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LAUSUNTO KALATALOUSMAKSUJEN 
KÄYTTÖSUUNNITELMISTA 
 
Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri Ry kiittää kalatalousyksikköä 

osallistumismahdollisuudesta ja esittää lausuntonaan ehdotetuista kalatalousmaksujen 

käyttösuunnitelmista seuraavaa: 

Yleistä 

Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri toteaa kalatalousmaksujärjestelmän olevan siinä suhteessa 

puutteellinen, että kalataloudellisen haitan aiheuttajan suorittama rahallinen korvaus ei kompensoi 

luonnolle aiheutettua haittaa, jos kalatalousmaksu käytetään automaattisesti kala- tai 

rapuistutuksiin. Kalatalousmaksua tulisi käyttää ensisijaisesti luontaisten kala- ja 

rapupopulaatioiden ylläpitämiseen tai elvyttämiseen. Kompensaatiotoimenpiteiden tuloksellisuutta 

tulee seurata riittävin tutkimuksin ja tulosten perusteella pitää voida tarvittaessa myös muuttaa 

kompensaatiotoimia, jos tarvetta ilmenee. 

 

Virtavesien taimenistutuksissa tulisi siirtyä vaelluspoikasista vastakuoriutuneiden poikasten 

istutuksiin, jotta istutetut poikaset kävisivät läpi mahdollisimman laajan luonnonvalinnan ja 

tuottaisivat elinkelpoisia yksilöitä. Taimenistutuksien kohdentamisessa sivupurot ja -joet ovat 

avainasemassa parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Taimenistutuksista tulee pidättäytyä 

riittävän luontaisen lisääntymisen käynnistyttyä. 

 

Syönnösalueelle eli merelle istutettavat vaellustaimenet tulisi rasvaeväleikata luonnossa 

syntyneiden ja istutettujen yksilöiden erottamiseksi. 

 

Kuha- ja siikaistutusten tarpeellisuutta ja hyödyllisyyttä tulisi arvioida kriittisesti etenkin alueilla 

missä tiedetään tapahtuvan kyseisten lajien luontaista lisääntymistä. Istutuksia suunniteltaessa tulee 

huomioida luontaisesti uudistuvien kalalajien ja -populaatioiden geneettinen diversiteetti, johon 

vierasperäiset istukkaat voivat vaikuttaa negatiivisesti ja täten heikentää alkuperäispopulaatioiden 

ominaisuuksia ja tuottoisuutta. 

 



Salon seudun kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2009-2013 
(3023/5722/2008) 

• Kalatalousmaksun avulla lohi tulisi palauttaa Uskelanjokeen 

• Lohen kotiutusistutukset tulisi tehdä vastakuoriutuneilla poikasilla 

• Istutusmäärä 50 000 kpl vuodessa (2500 €) 

• Salon seudun kalastusalue koordinoi istutukset 

• Taimenistutuksista tulee luopua Halikonlahdella Uskelan- ja Halikonjokien luontaisten 

taimenkantojen vuoksi 

 

Kemiönsaaren kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2009-2013 
(3019/5722/2008) 

• Meritaimenistukkaat tulisi rasvaeväleikata 

 

Merenkulkulaitoksen väylähankkeiden kalatalousmaksujen 
käyttösuunnitelma vuosille 2008-2010 (3018/5722/2008) 

• Meritaimenistukkaat tulisi rasvaeväleikata merialueella 

• Aurajokeen suunnitellut vaellussiikaistutukset tulisi muuttaa taimenen vk-poikasiksi, koska 

vaellussiika todennäköisesti lisääntyy Aurajoessa 

• Lounais-Suomen kalastusalue koordinoi Aurajoen istutukset 

 

Uudenkaupungin edustan merialueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma 
vuosille 2009-2013 (3022/5722/2008) 

• Meritaimenistukkaat tulisi rasvaeväleikata 

• Kalatalousmaksua tulisi voida käyttää tarvittaessa Uudenkaupungin alueella tehtäviin 

elinympäristökunnostuksiin 

 

Uudenkaupungin makeavesialtaan kalatalousmaksun käyttösuunnitelma 
vuosille 2009-2013 (3021/5722/2008) 

• Kalatien rakentaminen on aiheellinen kompensaatiokeino patoamisen haittavaikutuksen 

vähentämiseksi 

 

UPM-Kymmene Oyj:n ja Metsä-Rauma Oy:n kalatalousmaksun 
käyttösuunnitelma vuosille 2009-2013 (3020/5722/2008) 

• Meritaimenistukkaat tulisi rasvaeväleikata 

• Kalatalousmaksua tulisi voida käyttää tarvittaessa Selkämeren alueella tehtäviin 

elinympäristökunnostuksiin, kuten Raumanjoen kalataloudelliseen kunnostukseen 

 



Eurajoen jätevesikuormittajien kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma 
vuosille 2009-2013 (3026/5722/2008) 

• Taimenen ja lohen kotiutus vastakuoriutuneilla poikasilla välillä Kauttuankoski-Tiironkoski 

(esim. 50 000 lohen vk-poikasta ja 50 000 taimenta) 

• Vaellussiikaistutukset vastakuoriutuneilla poikasilla 

• Kalatalousmaksua ei tule käyttää kirjolohi-istutuksiin 

 

Eurajoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksun käyttösuunnitelma 
vuosille 2009-2013 (3025/5722/2008) 

• Kalatalousmaksua tulisi käyttää ensisijaisesti turvetuotannon haittavaikutusta vähentäviin 

toimenpiteisiin, kuten kosteikkojen perustamiseen 

• Täplärapuistutusten hyödyllisyyttä tulisi seurata esim. rapumerkinnöillä 

 

Lapinjoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksun 
käyttösuunnitelma vuosille 2009-2013 (3024/5722/2008) 

• Kalatalousmaksua tulisi käyttää ensisijaisesti turvetuotannon haittavaikutusta vähentäviin 

toimenpiteisiin, kuten kosteikkojen perustamiseen 

• Täplärapuistutusten hyödyllisyyttä tulisi seurata esim. rapumerkinnöillä 


