levittäytyy laajemminkin länsirannikon 

alueelle. Mikäli laji pääsee leviämään alueelle, on sitä käytännössä mahdotonta enää hävittää. 

Mustatäplätokko on tehokas lisääntymään ja saattaa ravinto- ja elintilakilpailullaan haitata alueen 

alkuperäisiä kalalajeja. Monet muut eläimet käyttävät mustatäplätokkoa ravinnokseen ja siksi vahvat 

petokalakannat ja kalaa syövät lintukannat ovat todennäköisesti paras keino rajoittaa 

mustatäplätokon runsastumista. 
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6. Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kerättävien varojen 

omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi 

Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpan (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut) avulla. 

Palveluun kuuluu alueen kartta ja tiedot vesikiinteistöistä ja niiden omistajista. Kalatalousalueelle 

järjestelmä on maksuton ja käyttöoikeudet ovat toiminnanjohtajalla. Vesienomistajille jaetaan 

korvaus, joka perustuu maksullisten yleiskalastusoikeuksien käyttöön kalavesillä sekä 

kalastusopastoimintaan. Yleiskalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus eli heittokalastus tai 

vetouistelu yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla. Kalatalousalue päättää varojen jakamisperiaatteesta 

kevään yleiskokouksessa. Jakoperuste koskee korvausta, jota on kerätty edellisenä vuonna ja josta 

ELY-keskus antaa päätöksen kuluvana vuonna. Jako tapahtuu edellisen vuoden joulukuun viimeisen 

päivän omistussuhteiden ja edellisen vuoden kalastusrajoitusten mukaisesti. 

 

Kalatalousalue suosittaa, että omistajakorvausten saajat luopuisivat korvauksista ja jättäisivät nämä 

jaettavaksi tasapuolisesti koko kalatalousalueelle yleishyödyllisesti tehtävän tutkimus- ja 

seurantatoiminnan, kalavesienhoidon, kalastuksenvalvonnan ja kalanpoikasistutusten käyttöön. 

7. Alueellinen edunvalvonta 

Kalatalousalue tuo omia näkökantojaan esille ja pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi lausuntojen avulla 

alueelle suunniteltaviin ympäristön tilaan vaikuttaviin hankkeisiin ja erityisesti Isojoen-Teuvanjoen 

vesistöalueiden kuuden vuoden välein päivitettävän vesienhoidon toimenpideohjelman 

toimenpiteiden suunnitteluun. Kalatalousalue osallistuu myös aktiivisesti alueellisen vesienhoidon 

yhteistyöryhmän, Isojoen-Teuvanjoen jokineuvottelukunnan sekä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 

alueellisen merimetsotyöryhmän työskentelyyn. Kalatalousalueen vuosikokouksissa käydään läpi 

uusimmat tulokset alueella menossa olevista kalataloustarkkailuista ja tarvittaessa kutsutaan 

tarkkailuohjelmia laativia tahoja mukaan kokouksiin esittelemään tuloksia tarkemmin. 

Kalatalousalue esittää, että alueen kalataloudellisiin tarkkailuohjelmiin kirjataan yhtenä osana 

tulosten läpikäynti yhdessä kalatalousalueen kanssa. Valmistuvat tarkkailuraportit tulee lähettää 

kalatalousalueelle tiedoksi. 

8. Suunnitelma viestinnästä 

Viestinnän tavoitteet 

Sisäisen viestinnän avulla pidetään mm. kalatalousalueen hallitus ja kalastuksenvalvojat ajan tasalla 

kalatalousaluetta koskevissa asioissa. Vesialueen omistajien tulee viestiä kalatalousalueelle 

yhteystiedoistaan, lupamyynnistään, kalastusmääräyksistään, kunnostuksistaan, omista 

kalastuksenvalvojistaan ja muista päätöksistään. Kalatalousalue puolestaan huolehtii, että alueen 

laajempaa kalataloudellista päätöksentekoa koskevat asiat saatetaan viipymättä paikallisten 

toimijoiden tietoon. Ulkoinen viestintä taas lisää kalatalousalueen näkyvyyttä ja kertoo, että 

toiminta on vakaalla pohjalla. Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnitelma 

julkaistaan kalatalousalueen kotisivuilla ja lähetetään sähköpostitse tiedoksi niille omistajatahoille, 

kaupallisille kalastajille ja kalastusmatkailuoppaille ja vapaa-ajan kalastajien edustajille, joiden 
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yhteystiedot ovat alueen tiedossa. Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta laaditaan myös tiedote alueen 

paikallislehtiin. 

 

Viestinnän vastuutahot 

Viestinnän päävastuu on kalatalousalueen hallituksella ja toiminnanjohtajalla. Kalatalousalueelle 

nimetään hyvin kalatalousalueen toiminnasta perillä oleva viestintävastaava vastaamaan viestinnän 

suunnittelusta ja toteuttamisesta. Mikäli erillistä viestintävastaavaa ei ole, toiminnanjohtaja toimii 

viestintävastaavana yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Myös kalatalousalueen hallituksen 

jäsenet osallistuvat viestintään, vaikka päävastuu onkin yhdellä henkilöllä. 

 

Viestintästrategia 

Viestintävastaava laatii yhdessä hallituksen kanssa viestintästrategian ohjaamaan alueen viestintää. 

Strategiaa toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman kautta ja siihen kirjataan vuoden 

viestintäaikataulu ja viestinnän seuranta sekä sovitaan vastuutahoista ja viestintäkanavista. 

 

Sisäinen viestintä 

Sisäisessä viestinnässä kerrotaan muun muassa hallinnollisista asioista. Tärkeitä sisäisen viestinnän 

kohderyhmiä ovat hallitus, kalastuksenvalvojat ja muut toimihenkilöt. Vastuu sisäisestä viestinnästä 

on kalatalousalueen toiminnanjohtajalla, viestintävastaavalla ja valvontakoordinaattorilla. Sisäisen 

viestinnän kanavat ovat mm. suora henkilökohtainen yhteydenpito, sähköposti ja kokoukset. 

 

Ulkoinen viestintä 

Ulkoinen viestintä kohdistuu esimerkiksi kalastussäädöksiin, kalastuslupa-asioihin, 

kalastusmahdollisuuksista tiedottamiseen ja kalatalousalueen tekemiin päätöksiin. Ulkoisen 

viestinnän kohderyhmiä ovat mm. osakaskunnat ja muut vesialueiden omistajat, läheiset 

kalatalousalueet, kalastajat, kunnat ja kaupungit, järjestöt, tiedotusvälineet ja viranomaiset. 

Luvanmyynnin yhteydessä on hyvä varmistaa, että jokainen kalastaja tuntee lupa-alueen 

kalastusmääräykset. Sähköisessä lupamyynnissä nämä tiedot on helppo linkittää jokaiseen 

ostotapahtumaan. Myyntipisteistä lupia lunastaville kannattaa jakaa luvan liitteenä kalavesikartta 

tms., josta kalastusmääräykset käyvät selville. Vastuu ulkoisesta viestinnästä on viestintävastaavalla. 

Ulkoisen viestinnän kanavia ovat mm. kalastusalueen kotisivut, tiedotteet, sosiaalinen media, 

koulutustilaisuudet, esitteet, paikallislehdet ja kuntien tiedotuskirjeet. Jotta kalatalousalue pysyy 

ajan tasalla alueensa ajankohtaisista asioista, toiminnanjohtajan on varmistettava, että 

kalatalousalue on myös kuntien, aluehallintoviraston, ELY-keskuksen, vesienhoitoyhdistysten ym. 

instanssien jakelulistoilla. 

 

Viestinnän toimenpiteet ja välineet 

Viestinnällä kerrotaan mm. kalatalousalueen yleisestä toiminnasta, voimassa olevasta paikallisesta 

säätelystä, kalastussäädöksistä, luvista ja niiden myynnistä, kalastuksenvalvonnasta sekä 

kalastusmahdollisuuksista. Kalatalousalueen viestintäkanavana toimii pääasiassa sen omat kotisivut. 

Tämä palvelisi alueen kalastajia parhaiten, koska tiedot olisivat löydettävissä yhdestä paikasta. 

Kotisivujen perustamistyö ostetaan tarvittaessa ulkopuoliselta taholta, mikäli omista toimijoista ei 

löydy alan osaajia, mutta sivujen päivitykset hoidetaan kalatalousalueen toimesta. Mikäli 

kalatalousalue kokee, että alueella on hyötyä sosiaalisen median kanavista, kuten Facebook ja 

Instagram, kalatalousalue ottaa näitä käyttöön. 
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Viestinnän seuranta 

Viestinnän toimivuutta seurataan vuosittain ja yhteenveto viestinnästä esitetään kalatalousalueen 

vuosikertomuksessa. Kotisivujen sekä mahdollisten sosiaalisen median kanavien käyttöä ja suosiota 

seurataan niihin soveltuvilla työkaluilla. Viestinnän seuranta antaa tietoa viestinnän toimivuudesta, 

ongelmakohdista, kehittämiskohdista sekä seuraavan vuoden viestinnän tarpeista. 

9. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 

Kalatalousalue, kalastusoikeuden haltijat ja viranomaiset vastaavat yhdessä käyttö- ja 

hoitosuunnitelman toteuttamisesta. Osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien on 

otettava käyttö- ja hoitosuunnitelma huomioon järjestäessään oman vesialueensa kalastusta ja 

hoitoa. Viranomaisten on myös otettava suunnitelman linjaukset huomioon päätöksenteossaan. ELY-

keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset säätelytoimenpiteet, joiden soveltaminen edellyttää ELY-

keskuksen päätöstä. Liitteessä x on esitetty suunnittelukauden aikana toimeenpantavat tehtävät 

aikatauluineen ja vastuutahoineen. 

 

Toimeenpanoon liittyy monia vuosittain tarkentuvia käytännön toimia, joiden yksityiskohdat, 

aikataulut ja toteuttamisvastuut kuvataan kalatalousalueen toimintasuunnitelmassa. 

Toimintasuunnitelmassa kuvattavia käytännön toimia ovat esimerkiksi kunnostuksiin ja istutuksiin 

tarvittavien lupien hankinta, kalastussääntöjen kokoaminen, kunnostusten järjestäminen, 

istutuspoikasten tilaaminen, seurannan tulosten kokoaminen, yhteistyö- ja ostopalvelusopimusten 

teko ja rahoituksen järjestäminen. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tehokas toimeenpano onkin ennen 

kaikkea riippuvainen riittävästä rahoituksesta. 

 

Käytännön toimet ja niiden kytkentä käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteisiin koostetaan vuosittain 

toimintakertomukseen. Jatkuva toimenpiteiden seuranta antaa myös evästystä käyttö- ja 

hoitosuunnittelun vaikuttavuuden arviointiin ja suunnitelman päivitystarpeeseen. 

 

10. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 
 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan siinä asetettujen kalastukseen ja 

kalakantoihin liittyvien tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan 

kahdessa osassa siten, että ensimmäisen arviointikierroksen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2027 

vuosikokouksessa ja toisen arviointikierroksen tulokset vuoden 2031 vuosikokouksessa. 

Toiminnanjohtaja tekee arvioinneista yhteenvedot ja esittää arviointien tulokset ja niistä 

mahdollisesti seuraavat toimet kalatalousalueen vuosikokouksien lisäksi myös kyseisten vuosien 

vuosikertomuksissa. 

 

Keskeisten kalakantojen tilatavoitetta merialueilla (merialueen osatavoite 1) arvioidaan 

kalastustiedusteluiden sekä muiden tehtyjen selvitysten perusteella. Mikäli tavoitteet eivät täyty ja 

ilmenee selviä viitteitä kalakantojen heikkenemisestä, keinot tilanteen korjaamiseksi harkitaan 

tilanteen mukaan ja päivitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi 
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kalastuksen säätelytoimien tehostaminen ja lisääntymisalueiden kunnostukset (ahven, siika, kuha ja 

hauki) tai istutusten tuloksellisuuden selvittäminen (taimen, siika, kuha) ja niitä seuraavat toimet. 

 

Alueen jokien meritaimenen luonnonkantoihin liittyvän tavoitteen (merialueen osatavoite 2) 

toteutumisen mittarit on esitetty sisävesien osatavoitteen yhteydessä. Mikäli jokien 

nousukalamäärät sekä poikas- ja smolttituotanto eivät kehity nykytilanteesta positiivisempaan 

suuntaan, harkitaan entistä tehokkaampia keinoja mm. ottamalla huomioon myös mahdolliset 

tiukemmat rajoitukset merialueen pyyntiin. Myös toisella arviointikierroksella tarkastellaan 

meritaimenkantojen kehitystä samojen mittareiden mukaan. 

 

Kalakantojen tilaa, kaupallista- ja vapaa-ajankalastusta sekä saaliita koskevien tietojen määrän ja 

laadun kehittämistä koskevan tavoitteiden (merialueen osatavoitteet 3 ja 8) edistymistä seurataan 

sekä ensimmäisellä että toisella arviointikierroksella. Mikäli kalakantojen hoidon ja kalastuksen 

suunnitteluun hyödynnettävän käyttökelpoisen tiedon määrä ei ole lisääntynyt, etsitään arviointien 

yhteydessä uusia keinoja näiden tietojen hankkimiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Uudet keinot päivitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. 

 

Kaupallista kalastusta koskevien tavoitteiden (merialueen osatavoite 4) toteutumista arvioidaan 

yhtenä kokonaisuutena. Mikäli ensimmäiseen arviointiin mennessä tavoitteet eivät ole 

toteutumassa, haastatellaan kaupallisia kalastajia ja selvitetään kalastuksen ongelmakohtia ja esteitä 

kalastuksen lisäämiselle. Saatujen tietojen pohjalta etsitään tehokkaampia toimia tilanteen 

parantamiseksi ja päivitetään toimet myös käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Voi olla myös tarpeen 

todeta, että tilanteeseen on vaikea vaikuttaa pelkästään kalatalousalueen toimilla. Vastaava arviointi 

tehdään myös toisella arviointikierroksella. 

 

Vapaa-ajankalastukseen liittyvien tavoitteiden (merialueen osatavoite 5) toteutumista mitataan 

kalastustiedusteluista saatujen tietojen pohjalta asiantuntija-arviona sekä lupatuottojen määrällä. 

Toteutumisen mittaaminen tarkentuu huomattavasti, mikäli alueen vapaa-ajankalastuksesta ja 

saaliista saadaan tietoa kattavilla ja säännöllisillä tiedusteluilla. 

 

Merimetsojen ja hylkeiden aiheuttamien haittojen vähenemiseen liittyvän tavoitteen (merialueen 

osatavoite 6) toteutumista arvioidaan kalastajahaastatteluiden perusteella kummassakin 

arvioinnissa. Mikäli ongelmat jatkuvat entisellään tai pahenevat, pyritään etsimään tehokkaampia 

keinoja haittojen vähentämiseen ottaen huomioon myös asiaan liittyvä tekninen kehitys. Tämän 

osatavoitteen toteutuminen on tärkeä myös osatavoitteiden 4 ja 5 toteutumiselle. 

 

Yhteistoiminnan lisäämiseen ja yhtenäislupa-alueiden muodostumiseen liittyvän tavoitteen 

(merialueen osatavoite 7) toteutumista seurataan molemmilla arviointikierroksilla yhteistoiminnan 

määrän lisääntymisen perusteella ja osakaskuntien sekä yhtenäislupa-alueiden pinta-alan 

kehityksenä sekä myytyjen lupien tuottona. Jos tavoitteeseen ei päästä, selvitetään esteitä 

järjestäytymiselle yhdessä vesialueiden omistajien kanssa. Selvitysten perusteella etsitään 

tehokkaampia keinoja, joilla vesialueiden omistajia sekä osakaskuntia kannustetaan lisäämään 

yhteistoimintaa ja keinot päivitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. 
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Mikäli kalakantojen tilan tai kalastuksen muuttuminen on niin voimakasta, että tavoitetila ja 

keskeiset osatavoitteet eivät voi enää järkevästi toteutua, kalatalousalueen on tehtävä aloite käyttö- 

ja hoitosuunnitelman tavoitteiden muuttamiseksi tai päivittämiseksi. Myös uusien ja toiminnan 

kannalta oleellisten tietojen käyttöön saaminen saattaa aiheuttaa tarpeen päivittää suunnitelmaa 

muulloinkin, kuin tavoitteiden toteutumisen arvioinnin yhteydessä. Kalastuksen valvontaan, 

edunvalvontaan ja viestintään liittyvien toiminnallisten tavoitteiden suunnittelu ja toteutumisen 

seuranta tapahtuvat vuositasolla. 
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LIITE x. 

 

Lapväärtin-Isojoen jokialueella havaitut kala- ja rapulajit esiintymis- ja lisääntymisalueineen. 

Esiintymisalueen lähdetieto: *sähkökoekalastusrekisteri, **muu  

Laji Alkuperä Esiintymisalue Kutualueet 

Ahven Luonnollinen Pääuoma Rottakoskelle asti, sivuhaaroista Kärjenjoki, Karijoki * Esiintymisalueella 

Ankerias 
Luonnollinen, 

istutettu 
Suisto ** - 

Harjus 
Luonnollinen, 

istutettu 
Pääuoma Isojoen kirkonkylälle asti, sivuhaaroista Karijoki, 

Pajuluoma ja Heikkilänjoki * 
Esiintymisalueen koski- ja 

virtapaikat 

Hauki Luonnollinen 
Pääuoma Rottakoskelle asti, sivuhaaroista, Kärjenjoki, Karijoki, 

Pajuluoma ja Heikkilänjoki * 
Esiintymisalueella 

Kampela Luonnollinen Suisto ** - 

Kiiski Luonnollinen Pääuoma Polvenkoskelle asti, sivuhaaroista Kärjenjoki * Esiintymisalueella 

Kirjolohi Kalanviljely 
Pääuoman alaosan koskilla, merialueen kalanviljelystä 

karanneena ** 
Esiintymisalueella 

Kivennuoliainen Luonnollinen 
Pääuoma Iivarinkylään asti, sivuhaaroista Idbäcken, Kärjenjoki, 

Karijoki, Metsäjoki, Pajuluoma ja Heikkilänjoki * 
Esiintymisalueen koski- ja 

virtapaikat 

Kivisimppu Luonnollinen 
Pääuoma Iivarinkylään asti, sivuhaaroista Karijoki, Metsäjoki, 

Pajuluoma ja Heikkilänjoki * 
Esiintymisalueen koski- ja 

virtapaikat 

Kivinilkka Luonnollinen Suisto ** - 

Kolmipiikki Luonnollinen Suisto, pääuoman alaosa * Esiintymisalueella 

Kuha Luonnollinen Suisto ** Esiintymisalueella 

Kuore Luonnollinen Nousee merestä kudulle joen alaosille ** Esiintymisalueella 

Kymmenpiikki Luonnollinen Suisto, pääuoman alaosa * Esiintymisalueella 

Lahna Luonnollinen Suisto, pääuoman alaosa * Esiintymisalueella 

Made Luonnollinen 
Pääuoma Iivarinkylään asti, sivuhaaroista Kärjenjoki, Karijoki ja 

Pajuluoma * 
Esiintymisalueella 

Nahkiainen/Pikku-
nahkiainen 

Luonnollinen 
Pääuoma latvoille asti, sivuhaaroista Kärjenjoki, Karijoki, 

Metsäjoki, Pajuluoma ja Heikkilänjoki * 
Esiintymisalueella 

Pasuri Luonnollinen Suisto, pääuoman alaosa ** Esiintymisalueella 

Ruutana Luonnollinen Suisto ** Esiintymisalueella 

Salakka Luonnollinen Pääuoma Peruskoskelle asti * Esiintymisalueella 

Seipi Luonnollinen Suisto, pääuoman alaosa ** Esiintymisalueella 

Suutari Luonnollinen Suisto ** Esiintymisalueella 

Särki Luonnollinen Pääuoma Toivolankoskelle asti, sivuhaaroista Kärjenjoki * Esiintymisalueella 

Säyne Luonnollinen Pääuoman alaosa Kylänkoskelle asti * Esiintymisalueella 

Taimen 
Luonnollinen, 

istutettu 

Pääuoma latvoineen, sivuhaaroista Idbäcken, Kärjenjoki, Karijoki, 
Metsäjoki, Pajuluoma ja Heikkilänjoki, myös monet pienemmät 

purot * 

Esiintymisalueen koski- ja 
virtapaikat 

Törö Luonnollinen Suisto, pääuoman alaosa ** Esiintymisalueella 

Vaellussiika 
Luonnollinen, 

istutettu 
Suisto, pääuoman alaosa Kylänkoskelle asti ** 

Esiintymisalueen koski- ja 
virtapaikat 

Vimpa Luonnollinen Suisto, pääuoman alaosa ** Esiintymisalueella 

Jokirapu Istutettu Kärjenjoki ** Esiintymisalueella 

Täplärapu Istutettu Pääuoman alaosat ** Esiintymisalueella 



 

 

LIITE x. 

 

Yhteenveto Lapväärtin-Isojoen kalakantoihin ja kalastukseen liittyvistä osatavoitteista, keinoista 

ja mittareista. 

 

 

 

K
al

ak
an

n
at

 

Osatavoite 1 Keinot Mittarit 
Kalastukselle keskeisten lajien, taimenen, 
harjuksen, siian ja nahkiaisen kannat ovat 
elinvoimaisia. Kalakantojen luontaisen 
lisääntymisen edellytyksiä vahvistetaan ja 
pyritään luonnontuotannon kasvuun. 
Jokialueen kalastusmahdollisuuksien 
ylläpitämiseksi taimen- ja harjuskantoja 
tuetaan tarvittaessa pienimuotoisin istutuksin. 
Siikakannat ja niistä saatavat saaliit perustuvat 
edelleen pääosin istutuksiin, joita jatketaan.  

Kalastusrajoitukset ja -
säännöt. 
Elinympäristökunnostukset. 
Istutukset. Vaikuttaminen 
alueelle tulevaan 
kuormitukseen mm. 
lausuntojen ja muun 
edunvalvonnan avulla.  

Toteutumisen mittaamista ja 
tavoitteita tarkennetaan, kun 
tietoa vapaa-ajankalastuksen 
saaliista ja muuta tietoa 
kalakannoista saadaan lisää. 

Osatavoite 2     

Lapväärtin-Isojoen meritaimenen 
luonnonkannat vahvistuvat. Meri-, suisto- ja 
jokialueella turvataan emokalojen riittävä 
pääsy lisääntymisalueille ja vaellusta 
hankaloittavat jokialueen nousuesteet 
poistetaan. Smolttituotannon ja 
nousukalamäärien nykytason selvittämistä 
jatketaan ja tulosten avulla pyritään 
määrittelemään tulevaisuudessa tavoitetaso 
sekä smolttituotannolle että 
nousukalamäärälle. 

Kalastusrajoitukset ja -
säännöt. Verkkokalastuskielto 
jokialueella. Taimenen nousua 
turvaavat kalastuskiellot ja -
rajoitukset jokisuussa. 
Nousuesteiden poisto ja 
ohitusratkaisut. 
Elinympäristökunnostukset. 
Meritaimenkantojen 
monipuolinen seuranta. 

Toteutumista mitataan jokialueen 
poikastiheyksien, smolttituotannon 
ja nousukalamäärän 
seurantatulosten perusteella 
asiantunitja-arvioina. Tulevalla 
suunnittelukaudella asetetaan 
tavoitteeksi jokialueen 
vakiokoealojen keskimääräisen 
kesänvanhojen (0+) taimenten 
esiintymistiheyden (poikasta/100 
m2) kasvu.  

Osatavoite 3     

Alueella olevat jokirapukannat vahvistuvat ja 
uusia jokirapualueita perustetaan istutusten 
avulla. Täpläravun levinneisyysalue joella 
tunnetaan ja lajin aiheuttamia haittoja 
jokirapukannalle ehkäistään tehokkaan 
poistopyynnin sekä tiedotuksen avulla. 
Tavoitteena on elinvoimaiset jokirapukannat 
sekä täpläravun leviämisen rajoittaminen 
alueella.  

Ravustuksen säätely. 
Istutukset. Täplärapukannan 
rajoitustoimet. Tiedotus. 

Toteutumista mitataan 
koeravustusten saalismäärien 
perusteella. 

Osatavoite 4     

Alueen keskeisistä kala- ja rapukannoista 
saadaan suunnittelukauden aikana uutta 
käyttökelpoista tietoa, jota voidaan hyödyntää 
seuraavaa suunnittelukautta koskevien 
kalastuksen ohjaukseen ja kala- sekä 
rapukantojen tilaan liittyvien tavoitteiden 
asettamisessa. Tiedon tarpeet liittyvät 
erilaisten ohjaus- ja hoitotoimien toimivuuden 
ja riittävyyden arviointiin.  

Alueen kala- ja rapukantoja 
koskevan seurannan 
toteuttaminen. Muualla 
tuotetun tiedon seuraaminen. 
Osatavoite 9 eli kaupallisen ja 
vapaa-ajankalastuksen 
saalistietojen kerääminen. 

Toteutumista arvioidaan 
asiantuntija-arvioina. 
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Osatavoite 5     
Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana 
vapaa-ajankalastuksen kohteena. 
Vapaa-ajankalastus tuottaa myös 
lupatuloja vesialueiden omistajille 
ja kalavesien hoitoon.  

Kalastukseen liittyvän infrastruktuurin 
kehittäminen. Yhteistoiminnan ja 
yhteislupajärjestelmän kehittäminen 
(Osatavoite 8). Koululaisille, nuorille ja 
erityisryhmille suunnatut tapahtumat. 
Kalakantojen tila (Osatavoite 1). 
Kalastusmahdollisuuksista 
tiedottaminen. 

Toteutumisen mittaamista 
tarkennetaan myöhemmin, kun 
jokialueen vapaa-
ajankalastuksesta ja saaliista 
saadaan parempaa tietoa. 

Osatavoite 6     
Jokialueen ja suiston paikallisesti 
tärkeä nahkiaispyynti säilyy osana 
alueen kalastuskulttuuria. Pyynti 
mitoitetaan kestäväksi siten, että 
edellytykset säilyvät vahvana myös 
jatkossa. 

Pyynnin säätely. Pyyntikirjanpito. 
Nahkiaiskantaa koskevan seurannan 
toteuttaminen. 

Toteutumisen mittaamista 
tarkennetaan myöhemmin, kun 
alueen nahkiaiskannan tilasta 
sekä nahkiaispyynnin saaliista 
saadaan tarkempaa tietoa. 

Osatavoite 7     
Jokialueelle kehittyy kestäviin 
jokirapukantoihin perustuva 
ravustuskulttuuri. Ravustuslupien 
myynti alueittain aloitetaan, kun 
jokirapukannat ovat vahvistuneet 
pyynnin kestävälle tasolle. 

Pyynnin säätely. Saaliskirjanpito. 
Rapukantaa koskevan seurannan 
toteuttaminen. Lupamyynnin ja 
ravustuksen järjestäminen. 
Tiedottaminen. 

Toteutumista mitataan myytyjen 
ravustuslupien sekä 
koeravustussaaliiden 
yksilötiheyksien kehityksen 
perusteella. Toteutumista 
arvioidaan asiantuntija-arvioina. 

Osatavaoite 8     
Osakaskuntien ja muiden 
omistajayksiköiden järjestäytymistä 
ja vesialueiden yhdistämistä 
nykyistä isompiin kokonaisuuksiin 
selvitetään ja edistetään. Tämä on 
käytännössä edellytys sille, että 
alueelle saadaan myöhemmin 
mahdollisesti muodostumaan 
yhtenäislupa-alueita, jotka lisäisivät 
kalastuksen laatua ja alueen 
houkuttelevuutta vapaa-
ajankalastuskohteena. 

Osakaskuntien ja yksityisten 
vesialueiden yhteystietojen päivitys ja 
tiedot kalatalousalueen kotisivuille. 
Selvitetään osakaskuntien ja muiden 
omistajayksiköiden kiinnostusta 
järjestäytymiseen ja yhdistymiseen, 
sekä yhtenäislupa-alueiden 
perustamiseen. 

Toteutumista mitataan 
yhteistoiminnan määrän 
lisääntymisenä, 
järjestäytyneiden oskaskuntien 
määrien ja pinta-alojen 
kehityksenä, yhtenäislupa-
alueiden pinta-alan kehityksenä 
ja myytyjen lupien tuottona. 
Toteutumista arvioidaan 
asiantuntija-arvioina. 

Osatavaoite 9     
Kalatalousalue tuntee alueen 
kalastajarakenteen ja heidän 
saaliinsa kohtuullisella tarkkuudella. 
Tämä on tietoon perustuvan 
kalastuksen ohjauksen ja sääntelyn 
ydin. 

Säännöllisesti toteutettavat 
kalastustiedustelut. 
Kirjanpitokalastajat. Sähköisten 
saalistietojen keruujärjestelmien 
kehityksen seuraaminen ja 
käyttöönotto. 

Toteutumista arvioidaan 
tehtyjen selvitysten pohjalta 
asiantuntija-arvioina. 



 

 

LIITE x.  

 

Kalastuskieltoalueet Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen merialueella 

 

 
Kalastus on kielletty ympäri vuoden Kråkfjärdenissä, Tjöcköfjärdenin pohjoiskärjessä sekä Gropenissa 

ja Strandkroksfjärdenin länsipuoliskolla. Standkroksfjärdenin itäpuoliskolla kalastus on kielletty 15.4.-

31.5. Muina aikoina heittokalastus on sallittu. 



 

 

 
Kalastus on kielletty 15.4–31.5. Pohjois- ja Kaupunginlahdella satamarakennukselle saakka jatkuen 

Wiikin laituriin, muina aikoina heittokalastus on sallittu. Tiukanjoki ja joen suualue rauhoitettu jäiden 

lähdöstä toukokuun loppuun, muina aikoina heittokalastus sallittu. Flybäckenissä kalastus on 

kielletty ympäri vuoden. 



 

 

 
Kalastus on kielletty ympäri vuoden Pantulininlahden pohjoisosassa. 



 

 

 
Kalastus on kielletty Källvikenissä 15.4.-31.5., muina aikoina heittokalastus on sallittu. Björnö 

sundissa kalastus on kielletty ympäri vuoden. 



 

 

 
Kalastus on kielletty Smäskärsdiketissä sekä Småskärsvikenissä 1.4.–15.6. 



 

 

 
Kalastus on kielletty Rågårdsdiketissä sekä sen edustalla 1.4.–15.6. 



 

 

  

 
Kalastus on kielletty Lötskatanin edustalla ympäri vuoden. 



 

 

LIITE x. 

 

Jokialueita koskevat kalastusrajoitukset ja säännöt: 

 

• Kaikki rasvaevälliset taimenet pitää viipymättä vapauttaa takaisin jokeen ja saaliiksi saa ottaa 

ainoastaan rasvaeväleikattuja taimenia 

• Talvikkotaimenet tulee viipymättä vapauttaa takaisin jokeen 

• Vapautettavia rasvaevällisiä taimenia sekä talvikoita käsitellään kostutetuin käsin ja turha 

vedestä pois nostaminen esim. valokuvaamiseksi on kielletty 

• Rasvaevättömän taimenen osalta alamitta on 50 cm 

• Harjuksen alamitta 40 cm 

• Rasvaevättömiä taimenia suositellaan otettavan saaliiksi enintään 2 

kalaa/vuorokausi/kalastaja 

• Harjuksia saa ottaa saaliiksi enintään 2 kalaa/vuorokausi/kalastaja 

• Kaikessa kalastuksessa sallitaan vieheissä vain väkäsettömät koukut – yksi kolmihaarakoukku 

tai kaksi yksihaarakoukkua 

• Nostokoukun käyttö on kielletty 

• Suositus käyttää solmuttomasta havaksesta valmistettua haavia 

• Verkkojen sekä muiden kiinteiden pyydysten käyttö koko jokialueella on kielletty 

• Pilkkiminen koko jokialueella on kielletty. Mateenpilkintä on kuitenkin sallittua 1.1.–28.2. 

Lapväärtin-Isojoen alaosalla ruuhihuoneilta alavirtaan ja Teuvanjoella Tiilitehtaanmäen 

riippusillasta alavirtaan 

• Kaikki muu kalastus paitsi nahkiaisen pyynti on kiellettyä jokialueilla 1.9.–31.3. 

• Mateen talvinen katiska ja rysäpyynti on sallittua 1.1.–28.2. Lapväärtin-Isojoen alaosalla 

ruuhihuoneilta alavirtaan ja Teuvanjoella Tiilitehtaanmäen riippusillasta alavirtaan 

• Taimenen sekä harjuksen lisääntymisen turvaamiseksi kovilla kivi- ja sorapohjaisilla koski- ja 

virta-alueilla otetaan käyttöön kahluukielto, joka on voimassa 1.9.–31.5. 

• Noudatetaan liikkuvan kalastuksen periaatetta, kalapaikkoja ei saa varata 

• Veneestä kalastus jokialueella on kokonaan kielletty, lukuun ottamatta Lapväärtin-Isojoen 

alaosaa ruuhihuoneilta alavirtaan.



 

 

LIITE x. 

 

Suunnittelukauden aikana toimeenpantavat kalakantoihin, kalastukseen ja yhteistoimintaan 

liittyvät tehtävät. 

 

Tehtävä Aikataulu Vastuutaho Yhteistyötaho Huomioitavaa 

Kalakannat         
Kalastuksensäätelytoimien 
voimaansaattaminen, 
tarvittavat hakemukset ELY-
keskukseen. 

2022 Kalatalousalue Vesialueiden 
omistajat, ELY-
keskus 

  

Tiedotetaan voimaan 
tulevista 
kalastuksensäätelytoimista. 
Tarvittaessa 
maastomerkinnät. 

2022 Kalatalousalue Vesialueiden 
omistajat, ELY-
keskus 

  

Selvitys mahdollisten 
rauhoitusalueiden 
perustamisesta. 

2022 Kalatalousalue Osakaskunnat, 
vesialueiden 
omistajat 

  

Kunnostussuunnitelman 
laatiminen. 

2022, toteutukset 
2023–2031 

Kalatalousalue Osakaskunnat, 
vesialueiden 
omistajat, ELY-
keskus, konsultit  

Toteutukset 
ostopalveluna & 
talkootyönä 

Taimenkantojen 
hoitosuunnitelman 
laatiminen. 

2022–2023 Kalatalousalue Osakaskunnat, 
vesialueiden 
omistajat, LUKE, 
ELY-keskus, 
konsultit 

Ulkopuolinen 
rahoitus, 
laatiminen 
ostopalveluna tai 
viranomaistyönä 

Istutukset toteutetaan 
suunnitelmassa mainittuja 
periaatteita noudatellen. 

Vuosittain Kalatalousalue, 
ELY-keskus, 
vesialueen 
omistajat 

    

Seurantojen ja selvitysten 
toteuttaminen. 

2022→ Kalatalousalue Konsultit, ELY-
keskus, LUKE 

Ulkopuolinen 
rahoitus, toteutus 
ostopalveluna tai 
viranomaistyönä 

Arvioidaan kalastuksen 
säätelyn toimivuus ja tarve 
päivittää säätelyä. 

2025 Kalatalousalue Osakaskunnat, 
vesialueiden 
omistajat, 
kaupalliset 
kalastajat, vapaa-
ajankalastajat 

 

Kalastus         
Jokialueen yhteisten 
kalastussääntöjen 
käyttöönotto. 

2022 Kalatalousalue Osakaskunnat, 
vesialueiden 
omistajat 

  

Kalastusinfran kehittäminen, 
tulipaikat, opasteet, 
parkkipaikat jne. 

2022–2031 Kalatalousalue Maa- ja vesialueiden 
omistajat 

Ulkopuolinen 
rahoitus, talkootyö 

Kalatalousalueen kotisivujen 
luonti. Tiedot 
luvanmyynnistä, säännöistä, 
rajoituksista, 
kalastuspaikoista, 
tulipaikoista, parkkipaikoista 
jne. sivuille ja tietojen 
aktiivinen päivitys. 

2022–2031 Kalatalousalue Osakaskunnat, 
vesialueiden 
omistajat 

Ostopalveluna 



 

 

Koululaisille, nuorille ja 
erityisryhmille suunnatut 
kalastustapahtumat. 

Vuosittain Järjestöt Kalatalousalue, 
vesialueiden 
omistajat 

  

Koko jokialueen kattava 
kalastustiedustelu. 

2022 (koskien 
vuoden 2021 
kalastusta) ja 2027 
(koskien vuoden 
2026 kalastusta) 

Kalatalousalue Työn laatija, esim. 
konsultti 

Ostopalveluna 

Saalispalautejärjestelmän 
kehittäminen. Seurataan 
vapaa-ajankalastuksen 
saalistietojen 
keruujärjestelmien 
kehittymistä ja 
käyttöönottoa. 

2022–2031 Kalatalousalue Osakaskunnat, 
vapaa-ajankalastajat 

  

Yhteistoiminta         
Osakaskuntien (ja yksityisten 
vesien) yhteystietojen 
päivittäminen, kartta 
osakaskunnista ja 
yhteystiedot 
kalatalousalueen kotisivuille. 

2022 Kalatalousalue Osakaskunnat, 
vesialueiden 
omistajat 

  

Kannustetaan osakaskuntia 
järjestäytymiseen ja 
yhdistymiseen. 

2022–2023 Kalatalousalue Osakaskunnat, 
vesialueiden 
omistajat 

  

Selvitetään vesialueiden 
omistajien halukkuutta 
yhtenäislupa-alueiden 
muodostamiseksi 
potentiaalisilla alueilla. 

2022–2023 Kalatalousalue Osakaskunnat, 
vesialueiden 
omistajat 

  

Osakaskuntien 
lupajärjestelmien 
yhdenmukaistaminen sekä 
kehittäminen. 

2022–2023 Kalatalousalue Vesialueiden 
omistajat 

  

 


