KUSTAVIN KALASTUSALUEEN TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2016
1. Yleistä
Kustavin kalastusalue perustettiin ja sen ohjesääntö vahvistettiin 9.11.1989. Vuosi 2016 oli
alueen 28. toimintavuosi. Kalastusalueen varsinainen kokous pidettiin 12.4.2016 Kustavissa
Osuuspankin kokoustiloissa. Kokouksessa hyväksyttiin kalastusalueen vuoden 2015
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätettiin vuodelle 2017 toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Seppo Lehtinen ja varapuheenjohtajana
Antti Siusluoto. Muina hallituksen jäseninä ovat olleet Teppo Virtanen, Lasse Laaksonen,
Markku Moisio, Vesa Liukkonen, Markku Suominen, Esa Kleemola (Timo Lahdenperän
tilalla) ja Jari Nieminen. Hallituksen valitsemana isännöitsijänä toimi Outi Kaski-Laakso.
Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Työvaliokunnalla ei ollut kokouksia.

2. Käyttö- ja hoitosuunnitelma
Kustavin ja Uudenkaupungin kalastusalueilla on yhteinen käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka
hyväksyttiin lopullisesti vuonna 2010. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa toistaiseksi ja
sitä päivitetään tarpeen mukaan. Kalastusalue pyrkii toiminnassaan huomioimaan siinä
mainitut linjaukset kalavesien käytön ja hoidon osalta.

3. Kalastuksen harjoittamista koskevat määräykset, suositukset ja
rauhoituspiirit
Hoito- ja käyttösuunnitelman esittämät suositukset ovat kalastuskunnille ohjeellisesti sitovia.
Alueella ei ole rauhoituspiirejä. Tarvetta uusien rauhoituspiirien perustamiseen ei ole tullut
kalastusalueen tietoon. Kustavin kalastusalue suosittelee hauen kevätrauhoitusta
(toukokuu).

4. Kalavesien hoito
Kalavesien hoidosta vastaavat hoito- ja käyttösuunnitelman antamien suositusten mukaisesti
kalastusalue, osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat. Kalastusalue on vuoden aikana
osallistunut aktiivisesti kalavesien hoitoon mm. istuttamalla kalanpoikasia noin 24 tuhannella
eurolla (taulukko alla).
Laji
Meritaimen
Vaellussiika
Saaristosiika
Kuha
Hauki

Istutuspaikka
Kustavi, levitetty laajasti
Kustavi
Kustavi
Kustavi
Kustavi

Määrä
3000
36 000
1620
11952
6250

Ikä
2-vuot.
1-kes.
1-kes.
esik.

maksaja
Kustavin ka
Kustavin ka
Kustavin ka
Kustavin ka
Kustavin ka

Meritaimenten istutus toteutettiin omin varoin merialueelle levittämällä kalankuljetusaluksesta

käsin. Varat koostuvat omistajakorvauksista ja viehekalastuskorvauksista, jotka on saatu
valtakirjoilta vesialueenomistajilta ja alle 30 € korvauksista.

5. Kalastuksen valvonta
Kustavin kalastusalueen hallituksen valtuuttamina kalastuksenvalvonnan näyttökokeen on
suorittanut Vesa Liukkonen, Antti Siusluoto ja Jukka Lehtinen. Kolmelle valvojalle hankittiin
hankevaroin kolme kappaletta kalastuksenvalvonta -työkaluja, joita käytetään tietokoneella
tahi tabletilla. Kalastusalueelle on hankittu tabletti tätä käyttöä varten ja se on Liukkosen
mukaan ollut varsin toimiva ohjelma.
Päävalvojana on toiminut Vesa Liukkonen. Liukkonen valvoi kaikkea kalastusta lähinnä
Kustavin kunnan puoleisella alueella, myös Kivimaan keväinen siianonginta oli valvonnan
kohteena. Kalastajilla on luvat kunnossa enenevässä määrin aiempiin vuosiin verrattuna,
mutta seisovien pyydysten merkinnässä on edelleen paljon puutteita.
Lisäksi kalastuksenvalvontaa suorittivat merivartiosto, poliisi ja ELY -keskuksen
kalastuksenvalvoja.

6. Muu toiminta
1. Kalastusalueen hallitus kävi yhdistymisneuvotteluja VARELYn ja Uudenkaupungin
kalastusalueen kanssa. Uusi kalatalousalue on parhaillaan lausuntokierroksella.
2. Järjestettiin 14.9 Kustavin Kivimaan koulun oppilaille kuudes kalapäivä Lootholman
rannassa.
3. Kalastusalue oli 6.8 Kustavin Lohimarkkinoilla infopisteellä tiedottamassa alueen
kalastusmahdollisuuksista sekä uuden kalastuslain vaikutuksista kalastukseen.
4. Yksi hylje on kaadettu Kustavin alueella tiedotteen mukaan. Merimetsojen häirintäalue
oli kohdennettu väärin eikä merimetsojen häirintää voitu toteuttaa toivotulla tavalla.
5. Maksettiin vesialueenomistajille omistajakorvaukset viimeistä kertaa sekä
läänikohtaiset viehekalastuskorvaukset.
6. Kustavin kalastusalueen hallitus teki päiväretken Katanpäähän perinteisesti
Uudenkaupungin kalastusalueen hallituksen kanssa.
7.

