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HANKKEEN TAUSTAT JA TAVOITTEET

Tarve karisiian kutupaikkojen kartoittamiselle on lähtenyt Vakka-Suomen alueella toimivien
kalastajien, kalastusalueiden ja osakaskuntien ilmaisemasta tarpeesta. Karisiian kutualueiden
runsaudesta tai laadusta on Vakka-Suomen alueella osittain vanhentunutta tietoa.
Hankkeen päätavoitteina oli päivittää tiedot karisiian kutualueista ja niiden kunnosta VakkaSuomen alueella ja koota alueista kartta-aineistot. Tiedustelu toteutettiin lähettämällä noin 130
kappaletta tiedustelulomakkeita karttoineen Vakka-Suomen alueen ammattikalastajille,
osakaskunnille ja vesienomistajille. Vastaajia pyydettiin arvioimaan onko hänen kalastamallaan tai
omistamallaan vesialueella esiintynyt karisiian kutua, mikä on vaikuttanut karisiian katoamiseen
alueella ja mitkä olisivat potentiaalisia, kunnostettavia karisiian kutualueita. Vastaajat saivat
halutessaan myös kuvailla pohjan laatua ja veden syvyyttä alueella. Kysymyslomake on esitetty
liitteissä. Kirjallisia vastauksia saatiin 30 kpl:ta, joista 3 nimettömänä. Tämän lisäksi suoritettiin
puhelintiedusteluja paikallisille toimijoille, jotka olivat jättäneet vastaamatta kirjalliseen kyselyyn.
Vastauksia saatiin näin kaiken kaikkiaan 45 kappaletta.
Vastausten perusteella valittiin Uudenkaupungin kalastusalueen alueelta kolme kunnostettavaa
kutualuetta, laadittiin kunnostuksesta kustannusarvio sekä hankesuunnitelma. Toteutuksen
rahoitussuunnitelma laaditaan rahoituskanavan varmistuttua (EKTR ohjelma/velvoiterahoitus).

HANKKEEN RAHOITUS

Hanke toteutettiin Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) osarahoittamana Varsinais-Suomen
Elinkeino-, Ympäristö- ja Liikennekeskuksen sekä Vakka-Suomen kalastuspuisto kalatalousryhmän kautta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 9 415,13 euroa, mistä EKTR:n
osuus oli 78 % (7 350 €) ja 22 % rahoitusosuudesta vastasi hakija. Hankkeen tulokset ovat julkisia
ja loppuraportti on luettavissa L-S Kalatalouskeskuksen kotisivuilla www.silakka.info.

VASTAUSTEN ANALYSOINTI

Potentiaaliset kunnostuskohteet sekä alueet, joilla karisiian kutua oli vastaajien mielestä esiintynyt,
on koostettu karttaliitteisiin. Näkemykset siitä, mikä on aiheuttanut karisiian häviämisen alueelta,
mitä tilanteelle voitaisiin tehdä, on koostettu tähän kappaleeseen. Merenpohjan yleisimmäksi
syvyydeksi karisiian kutualueilla kuvattiin 1-4 metriä, pohjanlaaduksi kuvailtiin hiekka – ja
sorapohjaa, vastausten joukossa oli myös mainittu savi ja kalliopohja.
Karisiian häviämiseksi Kustavin alueelta esitettiin yleisimmäksi syyksi hylkeet ja merimetsot, mutta
myös Uudenkaupungin Yaran (ent. Kemiran) laitoksen ja vesien saastumisen epäiltiin vaikuttaneen
asiaan.
Lokalahden alueen vastauksissa niin ikään hylje ja merimetso nousivat suureksi osatekijäksi,
lisäksi vaikuttaviksi tekijöiksi lueteltiin rehevöityminen, ruoppausmassojen läjitys, veneliikenne ja
kalastus. Ympäristöministeriötä esitettiin osallistumaan kutualueiden kunnostusoperaatioon.
Pyhämaan alueelta pääsyyksi karisiian katoamiseen esitettiin hylje ja merimetso. Toisena
pääsyynä mainittiin vesistön rehevöityminen ja pohjien liettyminen. Uudenkaupungin

makeavesialtaan katsottiin vaikuttaneen vedenvaihtuvuuteen ja virtauksien suuntiin alueella ja sitä
kautta rehevöittäneen vesistöjä. Myös kalastaminen liian pienen silmäkoon verkoilla sekä
vesistörakentaminen, kalankasvatus ja suurikokoisen lahnan esiintymisen arvioitiin vaikuttaneen.
Alueelle ehdotettiin tehtävän koekalastus karisiikakannan tilan selvittämiseksi, ajankohdaksi
esitettiin 15.–30.10. Vesistörakentamisen sääntöjen tiukentaminen ja valvonnan tehostaminen
sekä emokalojen pyynti kutupaikkakunnostusten sijaan mainittiin ehkäiseviksi toimenpiteiksi.
Uudenkaupungin vastauksissa karisiian häviämisen katsottiin aiheutuneen pohjien liettymisestä.
Syylliseksi nostettiin Uudenkaupungin jätevedenpuhdistamon päästöt sekä Yaran laitos. Myös
mökkiläisten harrastama rantakaislikon niitto ja niittojätteen keräämättä jättäminen katsottiin
paikallisesti vaikuttavaksi tekijäksi. Elvyttävänä toimenpiteenä esitettiin istutusten jatkamista sekä
velvoiteistutuksiin panostamista.
Pyhärannan vastauksissa kutuaikaan ajoittuva verkkokalastus, rehevöityminen sekä hylje katsottiin
syyllisiksi karisiian katoamiseen alueelta. Verkkokalastuksen kieltämistä kutuajaksi esitettiin
ehkäiseväksi toimenpiteeksi.
YHTEENVETO

Suurimmaksi osatekijäksi karisiian kutualueiden tuhoutumiselle nousivat haittaeläimet eli hylje ja
merimetso, riippumatta vastausalueesta. Toiseksi yleisimpänä syynä pidettiin vesistöjen
saastumista ja rehevöitymistä, joiden katsottiin aiheutuvan teollisuus – ja jätevesipäästöistä.
Yksittäisinä vaikuttavina tekijöinä vesistön tilaan mainittiin Yaran tehdas, Uudenkaupungin
makeavesialtaan vaikutus veden virtausten suuntaan ja voimakkuuteen, rehevöittävät laskeumat
ojista ja lahdista sekä ruoppausmassojen läjitykset vesistöön.
Kutualueiden kunnostusta ei koettu ensisijaisena toimenpiteenä, mikäli vesistön saastuttamista ei
saada kuriin. Tehokas kalanpoikasten istutustoiminta ja erityisesti saastuttavien tahojen
velvoittaminen kalanistutuksiin koettiin tärkeäksi, kuten myös viranomaisvalvonnan tehostaminen
päästöalueilla. Haittaeläinten aiheuttamiin vaikutuksiin puuttuminen häirinnällä ja metsästyksellä,
kalastuksen kieltäminen kutuajaksi, vesistörakentamisen tiukempi valvonta, sekä emokalojen
keruu mädin haudontatoimintaa varten olivat ehdotettuja toimenpiteitä karisiian palauttamiseksi
alueelle.

KUNNOSTETTAVAT KOHTEET

Kunnostukseen soveltuvimmiksi kohteiksi valittiin Pyhämaan kirkonkylän edusta, suurehko alue
Vaakuan saaren lounaispuolelta, sekä Vähä-Vehasen eteläpuoleinen alue.
Valitut kunnostuskohteet ovat kaikki aikaisemmin olleet merkittäviä karisiian kutualueita. Näiden
alueiden soveltuvuus karisiian kutualueiksi on heikentynyt vedenlaadun huononemisen ja
sedimentaation runsastumisen myötä. Liettyneen vedenpohjan palauttaminen
sora/hiekkapohjaiseksi on tärkeässä asemassa kutualueen kunnostamisessa.

Pyhämaan kunnostuskohde

Vaakuan kunnostuskohde

Vähä-Vehasen kunnostuskohde

KUNNOSTUSMENETELMÄ JA -KUSTANNUKSET

Siian kutualueiden kunnostamisesta ei merialueella ole kokemuksia. Yleisesti perusongelma on
kutusoraikkojen liettyminen ja siten pohjan laadun muuttuminen mädin eloonjäännin kannalta
kelvottomaksi. Hankkeen yhteydessä mahdollisesti toimivimpana ratkaisuna nähtiin pohjien
imuruoppaus siten että liete poistetaan ja sora palautetaan kutualueelle. Vastaavaa kunnostusta
on tehty virtakutuisten kalojen lisääntymisalueella, tosin sillä erotuksella että kutualueille on tuotu
uutta soraa liettyneiden alueiden päälle.
Kunnostuskustannuksia arvioitiin imuruoppaajan käytön perusteella. Alan yrityksillä hintataso on
noin 250 €/ tunti. Tunnissa pystyy käsittelemään arviolta 500 neliömetriä pohjaa. Tämän lisäksi
kustannuksia syntyy hankkeen johdosta ja seurannasta sekä tarvittavista kotiutusistutuksista
hedelmöitetyllä mädillä. Hedelmöitetyn mädin hinta on noin 80 €/litra. Erityisesti tulisi saada
seurantatietoa siitä miten kunnostus vaikuttaa siian lisääntymisalueen poikastuottoon. Seurannan
kustannuksia ei ole erikseen arvioitu. Näin arvioituna kolmen alueen kunnostuskustannukset mätiistutuksineen ovat noin 356 400 euroa.

Pyhämaan kunnostettavan alueen pinta-ala on arviolta 25 ha. Pohjan lietteenpoistokunnostus tulee
kustantamaan arviolta 125 000 €. Lisäksi tarvittavien mäti-istutuksiin tulee varata viitenä vuotena
peräkkäin noin 2 000 euroa/vuosi.

Vaakuan kunnostettavan alueen pinta-ala on noin 32 hehtaaria kolmessa eri paikassa. Pohjan
lietteenpoistokunnostus tulee kustantamaan arviolta 155 000 €. Lisäksi tarvittavien mäti-istutuksiin
tulee varata viitenä vuotena peräkkäin vuosittain noin 2480 euroa.
Vähä-Vehasen kunnostettavan alueen pinta-ala on noin 10 ha. Pohjan lietteenpoistokunnostus
tulee kustantamaan arviolta 50 000 €. Lisäksi tarvittavien mäti-istutuksiin tulee varata viitenä
vuotena peräkkäin noin 800 euroa/vuosi.
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LIITE: KYSELYKAAVAKE

KARISIIAN KUTUPAIKKAKARTOITUS
Vakka-Suomen kalastuspuiston alueella (Pyhäranta, Uusikaupunki, Kustavi, Taivassalo)
on käynnistynyt karisiian kutupaikkaselvitys hanke. Hanketta toteuttaa L-S
Kalatalouskeskus ry.
Hankkeessa päivitetään tiedot karisiian kutualueista ja niiden kunnosta, sekä kootaan
alueista kartta-aineisto. Selvityksen jälkeen valitaan Uudenkaupungin kalastusalueelta
kolme, kutualueeksi soveltuvaa kohdetta, joiden kunnostamisesta laaditaan
kustannusarvio, hankesuunnitelma ja rahoitushakemus. Jatkorahoitusta haetaan EKTR
ohjelmasta ja/tai Varsinais-Suomen ELY keskuksesta.
Oheisella kyselyllä kartoitetaan kutualueet sekä vastaajien näkemyksiä siitä, mitkä kohteet
tulisi kunnostaa/palauttaa karisiian kutualueiksi. Lisäksi pyydämme vastaajien näkemyksiä
siitä, mikä on aiheuttanut karisiian katoamisen vastausalueella. Kysely on lähetetty
hankealueen vesialueiden omistajille sekä ammattikalastajille. Kiitämme vastauksistanne,
jotka pyydämme palauttamaan oheisella palautuskuorella (postimaksu maksettu) 1.4.
mennessä.

Lisätietoja L-S Kalatalouskeskus ry:

Essi Erävesi
va-toiminnanjohtaja
0400 708570

Seppo Kyllönen
kalatalouskonsulentti
0400 324285

Vastaajan ja edustamanne toimijan (esim. osakaskunta) tiedot (tiedot vain hankkeen
käyttöön)
OSAKASKUNTA: _____________________________________
NIMI:________________________________________________
OSOITE:_____________________________________________
PUHELINNUMERO:____________________________________
Toimin osakaskunnan puheenjohtajana/sihteerinä ( )
Olen yksityisvesialueen omistaja ( )
Olen ammattikalastaja ( )

L-S Kalatalouskeskus ry.
Puutarhakatu 19 A, 20100 Turku

LIITE: KYSELYKAAVAKE

1. Onko oman näkemyksenne mukaan omistamallasi/kalastamallasi vesialueella
esiintynyt karisiian kutua ja jos on, niin milloin viimeksi? Merkitkää alueet oheiseen
karttaliitteeseen ympyröimällä. Lisäksi voitte vastata vapaamuotoisesti alle
Lisäksi mikäli tietoa: veden syvyys kutualueella sekä pohjan laatu (esim. sorapohja)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
.. jatkuu kääntöpuolella
2. Mitkä ovat näkemyksenne mukaan sellaisia alueita jotka tulisi
kunnostaa/palauttaa karisiian kutualueiksi? Vapaamuotoinen vastaus, halutessanne
voitte merkitä alueet myös karttaliitteeseen ympyröimällä alueet
KATKOVIIVALLA/PISTEILLÄ.
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
__
3. Mikä mielestänne on aiheuttanut karisiian katoamisen alueella?
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
___
________________________________________________________________________
____
Muita terveisiä hankkeen toteuttajalle
________________________________________________________________________
___
________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________
___

Kiitokset vastauksestanne!

