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ESIPUHE 

1 

Turun alueen kalavesien tilaa ja kalavesien käy
tön ja hoidon k~hittämistä koskeva suunnitelma on 
tehty Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimis
tossa vuosina 1985-86. Suunnitelman on laatinut 
projektisihteeri Christer Hangelin. Ty6hön liit
tyneisiin kenttätöihin ovat lisäksi osallistuneet 
luonnonsuojelutarkastaja Jukka Nummelin ja luon
nonsuojelutyöntekijä Jarmo Laine. 

Turun kalastuspiirin kalastusbiologi Jan Eklund, 
suunnittelija Kari Ranta-aho ja kalastusmestari 
Jarmo Peltola ovat tarkastaneet käsikirjoituksen 
ja ehdotuksillaan parantaneet sitä. He ovat my6s 
muutoin edesauttaneet työn valmistumista monin 
tavoin. Ympäristönsuojelutoimiston puolesta ha
luan esittää asianasaisille parhaat kiitokset 
tyBn valmistumisen johdost~. 

Turussa 2. kesäkuuta 1986 

0!~ 
ympäristönsuojelutoimenjohtaja 



1. JOHDANTO 

2 

Uusi kalastuslaki astui voimaan vuoden 1983 alus
sa. Kalastuslainsäädäntö pyrkii vesialueiden 
mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. 
Lähtökohta on vesiemme kalavarojen tehokas ja 
tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. Se saavute
taan kalakannan järkiperäisellä käytöllä ottaen 
huomioon kalataloudelliset näkökohdat sekä huo
lehtimalla kalakannan hoidosta ja lisäämisestä (1 
§ ) 0 

Kalastuksen järjestäminen ja kalaveden hoito on 
vesien omistajien _ja kalastusta harjoittavien 
tehtävä. Kalatalouden paikallistasen perusyksikkö 
on järjestäytynyt kalastuskunta, joka itsenäi
sesti päättää kalavesiensä hoidosta ja käytöstä. 
Tärkeä merkitys kalastusasioiden järjestämisessä 
on myös jaettujen vesialueiden omistajilla, eten
kin kunnilla, joilla on hallinnassaan suuria 
vesialueita. 

Uusiutuvien kalavarojen tehokas ja kestävä hyö
dyntäminen edellyttää suunnitelmallisuutta, joka 
pohjautuu riittäviin perustietoihin kalaveden 
laadusta ja muista ympäristötekijöistä sekä ka
lastosta ja kalastuksesta. Kalataloudellisesti 
yhtenäisillä vesialueilla kalastuksen järjestämi
nen ja hoitotyö on tarkoituksenmukaista suorittaa 
samojen periaatteiden mukaan. Vesialueet onkin 
jaettu laajempiin kalastusalueisiin, joille tule
vaisuudessa tullaan laatimaan käyttö- ja hoito
suunnitelmat. 

Kalastuskuntien ja vesialueen omistajien on tar
peen mukaan otettava huomioon kalastusalueelle 
laadittavan käyttö- ja hoitosuunnitelman kalave
sien käyttöä ja hoitoa koskevat yleiset suunta
viivat. Kalastusaluetoiminta on kuitenkin Turun 
alueella käynnistymässä hyvin hitaasti, eikä 
käyttö- ja hoitosuunnitelmia saada käyttöön vielä 
lähivuosina. 



3 

Tämän työn tarkoituksena on tarjota Turun alueen 
kalastuskunnille ja vesien omistajille perustie
toa alueen kalavesistä ja kalavesien hoidosta. 
Työn perusteella kalastuskunnat voivat laatia 
alueilleen omat toimintasuunnitelmansa. Kalavedet 
on jaettu viiteen alueeseen, jotka kukin käsitel
lään erikseen. Näitä alueita ovat Turun edustan 
merialue, Kakskerranjärvi, Aurajoki, Vähäjoki ja 
Raisionjoki. Kultakin alueelta esitetään pääpiir
teissään mm. vesistöön kohdistuvat kuormitusmää
rät, veden laatu ja sen kehitys, kalaston rakenne 
sekä esitetään tietoja alueella harjoitettavasta 
kalastuksesta ja saaliista. Lopuksi tarkastellaan 
alueiden kalataloudellisia kehittämismahdolli
suuksia ja annetaan suosituksia kalaveden käytön 
ja hoidon kehittämiseksi. 

Kuormitusta ja veden laatua koskevaa tietoutta on 
alueilta saatavissa runsaasti. Säännöllistä vesi
alueiden tilaa koskevaa tutkimustoimintaa suorit
tavat merialueella sekä joki- ja järvivesistöissä 
Turun vesipiiri ja Lounais-Suomen vesiensuojelu
yhdistys. Lisäksi eräät Turun kaupungin virastot 
ja laitokset, mm. vesilaitos ja katurakennusosas
to, tarkkailevat vesistöjen laatua vedenhankin
taa, jätevesihuoltoa ja vesien hygieenisen tilan 
valvontaa varten. Eri viranomaisten ja laitosten 
tutkimustulokset julkaistaan säännöllisesti, ja 
kaikki tiedot ovat saatavissa mm. Turun vesipii
ristä. Tässä kirjoituksessa ei selkeyden vuoksi 
erikseen viitata yksittäisiin tutkimusraporttei
hin. 

Kalastaa ja kalastusta koskevaa kirjallisuutta on 
alueilta melko vähän. Ainoastaan Turun edustan 
merialueelta on riittävästi ajanmukaista tietoa. 
Järvi- ja jokivesistöjen kalataloudellinen tila 
tunnetaan vielä puutteellisesti .. Turun kaupungin 
ympäristönsuojelutoimisto aloitti kalaston nyky
tilaa selvittävät tutkimukset Kakskerranjärvellä, 
Aurajoessa ja Maarian altaassa syksyllä 1985. 
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2. TURUN EDUSTAN MERIALUE 

2.1. Kuormitus 

Turun edustan merialue on luonteeltaan s1sasaa
ristoa, jolle ovat ominais.ia suuret saaret ja 
näitä.erottavat kapeat. salmet sekä pienet selät. 
Vedet ovat matalia, ja veden vaihtuminen on ver
raten hidasta. Ruissalon eteläpuolelta avautuva 
Airisten selkä on sen sijaan laaja ja ominaisuuk
siltaan mereinen. 

Alue voidaan rajata veden laadun ja kalataloudel
lisien perusteiden mukaan siten, että Turun edus
tan merialueeseen luetaan kaupungin lähivesien 
lisäksi pohjoisessa Askaistenlahti, lännessä 
Rymättylän itälaidan vesialueet, etelässä Etelä-

.Airisto Krampin tasalle ja idässä Vapparin alue. 
Näin rajatun merialueen pinta-ala on noin 210 
km2. Turun kalastuspiirissä 29.1.1986 vahvistetun 
kalastusaluepäätöksen mukaan edellä selostettu 
merialue muodostaa oman yhtenäisen kalastusalu
een, Airisten kalastusalueen. Samaa aluerajausta 
on käytetty myös Lounais-Suomen vesiensuojeluyh
distyksen Turun edustan merialuetta koskevissa 
tarkkailututkimuksissa. 

Turun-Naantalin rannikkoalueelle laskevat Aura
joki (keskivirtaama 6.6 m3Js), Raisionjoki (1.1 
m3Js) ja Hirvijoki (2.3 m3Js). Jokien valuma
alueella maaperä on luontaisesti runsasravinteis
ta ja vallitseva maankäyttömuoto on maatalous. 
Jokien kuljettamat ravinteet, kiintoaine ja eri
laiset kemialliset yhdisteet vaikuttavat huomat
tavasti meriveden laatuun. Lisäksi alueella on 
suuria taajamia ja runsaasti teollisuutta, joiden 
jätevedet kuormittavat myös voimakkaasti merialu
etta. Alueen rannikkokunnissa asuu noin 200 000 
ihmistä. 

Merialueen kuormitus koostuu kaupunkiseudun asu
tuksen ja teollisuuden jätevesistä-sekä hajakuor
mituksesta. Hajakuormitus muodostuu pääosin maa
alueilta jokivesien mukana huuhtoutuvasta aine
kuormasta. Hajakuormituksen lähteitä ovat lisäksi 
suoraan ranta- ja saarialueilta mereen tuleva 
kuormitus sekä ilmasta sateen mukana tuleva aine
laskeuma. Eri kuormituslähteiden merkitys vaihte
lee eri vuodenaikoina, ja tämä heijastuu myös 
meriveden laadun vuodenaikaisina vaihteluina. 
Kokonaiskuormitus on suurimmillaan keväällä ja 
syksyllä ja pienimmillään kesällä. 

Merialueelle tuleva jätevesikuormitus on selvästi 
pienentynyt 1970-luvulla ja edelleen 1980-luvul
la. Fosforimäärä on pienentynyt noin viidennek
seen ja orgaaninen kuormitus (BHK7) yli puoleen 
(kuva 1). 
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Kuva 1: Turun kaupunkiseudun jätevesissä mereen joh

dettu fosfori- ja BHK7-kuormitus (kg/d) vuo

sina 1974-84. 

p 

kg/d 

-74 -76 -78 -80 -82 -84 

-74 -76 -78 -ao -82 -84 
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Jätevesikuormituksen aleneminen johtuu uusien 
jätevesipuhdistamojen rakentamisesta sekä Turun 
keskuspuhdistamon prosessiparannuksista. Tehostu
nut jätevedenpuhdistus e·i ole kuitenkaan pystynyt 
pienentämään merialueelle tulevaa typpikuormitus
ta, joka viimeisen kymmenen vuoden aikana on 
ollut tasolla 2 700-3 200 kgN/vrk. 

Jätevesiin verrattavaa pistemäistä kuormitusta 
tulee merialueelle myös jonkin verran kalankasva
tuksesta, jota alueella harjoitetaan Luonnonmaan 
ja Merimaskun välisessä Särkänsalmessa ja muuta
milla alueilla Rymättylän itälaidalla. Kokonais
tuotanto vuonna 1984 oli noin 200 tonnia kalaa. 
Kalankasvatuksesta aiheutuva ravinnekuormitus on 
ollut Särkänsalmessa touko-lokakuun välisenä 
kasvukautena keskimäärin 7 kg fosforia ja 100 kg 
typpeä vuorokaudessa. Kalankasvatus on siten 
paikallisesti merkittävä merialueen kuormittaja. 

Hajakuormituksen määrä vaihtelee suuresti vuosit
tain ja vuodenajoittain. Tämä johtuu tärkeimmän 
hajakuormituslähteen, jokivesistöjen, virtaaman 
huomattavasta vaihtelusta. Jokien tuomat ainemää
rät ovat suurimmillaan tulva-aikoina keväällä ja 
runsassateisina syksyinä, jolloin suurten virtaa
mien lisäksi myös ainepitoisuudet ovat korkeat. 
Yleensä jokien mukana tulevasta vuosittaisesta 
fosforikuormasta keskimäärin 40-60 % ja typpi
kuormasta 45-60 % huuhtoutuu mereen huhtikuun 
aikana. Tämä hajakuormituksen huippu on Aurajoes
sa säännöllinen ilmiö. 

Kuvassa 2 on esitetty Aurajoen Halisten keskivir
taamat ja joen kuljettamat fosfori- ja typpimää
rät vuosina 1974-84. Kuormitusmäärät ovat vaih
delleet keskivirtaamien mukaan. Aurajoessa vir
taama selittää 90 % fosforivalumien ajallisista 
vaihteluista. 

Jokien tuoma hajakuormitus saattaa olla lisäänty
mässä. Aurajoen vesistöalueella fosforin ainevir
taama on viime vuosina kasvanut. Fosforin lisään
tynyt huuhtoutuminen johtuu maataloudessa tapah
tuneista muutoksista. Nurmien osuus peltoalasta 
on laskenut, lannotteiden käyttö on lisääntynyt 
ja peltomaiden helppoliukoisen fosforin pitoisuus 
on kohonnut. 

Merialueelle tuleva kokonaiskuormitus on kuiten
kin vähentynyt johtuen tehostuneesta jäteveden
puhdistuksesta. Fosforikuormituksesta jätevesien 
osuus oli 1970-luvun alkupuolella yli puolet, kun 
se viime vuosina on ollut noin 20-30 %. Typpi
kuormasta jätevesien osuus on viime vuosina ollut 
noin 45 %. 
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Kuva 2: Aurajoen keskivirtaamat (m3 /s) ja joen kuljet

tamat fosfori- ja typpimäärät (kg/d) Halisissa 

vuosina 1974-84. 

MQ 

250 p 

kgld 
200 

150 

50 

3000 N 
kg/d 

2400 

1800 

600 

-74 

-84 

-76 -78 -80 -82 -84 
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2.2. Veden laatu 

2.2.1. Lämpötila ja suolaisuus 

Veden.lämpötila ja lämpötilakerrostuneisuus vai
kuttavat suoraan biologisiin tapahtumiin, ja ne 
paaosin määräävät vesimassojen sekoittumisen ja 
erilaiset kerrostuneisuusilmiöt. Biologisten 
tuotanto- ja hajotusprosessien nopeus kasvaa 2-3 
-kertaiseksi 100 C:n lämpötilan nousua kohti, ja 
tämä vaikuttaa vesistöjen happitasapainoon ja 
aineiden kiertokulkuun. 

Turun edustan merialueella pintavesi on lämpimin
tä heinä-elokuussa. Matalia lahtia lukuunottamat-

. ta pintaveden lämpötila on harvoin yli 20° C. 
Matalilla alueilla vesi lämpenee pohjaan asti, 
mutta syvänteissä viileä vesi kerrostuu pohjalle. 
Lämpötilan harppauskerros syntyy yleensä 15-20 m 
syvyyteen. Kerrostuneisuus alkaa kehittyä jäiden
lähdön jälkeen, ja kerrostuneisuus on voimakkaim
millaan elokuussa. Syksyllä kerrostuneisuus heik
kenee, ja lopulta koko vesimassa sekoittuu. Lop
pusyksystä jäidenlähtöön koko vesimassa on miltei 
tasalämpöinen. 

Pohjoissalmessa, Pukinsalmessa ja Pitkäsalmessa 
lämpOtilakerrostuneisuutta esiintyy vain pieni
alaisissa syvänteissä. Sen sijaan Viheriäisten
aukolla, Airistolla ja Vapparilla kerrostunei
suutta esiintyy laajoilla alueilla. 

Veden suolaisuus on tärkeimpiä Itämeren eliöihin 
vaikuttavista ympäristötekijöistä. Pohjois-Airis
tolla suolaisuus on viime vuosina ollut suuruus
luokkaa 6.0-6.5 °;00 , ja suolaisuuden syvyyssuun
taiset erot ovat tavallisesti olleet alle 0.5 
0 / 00 (taulukko 1). 

Taulukko 1. Veden suolaisuus (0/00 ) Rajakarin tasall~ avo
vesikauden keskiarvona vuosina 1976-84. 

syvyys 

0-10 m 
20 m 

30-50 m 

1976 1977 

6.5 6.4 
6.6 6.6 
6.7 6.7 

1978 1979 

6.9 6.0 
7.0 6.2 
7.1 6.4 

1980 1981 

6.6 6.1 
6.8 6.4 
6.9 6.5 

1982 

6.3 
6.3 
6.5 

1983 

6.2 
6.5 
6.6 

1984 

5.7 
6.4 
6.6 



2.2.2. Happitalous 
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Mantereen lahdissa ja jokien purkualueilla suo
laisuus on usein edellä esitettyjä arvoja hieman 
alhaisempi. Etenkin talvisen jääpeitteen aikana 
jokien purkualueella voi syntyä kevyemmän jokive
den ja raskaamman suolaisen meriveden välille 
voimakas kerrostuneisuus, jolloin jokien tuoma 
ainekuormitus leviää laajalle saaristoon. 

Turun edustan merialueen suolapitoisuus on Suomen 
oloihin nähden korkea. Korkea suolapitoisuus 
suosii mereisten kalalajien esiintymistä alueel
la. Myös vastaavasti monet mereiset eläinplank
ton- ja pohjaeläinlajit esiintyvät alueella run
saina. Näillä on huomattava suora tai epäsuora 
merkitys kalojen ravintona. 

Varsinaisen Itämeren suolaisuuden vaihtelut tun
tuvat Turun edustalla asti. Viimeksi vuonna 1978 
Airiston suolapitoisuus kohosi poikkeuksellisen 
korkeaksi (suolapitoisuus yli 7 °/00 ; taulukko 
1). Tämä on edistänyt mereisten kalalajien, esi
merkiksi turskan ja kampelan, leviämistä Turun 
lähivesiin asti. Vuonna 1979 turska- ja kampela
saaliit olivat Turun edustalla tavanomaista suu
remmat. 

Vesistön happitalous on tärkeä kalaveden laadun 
arviointiperuste. Useat fysikaalis-kemialliset ja 
biologiset tekijät määräävät miten paljon happea 
liukenee veteen ja paljonko sitä kuluu. Koska 
happi säätelee eliöiden tärkeimpiä elintoimin
toja, aineenvaihduntaa, kasvua ja lisääntymistä, 
happipitoisuudella on suuri merkitys vesiekasys
teemin tilan osoittajana. 

Veden happipitoisuus ilmoitetaan liuenneen hapen 
pitoisuutena (mg/1) ja prosenttilukuna näytteen
ottolämpötilan kyllästysarvosta. Jos happipitoi
suus laskee liian alas, veden normaali eliöstö 
kärsii tai kuolee. Kalat vaativat happea vähin
tään seuraavasti: 

lohensukuiset kalat 
muut taloudellisesti 
arvokkaat kalat 
vähäarvoiset kalalajit 
sopimaton kalavedeksi 

Edellä esitetyt. arvot 
nointa happitilannetta. 

7 mg/1 

5-7 mg/1 
3-5 mg/1 

alle 3 mg/1 

tarkoittavat vuoden huo-

Nykyisellään happipi~oisuus on arvokaloille riit
tävän korkea suur1mmassa osassa merialuetta. 
Vuonna 1984 hapen selvää vajausta (happikyllästys 
alle 70 %) esiintyi talviaikaan vain pintavedessä 
Raisionlahdella ja Askaistenlahdella. Loppukesäl-
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lä happipitoisuudet pintavesissä olivat arvoka
loille riittävät muualla paitsi Raisionlahden 
perukassa ja Turun jätev~sien purkupaikalla. 
Alusvedessä esiintyi talouskaloille haitallista 
hapen ·vajausta Askaistenlahdella, Pohjoissalmes
sa, Pitkäsalmen eteläosassa ja Vapparilla. 

Rehevöityneille rannikkovesille on ominaista 
happipitoisuuksien huomattava vaihtelu pintaker
roksessa ja luonnontilaista suurempi hapen vajaus 
alusvedessä. Hapen loppuessa alusvedestä tapahtuu 
typpi-, rauta- ja mangaaniyhdisteiden pelkisty
mistä, jolloin pohjakerrostumiin varastoituneet 
ravinteet liukenevat uudelleen veteen. Tällöin 
vesistön luonnollinen puhdistuskyky on ylitetty, 
ja kiihtyvä rehevöityminen saattaa alkaa. Syksyl
lä ja keväällä vesimassat sekoittuvat ja happi
vajaus häviää. Arvokkainta tietoa vesistön happi
taloudesta saadaan ennen kerrostuneisuuden pur
kaantumista otetuilla näytteillä maalis- ja elo
kuussa. 

Tärkeimmät hapen kulumista lisäävät tekijät ovat 
ravinn·ekuormitus ja siitä aiheutuva ns. sekundaa
rinen hapenkulutus. Ravinnekuormitus kohottaa 
perustuotantoa ja muuta biologista tuotantoa, 
joka eliöiden kuollessa Ja hajotessa kuluttaa 
happea. Jätevesien välittömästi happea kuluttava 
vaikutus (esim. BHK7 -kuorma) on sekundaariseen 
hapenkulutukseen verrattuna vähäistä, ja se koh
distuu hapekkaaseen pintakerrokseen. Turun edus
talla jätevesien purkualueet ja siten voimakkaim
min kuormitetut vesialueet ovat Aurajoen suuosa 
ja siihen rajoittuvat Pohjois-, Pukin- ja Pitkä
salmi sekä Raisionlahti (kuva 3). 

Vesistön tilaa on happikyllästyksen perusteella 
luokiteltu seuraavasti: 

hyvä 
tyydyttävä 
välttävä 
huono 

yli 70 % 
50-70 % 
30-50 % 

alle 30 % 

Taulukossa 2 ja 3 on esitetty tietoja meriveden 
happikyllästyksestä eräillä Turun edustan näyte
pisteillä. Kesäaikaan happikylläisyys pintavedes
sä on yleensä ollut korkea koko merialueella 
runsaasta kasviplanktontuotannosta johtuen. Alus
vedessä on ollut hapen vajausta mm. Airistolla ja 
Vapparilla. Hapen vajausta esiintyy myös Turun 
lähivesissä, mutta vesien mataluuden ja vesimas
sojen sekoittumisen takia happitilanne säilyy 
usein vähintään tyydyttävänä. Talvella jätevesien 
aiheuttama välitön hapenkulutus keskittyy pääosin 
pintakerrokseen, ja voimakkaasti kuormitetuilla 
alueilla on esiintynyt hapen vajausta päällys
vedessä. 
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Kuva 3: Jätevesien purkupaikat ('+-) ja eräitä säännöllises

ti seurattavia näytepisteitä Turun edustan meri

alueella. 

0 l 3 4 5 km 
1 1 1 ,, 1 



Taulukko 2: Meriveden happikyllästys (%) elokuussa eräillä Turun edustan merialueen 

tutkimuspisteillä vuosina 1975-84. 

tutk.piste syvyys 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

12 Nest.mt.pohj. 0-1 120 121 64 118 118 160 86 20 98 

14 Kukonpää 0-6 98 95 90 75 82 72 81 107 101 

17 öljysatama 0-8 86 103 69 54 66 61 58 78 73 

19 Jalostajan tehd. 0-1 91 145 69 51 . 100 59 86 87 113 

23 Kalkkiniemi 0-10 91 100 76 64 80 70 80 90 97 

26 Kuuvannokka 0-10 91 93 79 73 84 74 90 103 90 

yli 10 56 68 63 54 60 42 61 59 65 

53 Saarronniemi 0-10 90 93 93 78 84 95 89 100 97 

yli 10 56 66 69 62 72 60 63 59 67 

28 Satama 0-10 73 92 72 51 71 59 66 72 90 

31 Rauvolanlahti 0-3 97 126 73 64 70 95 104 96 125 

37 Vappari 0-10 88 91 86 70 89 76 81 82 93 

yli 10 38 58 59 33 41 41 56 30 50 

52 Rajakari 0-10 91 98 89 88 90 100 98 109 107 

yli 10 61 72 74 66 75 70 69 68 73 

X3 Airismaa it. 0-10 92 92 96 89 100 95 101 11 0 104 

yli 10 56 68 72 73 78 67 78 69 74. 

1984 

50 

88 

68 

103 

99 
~ 

101 ['...) 

63 

·94 

64 

87 

109 

77 

54 

93 

77 

97 

78 



Taulukko 3: Meriveden happikyllästys (%) maaliskuussa eräillä Turun edustan merialueen 

tutkimuspisteillä vuosina 1966, 1969-73 (keskiarvo) ja 1977-84. 

tutk.piste syvyys 1966 -69-73 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

12 Nest.mt.pohj. 1 7 40 73 35 68 26 26 36 33 58 

14 Kukonpää 1 8 56 58 34 58 60 57 45 61 62 

4 38 66 69 70 65 . 72 78 62 74 81 

17 öljysatama 1 22 62 79 47 55 60 72 64 69 77 

8 49 81 67 73 64 77 80 68 79 80 

19 Jalostajan tehd. 1 19 65 89 48 55 61 72 77 67 73 

3 28 59 62 4"1 43 55 65 68 68 73 

26 Kuuvannokka 1 65 88 72 80 75 81 . . 71 86 85 

10 65 87 81 84 80 86 85 76 87 87 

53 Saarronniemi 1 .. 77. 64 66 72 85 76 74 81 80 

50 .. 82 87 85 77 78 85 69 . . 85 

28 Satama 1 15 59 96 74 71 73 80 75 78 83 

7 30 64 73 75 68 72 79 69 78 81 

31 Rauvolanlahti 1 12 52 74 70 66 55 78 93 61 77 

3 63 57 61 68 55 65 71 66 71 78 

52 Rajakari 1 71 85 ·71 87 78 87 85 80 88 81 

40 75 85 88 80 81 90 95 84 94 91 

-J. 

w 



2.2.3. Ravinteet 
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Jätevesikuormituksen aleneminen ei kovin selvästi 
näy happitalouden paranemisena (taulukot 2 ja 3). 
Hajakuormituksen vuotuiset våihtelut sekä sääolo
jen v~ikutukset meriveden kerrostuneisuuteen, 
veden. vaihtuvuuteen sekä tuotanto- ja hajoitusta
pahtumiin ovat osaltaan peittäneet kuormituksen 
vähenemisestä johtuvan kehityksen. 1960-luvun 
puolivälin ja 1970-luvun alun jälkeen koko meri
alueen happitaloudessa on kuitenkin tapahtunut 
oleellista tilan paranemista. 

Fosfori ja typpi ovat kasviplanktontuotannon 
pääravinteet. Näiden ravinteiden pitoisuudet 
määräävät pääosin kasviplanktonin biomassan ja 
perustuotannan suuruuden. Turun edustan meria
lueella fosfori on perustuotannan minimiravinne 
(Isotalo 1978). 

Jätevesi- ja hajakuormitus ovat merialueella 
tärkein fosforin ja typen lähde. Fosforia poistuu 
vesistöstä lähinnä poisvirt~uksen ja sedimentaa
tion kautta. Typen kiertokulku on monimutkainen, 
mm. veden ja ilmakehän välillä tapahtuu suoraa 
typen vaihtoa levä- ja bakteeritoiminnan tulokse
na. Turun edustan ravinnetasot ovat vaihdelleet 
vuosittain kuormituksen, ilmastollisten olosuh
teiden ja virtausten mukaan. 

Tehostunut jätevedenpuhdistus on laskenut fosfo
ripitoisuuksia koko merialueella. Pitoisuudet 
ovat laskeneet Raisionlahdella ja Turun lähive
sissä puoleen tai kolmannekseen 1970-luvun alun 
pitoisuuksista (taulukko 4). Avovesikaudella 1984 
fosforipitoisuudet olivat erittäin reheville 
vesille ominaisella tasolla ainoastaan Raision
lahden perukassa ja Turun jätevesien purkupaikan 
lähellä (kuva 4). Pitoisuudet olivat kohonneita 
vielä salmialueilla, mutta suurimmassa osassa 
merialuetta fosforipitoisuudet olivat lievästi 
rehevien tai karujen vesien tasolla. 

Jätevesien tuoma typpikuormitus ei ole v11me 
vuosina oleellisesti vähentynyt, eikä meriveden 
laadussa ole typen osalta tapahtunut vastaavaa 
paranemista kuin fosforin kohdalla. Pintaveden 
ammoniumtyppipitoisuudet kuvaavat hyvin jäteve
sien leviämistä merialueella. Esimerkiksi maalis
kuussa 1984 ammoniumtypen pitoisuudet olivat 
erittäin korkeat Raisionlahdessa, Pohjoissalmessa 
ja Pitkäsalmessa, ja pitoisuudet ilmensivät jäte
vesien vaikutuksia Lapilan tasalle ja Askaisten
lahdelle asti. Talviaikaisilla ammoniumpitoisuuk
silla saattaa olla kalojen viihtyvyyden kannalta 



Taulukko 4: Meriveden fosforipitoisuus (mg/m3 ) avovesikautena eräillä Turun edustan meri

alueen tutkimuspisteillä vuosina 1969-73 (keskiarvo), 1975-79 (keskiarvo) ja 1980-84. 

tutk.piste syvyys -69-73 -75-79 1980 1981 1982 1983 1984 

12 Nest.mt.pohj. 0-1 345 270 246 226 450 210 180 

14 Kukonpää 0-7 85 47 54 46 38 29 58 

17 öljysatama 0-10 98 79 69 57 49 45 44 

19 Jalostajan tehd. 0-3 240 130 l28 108 92 74 130 

23 Kalkkiniemi 0-10 85 61 73 48 37 36 39 

26 Kuuvannokka 0-10 ... 27 36 24 20 20 23 

yli 10 .. 32 23 19 21 17 33 

53 Saarronniemi 0-10 42 23 31 21 19 20 21 

yli 10 27 -26 27 19 20 17 19 

28 Satama 0-8 183 96 165 97 71 70 63 

31 Rauvolanlahti 0-3 109 84 94 75 62 56 79 

37 Vappari 0-10 .. 23 24 24 24 23 21 

yli 10 .. 29 32 25 27 23 17 

52 Rajakari 0-10 21 17 20 17 14 16 18 

yli 10 27 25 25 21 27 19 19 

X3 Airismaa it. 0-10 .. . . 23 17 13 14 17 

yli 10 .. . . 24 19 25 16 21 

~ 

Ul 
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Kuva 4: Meriveden fosforipitoisuus (mg/m
3

) Turun edustan 

merialueella avovesikautena 1984 (keskiarvo) 0-10 

m ja yli 10 m syvyydessä. 

§ rehevä 

~~ 18 
CJ 19 

IIIIIl erittäin rehevä 

0 1 2 3 4 5 k• 
1 1 1 1 1 1 
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merkitystä, koska ammoniumtypen nitrifikaatio 
kuluttaa pintaveden happea. 

2.2.4. öljy- ja fenolipitoisuudet 

Öljyt ja fenolit ovat myrkyllisiä kaloille ja 
niiden ravintoeläimille, ja ne aiheuttavat jo 
pien1na pitoisuuksina makuvirheitä kaloihin. 
Turun edustan merialueella sijaitsee kaksi öljy
satamaa. Näiden öljypäästöt ovat lianneet ympä
ristön vesiä etenkin 1960-luvulla. 

Viime vuosina öljypäästöt ovat selvästi vähenty
neet, ja vesiliikenteestä sekä muusta liikentees
tä tulevalla öljyllä on todennäköisesti huomat
tava osuus mereen joutuvan öljyn kokonaismääräs
tä. Merialueella todetut öljy- ja fenolipitoi
suudet ovatkin viime vuosina olleet hyvin pieniä. 
Myös kalastolle ja kalastukselle aiheutuneet 
haitat ovat selvästi vähentyneet (ks. ss. 27-28). 

2.3. Kasviplankton 

Merialueen tilan edullinen kehitys on heijastunut 
myös perustuotantotasolle. Kasviplanktonin bio
massa on pienentynyt selvästi 1970-luvun loppu
puolelta lähtien. Samalla rehevöitymistä suosi
vien makean veden silmä- ja viherlevien osuus on 
vähentynyt ja Itämerelle tyypillisten murtovesi
lajien osuus on kasvanut (Jumppanen & Kolehmainen 
1984a). Perustuotanta ei ole kuitenkaan pienenty
nyt samassa suhteessa kuin kasviplanktonin bio
massa, vaan tuotannon tehostuminen on osittain 
kompensoinut biomassan alenemisen. 

Kasviplanktonin perusteella luokiteltuna erittäin 
rehevä vesialue rajoittui vuonna 1984 Raisionlah
teen sekä Pohjoissalmen itäosan ja Pitkäsalmen 
länsiosan väliselle alueelle. Lievästi rehevöity
nyt merialue ulottui Airistolla Eerikvallan ta
salle. 

2.4. Pohjaeläimistä 

Turun edustan merialueen pohjaeläimistöä on seu
rattu jo 1960-luvulta alkaen (mm. Tulkki 1960, 
1964, Leppäkoski 1967, 1972, 1975, Juuti & Leppä
koski 1976, Bondsdorff 1981, Rajasilta & Vuorinen 
1981, Häkkilä & Puhakka ~984). Pohjaeläimistön 
tilassa qn 1960-luvun tilanteeseen nähden tapah
tunut hidasta elpymistä, mutta pohjaeläimistön 
maaran ja koostumuksen perusteella laaditut li
kaantumisvyöhykkeet ovat pysyneet pääpiirteissään 
samoina kuin 1960-luvulla. 
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Raisionlahti, Pohjoissalmi ja Pitkäsalmi sekä 
Haarlansalmi ja Höyttistensalmi ovat edelleen 
pohjaeläimistön perusteella likaantuneita (kuva 
5). Pukinsalmi on puolilikaantunut ja Ruissalon 
edusta .on puoliterve. Pohjaeläimistöltään terve 
alue alkaa linjan Lapila-Järvistensaari eteläpuo
lelta. Pahoin likaantunutta pohjaa ei enää viime 
vuosina ole todettu. 1960-luvulla ja 1970-luvun 
alussa pohjaeläimistä puuttui kokonaan Aurajoen 
suulta ja paikoin Raisionlahdelta. 

Pohjan tilan vähittäiseen paranemiseen viittaavat 
myös havainnot eräiden likaantumisesta hyötyvien 
lajien taantumisesta. Tällaisia lajeja ovat eräät 
Tubificidae-harvasukasmadot ja Chironomus plumo
sus -surviaistoukka, joiden yksilömäärät ovat 
olleet selvässä laskussa 1970-luvun alusta alka
en. Suurimman osan pohjaeläimistön biomassasta 
muodostaa itämerensimpukka (Macoma balthica), 
jonka biomassat yleensä kohoavat rehevöitymisen 
myötä. Itämerensimpukan tiheydet ja biomassat 
ovat erityisesti · Turun lähivesissä pienentyneet 
luonnontilaisempaan suuntaan. Valkokatka (Ponto~ 
poreia affinis), joka on puhtaan pohjan indikaat
torilaj i, puuttuu edelleen kokonaan Turun edus·tan 
salmista ja Raisionlahdelta. 

Turun lähivedet ovat pohjaeläimiä syov1en kalojen 
syönnösalueena melko huonot. Itämerensimpukan ja 
valkokatkan lisäksi mm. makkaramato (Halicryptus 
spinulosus), liejusukasjalkainen (Harmothoe 
sarsi) ja kilkki (Mesidotea entomon) ovat monien 
talouskalojen (mm. silakka, siika, lahna, säyne, 
turska, made, ahven ja kampela) ravintoa. Itä
merensimpukkaa lukuunottamatta mainitut pohja
eläimet ovat puhtaan pohjan ilmentäjiä, ja ne 
puuttuvat kokonaan tai ovat harvalukuisia Turun 
edustalla. Pohjaeläinbiomassan sitoutuminen itä
merensimpukkaan on kalaston kannalta epäedullis~ 
ta, koska laji on huonosti saatavilla (kaivautuu 
lietteen sisään) ja sen energiasisältö ja vuosi
tuotanto ovat alhaiset (Ankar 1977). 

Rantavyöhykkeen simpukoiden, kotiloiden, äyriäis
ten ja muiden selkärangattomien eläinten runsaut
ta Turun lähivesissä ei ole tutkittu. Todennä
köisesti näillä on suurempi merkitys kalojen 
ravintona kuin pehmeiden pohjien eläimillä. Ran
tavyöhykkeen monimuotoisuutta ja merkitystä kalo
jen syönnösalueena vähentää kuitenkin rakkolevän 
(Fucus vesiculosus) miltei täydellinen puuttumi
nen Turun edustalta. 
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Kuva 5: Pohjaeläimistön perusteella laaditut likaantumis

vyöhykkeet Turun edustan merialueella vuonna 1983 

(Häkkilä & Puhakka 1984). 

D ttrH mm puolitene § puolilikaantunut 

~ likaa•tunMt • pahoin 1 i kaaatunut 

0 l 3 .c· 5 km 
1 1 ' f 
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2.5. Kalasto, kalastus ja kalankasvatus 

2.5.1. Kalataloudellisen tilan keh~tys ja seuranta 

Varhais_impia tietoja Turun saaristossa tapahtu
neesta silakan ja suomukalan pyynnistä ovat esit
täneet mm. Nummelin & Hellevaara (1915), Järvi 
(1932), Vuorela (1944), Halme (1948) ja Seppo
vaara (1967). 

Luonnontilaisena Turun edustan merialue oli erin
omaista kalavettä. Rikkanainen rannikko, matalat 
lahdet ja ravinnepitoiset jokivedet mahdollisti
vat runsaan kalatuoton ja hyvät kalastusmahdolli
suudet. Kevätkutuisen suomukalan pyyntialueista 
parhaita olivat mm. Raisionlahti, Raisionjoen ja 
Aurajoen suualueet sekä Ruissalon ja Hirvensalon 
lahdet. Saariston sisäosissa kalastettiin eniten 
haukea, ahventa, säynettä, lahnaa ja madetta. 
Ulkosaaristossa tärkeimpiä pyyntikohteita olivat 
silakka ja hauki, mutta myös turkaa, kampelaa ja 
siikaa kalastettiin. 

Seppovaaran (1967) mukaan jätevesien vaikutus on 
alkanut ensin Aurajoessa ja levinnyt vähitellen 
yhä kauemmaksi saaristoon. Vesien likaantumisesta 
aiheutuneet kalataloudelliset haitat olivat pie
niä vielä 1930-luvun lopulla. 1950- ja 1960-lu
vuilla merialueen rehevöityminen oli jo selvästi 
alentanut rannikon kalataloudellista arvoa. Vähä
arvoiset kalat runsastuivat Turun lähivesissä, ja 
mm. silakka, hauki ja lahna karkottuivat voimak
kaimmin likaantuneilta alueilta. Makuvirheet 
olivat kaloissa tavallisia ja kalakuolemia todet
tiin mm. Ruissalon vesillä. 

1970- ja 1980-luvuilla merialueen kuormitus on 
pienentynyt ja kalataloudellinen tila on vähitel
len paranemassa. Kalastossa ja kalataloudessa 
tapahtuneita muutoksia on tänä aikana seurattu 
melko tarkasti. Yleisluonteisia katsauksia meri
alueen kalataloudellisista oloista ovat esittä
neet Ekström (1971) ja Pelkonen (1974). Vainio 
( 1971, 1973) on selvittänyt ·kalastus satamien 
tarvetta ja ammattikalastuksen kehittyneisyyttä 
Saaristomerellä. 1970-luvun alkupuolelta alkaen 
merialueen kalataloudellista tilaa on seurattu 
jätevesiä laskevien kuntien ja teollisuuslai
tosten kustantamana kalataloudellisena velvoite
tarkkailuna. Siinä seurataan vuosittain ammatti
maisen kalastuksen kehitystä ja saaliita. Neljän
viiden vuoden välein on lisäksi tehty laajahko 
kalatalousselvitys, johon sisältyy mm. koekalas
tuksia, vapaa-ajankalastajien saalistiedustelu 
sekä pyydysten limoittumisen ja talouskalojen 
makuvirheiden tutkiminen. Selvityksiä on tehty 
vuosina 1973-74, 1979 (Anttila & Niinimäki 1975, 



21 

Niinimäki 1980) ja vuonna 1985 (Lounais-Suomen 
vesiensuojeluyhdistys, valmisteilla). 

Tärkeimpiä viime vuosina tehtyjä erillistutkimuk
sia ovat meritaimenen istutustuloksia käsittele
vät selvitykset (Mononen, Toivonen, Ikonen & 
Pelkonen 1981, Pelkonen 1985), kalojen ympäristö
myrkkypitoisuuksia käsittelevä tutkimus (Linko, 
Lemmetyinen & Rantamäki 1979) sekä laivaliiken
teestä kalataloudelle aiheutuvien haittojen 
arviointi (Rajasilta 1982). 

2.5.2. Kalaston nykytila 

2.5.2.1. Lajista 

Turun edustan merialueella on kirjallisuustieto
jen ja koekalastusten mukaan tavattu ainakin 
seuraavat 51 kalalajia sekä nahkiainen: 

nahkiainen 
silakka 
kilohaili 
ankerias 
hauki 
muikku 
siika 
lohi 
meritaimen 
kirjolohi 
kuore 
lahna 
vimpa 
salakka 
pasuri 
ruutana 
suutari 
turpa 
säyne 
seipi 
särki 
sorva 
mutu 
turska 
made 
kivinilkka 

2.5.2.2. Lajien runsaussuhteet 

nokkakala 
siloneula 
särmäneula 
kolmipiikki 
kymmenpiikki 
vaskikala 
kivisimppu 
piikkisimppu 
härkäsimppu 
isosimppu 
imukala 
rasvakala 
ahven 
kuha 
kiiski 
makrilli 
elaska 
teisti 
isotuulenkala 
pikkutuulenkala 
mustatokko 
liejutokko 
hietatokko 
piikkikampela 
kampela 

Silakka on alueella selvästi runsain ja taloudel
lisesti arvokkain laji. Runsaita saalislajeja 
ovat myös ahven, kuha, hauki, lahna, särki ja 
made. Muiden lajien merkitys on kalastuksen kan
nalta selvästi vähäisempi, ja niitä saadaan lä
hinnä sivusaaliina. 



Taulukko 

22 

Lajien runsautta ja runsaussuhteiss.a tapahtuneita 
muutoksia on seurattu velvoitetarkkailuna koeka
lastuksilla ja saalistiedusteluilla. Koekalastuk
sia on . Turun edustan merialueella tehty vuosina 
1974, . 1979 ja 1985. Tutkimuksissa käytettiin 
kahdeksan verkon sarjaa, jossa verkkojen solmu
välit ovat 12, 15, 20, 25, 35, 45, 60 ja 75 mm. 
Kalastusalueet (10-12 kpl) ja -ajankohdat (4-5 
kertaa vuodessa) olivat eri vuosina samat. 

Koekalastuksissa on saatu eniten kiiskeä, kuhaa, 
ahventa, särkeä ja pasuria (taulukko 5). Nämä 
muodostavat saaliin painosta yhteensä noin 80 %. 

5. Lajien painoprosentit koekalastussaaliissa 
Turun edustan merialueella vuosina . 1974 (48 verkkosarja-
kertaa), 1979 (40) ja 1985 (54). 

1914 1979 1985 

kiiski 12.2 16.0 27.6 
kuha 8.8 15.7 18.1 
ahven 17.7 12.7 15.4 
särki 34.5 24.1 12.1 
pasuri 10.0 9.1 6.5 
silakka 2.5 10.5 5.4 
kuore 3.7 6.4 5.2 
lahna 2.2 2.2 3.3 
turska 0.1 0.9 1.4 
härkäsimppu 1.8 0.5 1.0 
kampela 0.1 0.2 1.0 
säyne 0.5 1.0 
hauki 4.4 0.7 0.7 
made 0.5 0.5 0.6 
piikkikampela 0.1 0.4 
kivinilkka + + 0.1 
vimpa 0.2 + 
särmäneula + + 
meritaimen + 
isosimppu + 
salakka 0.1 0.2 
siika 0.1 
sorva 0.7 + 
kilohaili + + 
kirjolohi + 
kivisimppu + 
seipi + 
kolmipiikki + 

100.0 100.0 100.0 
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Keskimääräinen verkkosarjasaalis väheni vuodesta 
1974 vuoteen 1985 yli puolella (kuva 6a). Tämä 
johtuu särjen, ahvenen ja pasurin vähenemisestä 
(kuva 6b). Eniten on vähentynyt särki, jonka 
keskimääräinen saalis oli vuonna 1974 8.1 
kg/verkkosarja ja vuonna 1985 vain 1.2 kg/verk
kosarja. Selvästi runsastuneita lajeja ei koe
kalastusten mukaan ole. Kiiski- ja lahnakannat 
ovat pysyneet varsin vakaalla tasolla, ja kuhan, 
kuoreen ja silakan runsaudessa on ollut jonkin 
verran vaihteluja (kuva 6c). 

Särjen, ahvenen ja pasurin väheneminen lienee 
yhteydessä merialueen kuormituksen pienenemiseen 
ja veden laadun paranemiseen. Lajit ovat tyypil
lisiä rehevöityneiden rannikkovesien lajeja, 
jotka hyötyvät rehevöitymisestä ja sen seuraus
ilmiöistä. Lajien väheneminen on ollut erityisen 
selvää Turun lähivesissä, Raisionlahdella, Lin
nanaukolla ja Pitkäsalmessa (taulukko 6). Samaan 
aikaan esimerkiksi veden fosforipitoisuus on 
näillä alueilla pienentynyt noin puoleen tai 
kolmannekseen. Toinen syy lajien vähenemiseen 
lienee alueen vahvistunut petokalakanta. Eri
tyisesti kuha on tärkeä särkikalojen ja ahvenen 
vähentäjä. Kuhakannat ovat nykyisin Turun meri
alueella vahvemmat kuin muualla Suomen rannikko
vesissä (Lehtonen 1985). Ihmisen kalastustoimin
nalla ei liene vaikutusta kyseisien lajien vähe
nemiseen. 

Taulukko 6. Särki-, pasuri- ja ahvensaaliin keskimääräinen 
paino (kg/verkkosarja) Raisionlahdella, Liunanaukolla ja 
Pitkäsalmessa vuosina 1974, 1979 ja 1985. 

1974 1979 1985 

Raisionlahti särki 18.0 3.4 4.6 
pasuri 6.1 1.5 0.9 
ahven 2.5 1.7 1.4 

Linnanaukko särki 10.9 3.4 1.9 
pasuri 5.7 3.5 0.9 
ahven 2.1 1.2 1.1 

Pitkäsalmi ·särki 5.3 2.7 0.4 
pasuri 5.5 3.6 0.9 
ahven 1.8 1.2 0.6 



24 

Kuva 6: Koekalastussaaliiden (kg/verkkosarja) kehitys 

Turun edustan merialueella vuosina 1974, 1979, 

ja 1985: (a) kokonaissaalis, (b) särki-, ah

ven- ja.pasurisaaliit sekä (c) kiiski-, kuha-, 

silakka-, kuore- ja lahnasaaliit. 

a) 

1974 1979 1985 

---------- särki 

1974 1979 1985 

c) 

------------- s i lakka 

kuore 

• 

1974 1979 1985 
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2.5.2.3. Kalojen kasvu 

Koekalastusten yhteydessä on kerätty aineistoja 
kalojen iän ja kasvun määrittämiseksi. Lähinnä on 
tutkittu lahnan, ahvenen ja kuhan kasvua. Tulos
ten mukaan lajien kasvu on alueella hyvä. Kuhan 
kasvunopeuden todettiin kuitenkin hidastuneen 
1970-luvulla, mihin syynä saattaa olla kannan 
runsastuminen. 

2.5.2.4. Poikastuotantoalueet 

Kalojen kutu- ja poikastuotantoalueet tunnetaan 
Turun edustan merialueella varsin puutteellises
ti .. Kalataloudelliseen velvoitetarkkailuun ei ole 
sisältynyt kalanpoikastutkimuksia toisin kuin 
esimerkiksi Helsingin edustalla, missä poikasten 
esiintymistä on tutkittu säännöllisesti 1950-
luvulta alkaen. Ympäristönsuojelutoimisto aloitti 
Turussa polkastuotantoa koskevat kenttätyöt lop
pukesällä 1985. Tarkoituksena on selvittää kau
pungin rehevien rantavesien ja merenlahtien mer
kitystä kalojen lisääntymisalueena ja seurata 
mahdollisien ympäristömuutoksien vaikutuksia 
poikastuotantoon. 

Kalanpoikasia pyydystettiin poikasnuotalla Ruis
salon ympäristöstä, ja samalla menetelmällä ke
rättiin vertailuaineistoa Pohjois-Airistolla 
sijaitsevasta Vepsästä ja ~ymättylän Pähkinäisis
tä. Kaikkiaan saaliissa oli 23 lajia, joista 
saman kesän poikas.ia (ikä 0+) saatiin 15 lajista 
(taulukko 7). Poikasten esiintyminen oli selvästi 
runsainta Ruissalossa, missä lajeja oli enemmän 
ja keskimääräiset polkasmäärät olivat suuremmat 
kuin Vepsässä ja Pähkinäisissä. 

Tulosten mukaan kaupungin rehevien vesien kalan
polkastuotanto on suurempi kuin puhtaammilla 
alueilla. Rehevöityminen lisääkin tiettyyn rajaan 
asti kalatuotantoa ja nopeuttaa poikasten kasvua. 
Merkittävää on, että kaupungin lähivedet ovat 
tärkeitä lahnan ja kuhan lisääntymisalueita. 
Ruissalosta saadut lahnan ja kuhan polkasmäärät 
ovat samaa suuruusluokkaa kuin esimerkiksi Hel
singin edustan parhailla alueilla (Marttinen, 
Niinimäki & Kortelainen 1984). Parhaita polkas
tuotantoalueita Ruissalossa. ovat Krottilanlahti, 
Härkälänlahti, Iso-Pukin . ympäristö ja Hiiriluo
don-Ajatinluodon alue. 



Taulukko 7: 0+ -ikäisten kalanpoikasten keskimääräiset yksilömäärät nuotanvetoa kohti 

Ruissalossa (11 vetoa), Vepsässä (4) ja Rymättylän Pähkinäisissä (7) kesällä 1985. 

cd 0 0· 
r-1 ~- ~ 
~ ~ ~ 

cd ed _()) 0 0 
~ .&:! ~ ·r-:1 ~ ~ 
~ ·r-:1 ()) ed ~ ·r-:1 m :ro ~ ~ cd rd 
m ~ H ~ ed ~ :> :::$ E ()) cd tll ~ ~ 

r-1 :;j 0 ..c: r--1 ~ H ~ H !> ...c: ·r-1 ()) tll 
·r-1 m ~ m m :m 0 :;j :m ..c: ~ ·r-1 ·r-1 § tll ..c: ~ r-1 tll tll tll El .tll m ~ ~ ..c: 

Ruissalo + + 114 31 250 21 1 - - 32 43 4 516 -
Vepsä - 1 .;;.. - + 18 - 3 + 34 - - 3875 

Pähkinäinen - - 2 - 23 1 - - + - - - + 13 
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Poikasnuotalla ei saada tietoa ulappa-alueella 
liikkuvien kalanpoikasten, kuten silakan, runsau
desta. Silakan tärkeimmät poikastuotantoalueet 
Suomen rannikoilla ovat Saaristomerellä. Aivan 
Turun lähivesissä laji ei kuitenkaan lisäänny, 
mutta jo Saarronniemen-Kaarnitan alue on silakan 
lisääntymisaluetta (Niinimäki & Kortelainen 
1985). 

Rajasilta (1982) on selvittänyt laivaliikenteen 
vaikutuksia kalastukseen ja kalojen lisääntymi
seen Pohjois-Airistolla vuosina 1980-81. Silakan 
mädin todettiin kehittyvän normaaliin tapaan 12 
solmun nopeusrajoitusalueella, mutta 14 solmun 
nopeusrajoitusalueella väylän läheisillä rannoil
la mäti oli enimmäkseen kuollutta. Rantavyöhyk
keessä kolmipiikin, kyrnmenpiikin ja mudun popu
laatiotiheydet olivat väyläalueella vain noin 
viidesosa vertailualueen arvoista. Väheneminen 
johtuu todennäköisesti kasvillisuuden ja ravinto
eläinten vähenemisestä ja aallokon suoranaisesta 
häiriövaikutuksesta. Ammattikalastajista 76 %:n 
mielestä laivaliikenne haittaa kalastusta (pyy
dysten likaantuminen ja irtoaminen kiinnityksis
tä, kalastusalueiden menetykset sekä pyydysten 
laskemisen, kokemisen ja kalan kuljetuksen vaik
eutuminen). Saalistilastojen ja koekalastusten 
mukaan liikenteen vaikutukset aikuisten kalojen 
esiintymiseen ovat vähäiset. 

2.5.3. Kalojen käyttökelpoisuus 

Kalojen käyttöä ihmisravinnoksi alentavia teki
jöitä kuormitetuilla vesialueilla ovat rehevöity
misestä aiheutuvat kalan maku- ja hajuvirheet 
(esim. levämäinen tai maamainen maku) tai selvää 
saastumista osoittavat virheet (esim. öljyn ma
ku). Lisäksi kaloihin voi rikastua raskasmetal
leja tai muita ympäristömyrkkyjä. 

Kalojen makuvirheitä on alueella tutkittu velvoi
tetarkkailujen yhteydessä 1970-luvulta alkaen. 
Määritykset on tehty Valtion teknillisessä tutki
muskeskuksessa silakasta, lahnasta, ahvenesta ja 
kuhasta. 

1960-luvulla makuvirheet olivat alueella varsin 
tavallisia (Seppovaara 1967). 1970-luvulla ti
lanne on parantunut. Likaantunein alue on ollut 
Pitkäsalmi, missä kalat olivat vielä 1970-luvun 
alku.puolella heikkolaatuisia Ja suuri osa ka
loista oli syötäväksi kelpaamattomia (taulukko 
8). Kaloissa oli yleensä selvä öljyn maku. Selviä 
makuhaittoja oli myös Viheriäistenaukon ja Airis
tan pohjoisosan kaloissa. 1980-luvulla makuvir
heet ovat olleet harvinaisia koko alueella. 
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Taulukko 8. Kalojen aistinvaraisen a~v1o1nnin makupistei
den (maksimi 10) ja yleispisteiden (maksimi 22) keskiarvot 
ja ihmisravinnoksi ei kelpaavaksi arvioitujen kalojen 
prosenttiosuus·Viheriäistenaukolla, Airistolla, Vapparilla 
ja Pitkäsalmessa vuosina 1974, 1979 ja 1984. 

maku- yleis- ei 
pisteet pisteet kelp. 

Viheriäistenaukko 1974 6.1 16.7 24 
1979 7.2 17.6 0 
1984 7.1 17.1 0 

Airistan keski- 1974 6.8 16.2 11 
ja pohjoisosa 1979 7.4 17.5 0 

1984 7.5 17.9 0 

Vappari 1974 7.1 17.4 0 
1979 7.2 17.6 0 
1984 6.6 16.4 6 

Pitkäsalmi 1974 5.0 13.8 63 
1979 5.7 15.1 36 
1984 7.0 17.2 0 

Saaristomeren ravintoketjujen myrkkyjäämätutkimus 
tehtiin vuosina 1973-77 (Linko, Lemmetyinen & 
Rantamäki 1979). Korkeita ympäristömyrkkypitoi
suuksia kaloista ei löydetty. Esimerkiksi hauella 
elohopeapitoisuus oli keskimäärin 0.27 mg/kg. 
Silakan DDT-pitoisuus oli keskimäärin 0.38 mg/kg 
ja PCB-pitoisuus 0.31 mg/kg tuorepainoa kohti. 

Elohopean enimmäispitoisuudeksi lääkintöhallitus 
on suositellut 1 mg/kg. Kalojen DDT- ja PCB-pi
toisuuksista ei Suomessa ole annettu suosituksia. 
Ruotsissa ja Yhdysvalloissa enimmäispitoisuus on 
molempien yhdisteiden kohdalla 5 mg/kg. 
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2.5.4. Ammattikalastus 

Ammattikalastusta alueella on selvitetty kalata
loudellisena velvoitetarkkailuna vuosina 1973, 
1979 ja 1985. Vuoden 1985 tulokset eivät ole 
vielä käytettävissä. Lisäksi ammattikalastukselle 
aiheutuneista vahingoista on laadittu erillinen 
vahinkoselvitys vuosilta 1977-84 (Niinimäki & 
Kortelainen 1985, Niinimäki & Jumppanen 1985). 

Selvityksissä on haastateltu kaikki alueen pää
ja sivuammattikalastajat. Pääammattikalastajaksi 
luokiteltiin kalastusta ammatikseen harjoittava 
henkilö, joka saa vuotuisista tuloistaan vähin
tään yli puolet kalastuksesta. Sivuammattikalas
taja kalastaa kausiluonteisesti, ja kalastuksesta 
saatavat tulot ovat alle puolet kaikista tulois
ta. 

Ammattikalastus on alueella rannikkokalastusta, 
jossa saalis saadaan pääosin rysä-, verkko- ja 
kuokkupyynnillä. 

2.5.4.1. Kalastajien määrä ja kalastusoikeus 

Ammattimaisesti kalastusta harjoittaneiden ruoka
kuntien määrä on alueella viime vuosina ollut 
seuraava: 

pääammattikalastajia 
sivuammattikalastajia 

1973 

22 
11 

1979 

22 
2 

1984 

25 
8 

Kalastukseen osallistui -ruokakuntaa kohti keski
määrin 1.6-2.0 henkilöä. 

Ammattikalastajien kalastusoikeus perustuu rinnan 
vesialueiden omistukseen ja vuokraukseen. Kalas
tajat omistavat vain harvoin riittävän laajoja 
vesialueita. Vesialueiden jaot ja omistussuh
teiden pirstottuneisuus haittaavat ammattikalas
tusta mm. pidentämällä kalastusmatkoja ja vai
keuttamalla kalavesien saantia. 
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2.5.4.2. Kalastusalueet ja pyynnin ajoittuminen 

Pyynti keskittyy kalojen, erityisesti silakan, 
vaellus- ja kutualueiden tuntumaan Askaistenlah
delle ja Pohjois-Airistolle. Askaistenlahti oli 
vuonna' 1984 11 pääammattikalastajan ja 7 sivuam
mattikalastajan pääasiallinen kalastusalue. Ai
riston pohjoisosassa kalasti 7 pääammattikalasta
jaa ja eteläosassa 4 pääammatti- ja 1 sivuammat
tikalastaja. Kalastus keskittyy siten rehevöity
neimmän merialueen reuna-alueille ja sen ulkopuo
lelle. Turun lähivesissä ei harjoiteta lainkaan 
ammattikalastusta. 

Pyynti ajoittuu melko tasaisesti ympäri vuoden. 
Vähiten· kalastetaan heinä-elokuussa. Kalastus 
·kohdistuu yleensä tiettyihin kalalajeihin, ja 
siten pyynti ajoittuu kalojen vaellusten ja 
esiintymisen mukaan. Talvella ja keväällä harjoi
tetaan lähinnä kuhan ja mateen verkkopyyntiä, 
keväällä ja kesällä silakan rysäpyyntiä ja syk
syllä kuhan verkkopyyntiä. Lisäksi keväällä ka
lastetaan paikoin rysillä haukea ja lahnaa. 

2.5.4.3. Pyyntitavat ja ·pyydykset 

Silakanpyynnillä on ylivoimaisesti suurin merki
tys kalastuksessa. Silakan lisäksi lähes jokainen 
kalastaa jonkin verran suomukalaa. Ammattikalas
tajien käyttämät pyydykset on esitetty taulukossa 
9 . 

Taulukko 9. Ammattikalastajien käyttämät pyyntivälineet 
(kpl/ruokakunta) Turun edustan merialueella vuosina 1973, 
1979 ja 1984. 

1973 1979 1984 

pikkurysä 1.6 1.3 1.2 
iso suomukalarysä 2.0 1.6 0.2 
silakkarysä 4.8 6.2 4.3 
verkko 66.5 84.5 58.7 
koukku 12.6 26.5 7.4 
pitkäsiima 0.1 
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Silakan pyyntimuodoista tärkein on kevätsilakan 
rysäkalastus. Pyynnissä käytetään päältä avoimia 
silakkarysiä eli paunetteja. Ammattikalastajilla 
oli alueella käytössä vuonna 1984 yhteensä 134 
silakkarysää. Rysäkalastus alkaa tavallisesti 
huhti-toukokuun vaihteessa ja päättyy kesäkuun 
loppuun tai heinäkuun puoliväliin mennessä. Rysä
paikat sijaitsevat silakan vaellusreittien var
rella. Eniten rysäpaikkoja on Pohjois-Airistolla 
Lapilan-Järvistensaaren-Saarronniemen alueella ja 
Askaistenlahden eteläosassa. 

Muita silakan pyyntimuotoja alueella ovat talvi
nuottaus, troolaus ja verkkopyynti. Verkkokalas
tuksen merkitys on vähäinen. Silakan talvinuot
taus väheni 1960-luvulta alkaen, mutta se on 
viime vuosina jälleen hieman elpynyt. Nuottakun
tia on alueella ja osin alueen ulkopuolella ollut 
viime vuosina tavallisesti· 4-5. Airiston etelä-
osassa kalastaa nykyisin 2 troolialusta. 

Suomukalaa pyydetään verkoilla, koukuilla ja 
suomukalarysillä. Kalastus keskittyy lahnaan, 
kuhaan, haukeen ja mateeseen. Verkko- ja koukku
kalastus sijoittuu melko tasaisesti koko alueel
le. Eniten pyyntiä harjoitetaan Askaistenlahdel
la, Viheriäistenaukolla ja Pohjois-Airistolla. 
Kalastajilla oli vuonna 1984 käytössään 788 verk
koa avovesiaikaan ja 1 032 verkkoa talvella. 
Verkkojen tavallisin silmäkoko on 40-50 mm. Suo
mukalarysiä oli vuonna 1984 käytössä 41, ne 
sijaitsivat lähinnä Askaistenlahdella ja Vappa
rilla. 

Rysä-, verkko- ja koukkupyynnin saaliit ovat 
viime vuosina olleet noin 1 250-1 500 tn vuodessa 
(taulukko 10). Saaliista on silakkaa 1 200-1 400 
tn (96 %) ja suomukalaa 45-65 tn. Saalisarvioissa 
ei ole mukana trooli- Ja nuottasilakkaa. Silakan 
troolipyynnin ja talvisen nuottapyynnin saalis
määristä ei alueelta ole tarkkaa tietoa. Saalis
määrät vaihtelevat vuosittain mm. silakan esiin
tymisen ja jäätilanteen mukaan. Keskimääräinen 
saalis lienee vähintäin 500 tn vuodessa ja par
haina vuosina yli 1 000 tn. 
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Taulukko 10. Ammattikalastajien saalis (kg) Turun edustan 
merialueella vuosina 1973, 1979 ja 1984. Huom. trooli- ja 
nuottasaaliit puuttuvat tilastosta ja· vuoden 1984 saalis
tilastosta puuttuu 2 pääammatti-. ja 8 sivuammattikalasta
jan saaliit. 

1973 1979 1984 

silakka 1 238 000 1 441 504 1 204 027 
lahna 19 000 19 405 21 354 
kuha 13 000 24 712 16 709 
hauki 5 000 4 469 3 690 
turska 800 2 538 
made 2 000 2 693 1 460 
ahven 5 000 2 073 1 278 
särki + 100 1 260 
kuore + 100 585 
taimen, lohi + 173 361 
säyne 1 000 630 199 
siika + 10 32 
kampela + 47 + 
kilohaili 3 
muut + 1 233 + 

yhteensä 1 283 000 1 497 952 1 253 493 
kalastajaruokakuntia 33 24 23 
saalis/ruokakunta 38 879 62 415 54 500 

Siten ammattikalastuksen vuotuinen kokonaissaalis 
alueella on suuruusluokkaa 1 700-2 500 tn. Saa-
liin arvo vuoden 1984 merikalastuksen keskihinta-
jen mukaan on rysä-, verkko- ja kuokkupyynnin 
osalta 1.7-2.1 milj. mk ja nuotta- ja troolisila-
kan osalta 0.5-1.0 milj. mk. 

Pinta-alaan suhteutettuna saalismäärät ovat suu
remmat kuin muualla Suomen rannikkovesissä. 
Rysä-, verkko- ja koukkupyynnin vuotuinen saalis 
on 59-71 kg/ha ja nuotta- ja troolisilakan saalis 
on noin 24-48 kg/ha. Alueen sisällä on luonnolli
sesti suuria eroja saalismäärissä. Parhailla 
paikoilla kuten Pohjois-Airistolla saalis lienee 
yli 300 kg/ha. Saaristomeren pohjoisosassa Kusta
vin, Taivassalon, Velkuan ja Iniön alueella am
mattikalastajien saalis vuonna 1977 oli 46 kg/ha 
(Böhling, Lehtonen & Viitanen 1983). Lukuun si-
sältyy myös 8 troolialuksen saalis. 

Silakka on sekä määränsä että arvonsa puolesta 
ylivoimaisesti tärkein saalislaji. Pääosa saa
liista saadaan rysällä ja loput nuotalla ja troo
lilla. Vain muutama kalastaja käyttää silakka-
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verkkoja. Tärkein pyyntialue on nykyisin Airisto. 
Keskimääräiset rysäsaaliit Pohjois-Airistolla 
ovat 15-20 tn/rysä/pyyntikausi. Askaistenlahti 
oli 1960- ja 1970-luvuilla huomattava silakan 
pyyntialue, mutta v11me vuosina saaliit. ovat 
alueella romahtaneet (Eklund & Ranta-aho 1984, 
Hallikainen, Parmanne & Soikkeli 1985). Askais
tenlahdella keskimääräiset rysäsaaliit ovat 1980-
luvulla olleet vain 0.5-7 tn/rysä. Syytä saalii
den pienenemiseen ei tunneta. Silakan rysäkalas
tuksesta ollaan alueella kannattamattomuuden 
vuoksi luopumassa. 

Silakan jälkeen tärkeimpiä saalislajeja ovat 
lahna, kuha, hauki, turska, made ja ahven (tau
lukko 10). Nämä lajit muodostavat suomukalasaa
liista noin 96 %. Saalis jakaantuu alueellisesti 
varsin selkeästi siten, että suurin osa lahna-, 
hauki-, made- ja ahvensaaliista saadaan Askais
tenlahdelta, kuhasaalis saadaan pääosin Pohjois
Airistolta ja Viheriäistenaukolta, ja turskaa 
saadaan eniten Pohjois-Airistolta. 

Saaristomeri on merialueen tärkeintä lahnan ja 
kuhan kalastusaluetta (Lehtonen 1978, 1985). 
Turun edustan merialueella ammattikalastuksen 
vuosisaaliit ovat 19-21 tn lahnaa ja 13-25 tn 
kuhaa. Myös hauki-, made- ja ahvenkannat ovat 
alueella vahvat. Haukisaaliit ovat 4-5 tn ja 
madesaaliit 1.5-2.7 tn vuodessa. 

Ahventa saadaan lähinnä sivusaaliina ja siksi 
saalismäärät ovat hyvin pienet (1.3-5 tn/vuosi). 
Myöskään turskaa ei alueella varsinaisesti kalas
teta. Turskakannat vaihtelevat rannikkovesissä 
voimakkaasti. Turskaa saatiin eniten vuonna 1984 
2.5 tn. 

Sivusaaliina saadaan pien1a määriä myös mm. meri
taimenta, lohta, säynettä, siikaa ja kampelaa. 
Saalismäärät ovat hyvin pienet, ja ne kuvaavat 
paremmin lajeihin kohdistuvan pyynnin vähäisyyttä 
kuin lajien runsautta alueella. Esimerkiksi lohta 
ja meritaimenta saatiin vuonna 1984 vain 361 kg. 
Ainakin meritaimenen saalismäärien lisäämiseen on 
hyvät edellytykset, koska taimenta on istutettu 
alueelle runsaasti. 



34 

2.5.5. Kotitarve- ja virkistyskalastus 

Vapaa-ajankalastusta on selvitetty velvoitetark
kailuna kirjetiedusteluin vuosina 1973, 1979 ja 
1985. Tiedustelut lähetettiin satunnaisotannalla 
Turun· kaupungin kalastusluvan lunastaneille ja 
Naantalin seudun urheilukalastajat ry:n jäsenil
le. Vuoden 1985 saalistiedustelun tulokset eivät 
ole vielä käytettävissä. 

2.5.5.1. Kalastajien määrä ja kalastusoikeus 

Turun edustan merialueella arvioitiin vuosina 
1973 ja 1979 olevan noin 13 000 vapaa-ajankalas
tusta harjoittavaa ruokakuntaa. Airistan kalas
tusalueella on noin 350 kalastuskuntaa. Myös 

.järjestäytynyt vapaa-ajankalastus on alueella 
merkittävää: alueella toimii nykyisin 22 kalas
tuskerhoa tai -seuraa, joiden yhteinen jäsenmäärä 
on noin 2 400. 

Alueella kalastavien kalastusoikeudesta ei ole 
tehty selvitystä. Alueen länsipuolella, Saaristo
meren pohjoisosassa, vapaa-ajankalastajien kalas
tusoikeus perustui vuonna 1977 yleisimmin omiin 
vesialueisiin (49 %), kalaveden omistajan lupaan 
(44 %) ja yleiskalastusoikeuteen (22 %). Turun 
edustan merialueella vesialueen omistukseen pe
rustuvan kalastusoikeuden osuus lienee vähäisem
pi, ja virkistyskalastajien kalastusoikeus perus
tunee useammin yleiskalastusoikeuteen ja vesialu-
een omistajalta hankittuun lupaan. · 

Eniten vesialuetta alueella omistaa Turun kaupun
ki. Kalastuslupia kaupungin vesialueille on lu
nastettu 1960-luvulla vuosittain 500-1 700 kpl, 
1970-luvulla 1 300-2 700 kpl ja viime vuosina 
noin 2 000 kpl vuodessa. Kalastusluvat ovat ruo
kakuntakohtaisia. Kalastuslupien määrä väheni 
vuoden 1977 jälkeen. Tähän lienee syynä se, että 
pilkkiminen tuli kaupungin vesillä vapaaksi vuon
na 1977. 

2.5.5.2. Kalastusalueet ja pyynnin ajoittuminen 

Vapaa-ajankalastus ajoittuu ammattikalastuksesta 
poiketen kesään, touko-syyskuuhun. Kalastus on 
aktiivista myös piikkiaikaan tammi-maaliskuussa. 

Kalastuksen alueellista sijoittumista ei ole 
selvitetty. Turun vesialueille kalastusluvan 
lunastaneista useimmat kalastavat Pohjois-Airis
tolla ja Viheriäistenaukolla. 
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2.5.5.3. Pyyntivälineet 

Vapaa-ajankalastajien käyttämät pyyntivälineet 
Turun ja Naantalin tiedustelujen perusteella on 
esitetty taulukossa 11. Eniten käytettiin piik
kiä, onkia ja uistimia. 

Taulukko 11. Vapaa-ajankalastajien käyttämät pyyntiväli
neet (kpl/ruokakunta) Turun ja Naantalin tiedustelujen 
perusteella vliosina 1973 ja 1979. 

1973 1979 

silakkaverkko + 
täkyverkko 0.1 0.1 
muu verkko 0.3 1.0 
pitkäsiima 0.2 0.3 
katiska 
koukku 
uistin 
pilkki 
onki 

2.5.5.4. Saaliit 

0.1 0.2 
0.3 0.7 
1.5 1.7 
1.5 1.8 
1.8 1.7 

Taulukon ilmoittamia pyydysmääriä ei voi soveltaa 
koko alueelle johtuen erilaisista kalastusmäärä
yksistä eri alueilla. Turun kaupungin omistamilla 
vesillä on mm. verkkokalastus kielletty. Siten 
ainakin verkkojen määrä on koko alueella taulukon 
ilmoittamia arvoja suurempi. 

Vapaa-ajankalastajien kökonaissaaliista ei Turun 
edustan merialueelta ole käytettävissä luotet
tavia arvioita. Saaliita on selvitetty ainoastaan 
Turun kaupungin kalastusluvan lunastaneiden ja 
Naantalin urheilukalastajien osalta (taulukko 
12). Arvioiden perustana on käytettävä muualta 
saatuja tuloksia. Vapaa-ajankalastuksen vuosisaa
lis on rannikkovesissämme yleensä 5-10 kg/ha. 
Tämän arvion pohjalta Turun edustan merialueen 
vapaa-ajankalastuksen vuosisaalis on suuruusluok
kaa 105-210 tn. 
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Taulukko 12. Vapaa-ajankalastajien saalis (kg) Turun edus-
tan merialueella Turun ja Naantalin tiedustelujen perus-
teella vuosina 1973 ja 1979. 

1973 1979 

ahven 21 539 37 540 
kuha 5 448 20 530 
hauki 14 306 19 411 
kampela 9 511 
turska 7 050 
särki 4 683 7 017 
lahna 1 526 3 467 
made 353 2 627 
silakka 1 006 2 293 
säyne 695 1 966 
siika 8 1 226 
taimen, lohi 380 
kuore 168 289 
ankerias 50 
muikku 42 
muut 366 1 021 

yhteensä 50 190 114 328 
kalastajaruokakuntia 1 592 1 653 
saalis/ruokakunta 32 69 

Vapaa-ajankalastajien saalis koostuu, toisin kuin 
ammattikalastajilla, pääosin suomukalasta. Tär
keimmät saalislajit ovat ahven, kuha ja hauki, ja 
silakan osuus saaliissa on pieni. Vapaa-ajanka
lastuksen suomukalasaalis onkin lahnaa lukuun
ottamatta selvästi suurempi kuin ammattikalastuk
sen. Molemmat kalastusmuodot täydentävät siten 
hyvin toisiaan. Ammattikalastuksen yksipuolisen 
silakanpyynnin ohella tulee myös suomukalatuo
tanto tehokkaammin hyödynnetyksi. 

Turun ja Naantalin tiedustelujen kokonaissaalis 
oli vuonna 1973 noin 50 tn ja vuonna 1979 noin 
114 tn. Kalastajien ja pyydysten määrässä ei 
samaan aikaan tapahtunut oleellisia muutoksia. 
Siten saaliin määrä kalastajaa kohti lisääntyi 32 
kilosta 69 kiloon. Eniten saaliissa runsastuivat 
ahven, kuha, kampela ja turska. Helsingin edustan 
merialueella todettiin samaan aikaan 1970-luvulla 
saalismäärien nousua, eniten runsastuivat turska, 
silakka, kuha ja kampela (Marttinen, Niinimäki & 
Kortelainen 1984). 
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Turun ja Naantalin saalistiedustelujen ruokakun
takohtaiset saalismäärät ovat varsin suuret. 
Saalismäärä vuonna 1979 (69 kg/ruokakunta) oli 
lähes yhtä suuri kuin Helsingin edustan merialu
eella (75 kg/ruokakunta) ja selvästi suurempi 
kuin Saaristomeren pohjoisosassa (48 kg/ruoka
kunta v. 1977). Helsingin edustalla ja Saaristo
merellä enin osa saaliista saatiin verkoilla. 
Turun tiedusteluun vastanneilla vain harvoilla 
oli oikeus verkkopyyntiin. 

2.5.6. Kalankasvatus 

Airistan kalastusalueella toimii 6 kalankasvatus
laitosta, joiden vuosituotanto on yhteensä noin 
200 tonnia. Laitokset tuottavat lähinnä kirjoloh
ta, ja yhdellä laitoksella kasvatetaan myös meri
lohta ja meritaimenta kalaistutuksia varten. 

Kalankasvatuksen on esitetty aiheuttavan haittaa 
kalastukselle mm. likaamaila pyydyksiä ja karkot
tamalla silakkaparvia laitosten läheisiltä vesil
tä. Kalankasvatuksen haittavaikutuksia tutkitaan 
alueella edelleen. 

2.5.7. Suoritettu kalakantojen hoito 

Turun edustan merialueella kalakantoja on hoidet
tu lähinnä istutuksilla. Alueelle on istutettu 
1970-luvulta lähtien säännöllisesti meritaimenta, 
haukea ja siikaa (taulukko 13). 

Tärkein istutuslaji alueella on meritaimen. Suun
nitelmalliset mer~taimenen vaelluspoikasistutuk
set aloitettiin vuonna 1973 perustetun Saaristo
meren Meritaimentoimikunnan ohjelman puitteissa. 
Toimikunnan perustajayhdistyksiä olivat Varsi
nais-Suomen kalastajaliitto, Varsinais-Suomen 
kalamiespiiri ja Åbolands fiskarförbund. Toimi
kunnan tehtäväksi asetettiin anoa varoja ja suun
nitella ja ohjata meritaimenistutuksia. Pääta
voitteena on korvata ne 100 000 meritaimenen 
poikasta, jotka ennen jokien patoamista ovat 
tulleet Saaristomereen. 

Meritaimentoimikunnan toimialueelle, joka käsit
tää Turun ja Porin läänin alueen Saaristomeressä 
Uudenmaanläänin rajalta Rauman maalaiskunnan 
rajalle, on vuosina 1973-85 istutettu yhteensä 
lähes 1 150 000 meritaimenen vaelluspoikasta. 
Näistä Turun alueelle (osa-alue 3) on istutettu 
noin 150 000 poikasta. Istutuksissa on paaosin 
käytetty Isojoen kantaa, ja tavallisin istutuspi
tuus on ollut noin 20 cm. 

Lohta on istutettu meritaimenen ohella Saaristo
mereen toistaiseksi vain muutamia eriä. Lohta on 
pidetty alueella laajan merivaelluksensa takia 



Taulukko 13: Meritaimenen vaelluspoikasistutukset Turun alueelle ja Saaristomeren 

Meritaimentoimikunnan koko toiminta-alueelle sekä hauki- ja siikaistutukset Turun, 

Naantalin, Rymättylän, Paraisten, Piikkiön ja Kaarinan kuntien merialueille vuosi

na 1973-85 (Saaristomeren Meritaimentoimikunta 1986, Varsinais-Suomen kalastajaliit

to 1973-85) • 

meritaimen hauki siika 

Turku koko alue vastakuor. jatkokasv. vastakuor. 1-kesäiset 

1973 10 950 27 150 730 000 - - -
1974 7 000 35 800 455 000 450. 

1975 6 500 58 500 195 000 4 000 

1976 6 000 78 900 155 000 6 900 

1977 2 000 63 365 110 000 - 250 000 

1978 17 504 107 526 190 000 11 700 - 5 370 

1979 4 000 91 4 70 50 000 2 900 - 19 425 

198 0 6 500 89 060 45 000 8 600 - 45 000 

1981 5 000 92 294 75 000 18 100 - 10 935 

1982 5 710 87 793 100 000 15 900 

1983 27 685 128 393 40 000 15 150 - 79 576 

1984 37 780 127 920 70.000 17 145 - 57 710 

1985 17 000 159 598 - 7 800 - 12 550 

153 629 1 ·147 769 2 215 000 108 645 250 000 230 566 

w 
00 
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taimenta kannattamattomampana istutuslajina. 
Istukkaiden kokonaismäärä Saaristomeren alueella 
on noin 123 000 kpl. Istutuksissa on käytetty 
lähinnä Iijoen ja viime vuosina myös Nevajoen 
lohikantoja. 

Haukea Turun edustan merialueelle on istutettu 
vuosina 1973-85 vastakuoriutuneena noin 2 200 000 
kpl ja jatkokasvatettuna noin 108 000 kpl. Vas
takuoriutuneiden poikasten istuttamisesta ollaan 
luopumassa. 

Siikaistutuksissa vastakuoriutuneiden istuttami
sesta on kokonaan luovuttu, ja istutukset tehdään 
1-kesäisillä poikasilla. Kesänvanhojen poikasten 
istutusmäärä on Turun edustan merialueella noin 
230 000. Istutuksissa on tavallisesti käytetty 
Kokemäenjoen vaellussiikaa. Kaikkiaan Saaristo
mereen on istutettu noin 1 900 000 kesänvanhaa 
siian poikasta. 

Kalaistutukset suoritetaan alueella keskitetysti 
Varsinais-Suomen kalastajaliiton toimesta. Istu
tusten kustannuksiin ovat osallistuneet valtio 
(maa- ja metsätalousministeriön kalastuskorttiva
rat), rannikkokunnat, kalatalousyhteistöt, yhdis
tykset, yritykset ja yksityisvesialueiden omista
jat. Merialuetta kuormittavien kuntien ja teolli
suuslaitosten kalataloudelliset hoitovelvoitteet 
suoritetaan lähes yksinomaan meritaimenistutuksi
lla ja vähäisessä määrin siika- ja hauki-istutuk
silla. 

Istutustoiminnan kannattavuutta on alueella sel
vitetty kalamerkintöjen ja saalistilastojen avul
la meritaimenen (Mononen, Toivonen, Ikonen & 
Pelkonen 1981, Pelkonen 1985) ja siian (Lehtonen 
1985) osalta. Meritaimenta on istutusten yhtey
dessä merkitty lähes vuosittain vuodesta 1975 
alkaen. Yksilökohtaisella kalamerkillä merkittyjä 
taimenia on istutettu Saaristomereen vuosina 
1975-85 yhteensä 14 871 kpl. 

Merkintöjen mukaan meritaimen on melko paikalli
nen laji. Merkkipalautuksista 60 % tuli 50 km:n 
säteeltä istutuspaikasta. Kevätistutukset antoi
vat keskimäärin hieman paremman tuloksen kuin 
syysistutukset. 

Meritaimenen todettiin selvästi yleistyneen sekä 
ammattikalastajien että vapaa-ajankalastajien 
saaliissa. Saadun saaliin arvo on Saaristomerellä 
on 2 .. 5-kertainen istutuskustannuksiin verrattuna. 
Kalastuksen tehostamisella istutusten kannatta
vuutta voitaisiin edelleen lisätä. Etenkin Turun 
edustan merialueella taimensaaliit ovat vähäi
sestä pintaverkkopyynnistä johtuen pienet. 
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Siikaistutusten kannattavuutta on selvitetty 
ainoastaan ammattikalastuksen saaliiden pohjalta. 
Istutukset todettiin kannattaviksi Pyhärannan
Kustavin alueella ja Peimarin alueella ja kannat
tamattomiksi muualla Saaristomerellä. Turun edus
tan merialueella ammattikalastajien siik~saåliit 
ovat o1leet vain muutamia k)rmmeniä kiloja vuodes
sa. Pienet saalismäärät johtunevat lähinnä vähäi
sestä siikaan kohdistuvasta verkkopyynnistä ja 
s11an laajasta liikkumisalueesta istutusalueiden 
ulkopuolella. Turun ja Naantalin vapaa-ajankalas
tajien siikasaalis oli kuitenkin vuonna ~979 yli 
1 200 kg (taulukko 13). Vaikka vuoden 1979 siika
saalis lienee poikkeuksellisen suuri; osoittaa se 
kuitenkin s11an esiintyvän ainakin ajoittain 
runsaana myös Turun edustan merialueella. 

2.6. Kalaveden käytön ja hoidon.kehittäminen 

Turun edustan merialue on kalastuksellisesti 
erittäin merkittävää aluetta. Alueella on noin 
13 000 vapaa-ajankalastusta harjoittavaa ruoka
kuntaa ja noin 30 ammattikalastajaa, joiden koko
naissaalis on· noin 2. 0-2.5 milj. kg vuodessa. 
Kalas~ajien ja saaliin määrä on pinta-alaa kohti 
suurimpia rannikkovesissämme. 

Merialueen merkitys kalastusalueena tulee lähi
vuosina edelleen lisääntymään elintason nousun ja 
vapaa-ajan lisääntymisen myötä. Suurin virkistys
käyttöpaine on suurien taajamien läheisyydessä. 

Alueen kalastusedellytysten turvaaminen ja paran
taminen niin vapaa-ajankalastuksen kuin ammatti
kalastuksenkin osalta epellyttää suunnitelmal
lista kalaveden hoitotyötä ja kalastuksen järjes
tämistä. Uuden kalastuslain mukaan kalastusta 
järjestettäessä on pyrittävä vesialueen mahdolli
simman suuree·n pysyvään tuottavuuteen. Tavoitteen 
toteutumiseksi alueen yksityisten vesialueenomis
tajien ja kalastuskuntien tulisi toimia yhteis
työssä ja samojen toimintaperiaatteiden mukaan. 

2.6.1. Kalojen elinympäristön parantaminen 

Lähtökohta kalojen elinmahdollisuuksien turvaami
seksi on veden laadun säilyttäminen mahdollisim
man hyvänä. Likaantumiselta ja rakentamiselta on 
erityisesti suojeltava matalia ranta-alueita ja 
lahtia, joilla on merkitystä kalojen kutu- ja 
poikastuotantoalueina. Vesistöä muuttavista hank
keista on päätettävä vasta riittävien kalatalou
dellisten selvitysten jälkeen. 

Turun edustan merialueella viime vuosina tapahtu
nut veden laadun paraneminen ja kalastolle ja 
kalastukselle aiheutuneiden haittojen väheneminen 
ovat lähinnä tehostuneen taajama- ja teollisuus-
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jätevesien puhdistuksen ansiota. Lounais-Suomen 
vesien käytön kokonaissuunnitelman (Vesihallitus 
1980) mukaan Saaristomerellä on pyrittävä jäteve
sien haittavaikutuksien rajaamiseen nykyisille 
purkualueille ja kuormituksen vähentämiseen. 
Saaristomerelle ei myöskään suositella uuden 
vesistöä kuormittavan teollisuuden sijoittamista. 

Jätevedenpuhdistuksen tehostamisella ei enää 
pystyttäne oleellisesti parantamaan meriveden 
laatua muualla kuin purkupaikkojen läheisyydessä. 
Suurin kuormitus tulee hajakuormituksena ja luon
nonhuuhtoutumana jokien mukana ja valumavesinä 
maa-alueilta. Hajakuormituslähteistä merkittävin 
on maataloudesta tuleva kuormitus. Maatalouden 
aiheuttamaa kuormitusta on pyrittävä vähentämään 
erityisesti vesistöön huuhtoutuvien karjatalous
jätteiden ja lannoitteiden osalta. Maatalouden 
vesiensuojelutoimenpiteitä alueella edistetään 
valistustoiminnan (maatalouden neuvontajärjestöt) 
ja määräysten ja valvonnan (vesipiiri) avulla. 

Turun edustan· merialueella toimii 6 kalankasva
tuslaitosta. Kalojen ulosteet ja käyttämättä 
jäänyt rehu aiheuttavat paikallisesti merialueen 
rehevöitymistä. Lisäksi vesistöön voi joutua 
lääkeaineita, suolistobakteereja, kalataudin 
aiheuttajia ja loisia, jotka voivat vaikuttaa 
ympäristön kalaston käyttäytymiseen. 

Turun vesipiirissä tehdyn suunnitelman (Turun 
vesipiiri 1985) mukaan kirjolohenkasvatusta ei 
alueella enää tulisi laajentaa. Laitosten kuormi
tusta tulisi pienentää tehostamalla lietteenpois
toa. Vuosituotannon ylärajaksi laitosta kohti 
esitetään 50 tonnia. Mikäli tutkimuksissa osoite
taan kalankasvatuksen estävän silakan vaelluksia 
kapeiden salmien läpi, tulee nykyiset laitokset 
poistaa tällaisilta paikoilta. 

Kalaistutuksia tulee alueella edelleen jatkaa. 
Toistuvilla istutuksilla pystytään ylläpitämään 
sellaisten arvokkaiden lajien kantoja, jotka 
menestyvät vesistössä mutta eivät pysty alueella 
riittävästi lisääntymään. Suositeltavimpia istu
tuslajeja alueelle ovat meritaimen, lohi ja sii
ka. 

Istutustoimintaan käytettävissä olevat varat 
tulee jatkossakin suunnata ensisijaisesti meri
taimeneen. Meritaimenistutukset ovat Saaristo
merellä ja muuallakin rannikkovesissä osoittau
tuneet erittäin kannattaviksi. Meritaimen on 
yleistynyt kaikkiallla istutusalueilla. Laji ei 
näytä karttavan edes Turun reheviä lähivesiä, ja 
taimenta nousee nykyisin myös Aurajokeen. 
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Sopiva istutusmäärä alueelle on 20 000-30 000 
poikasta vuosittain. Saatujen kokemusten mukaan 
poikasten istutuspituuden tulee olla noin 20 cm 
ja istutuksissa tulisi käyttää mieluiten Isojoen 
kantaa. 

Taimenistutuksissa kannattaa kokeilla myös V11-
västettyä istutusta ja syysistutusta. Kokeilujen 
yhteydessä poikasia on merkittävä, jotta tuloksia 
voidaan verrata tavanomaisiin kevätistutuksiin. 
Viivästetyssä istutuksessa kaloja pidetään istu
tusalueella olevissa verkkoaltaissa muutaman 
viikon. Näin kalat ehtivät toipua kuljetuksen 
rasituksista ja tottua istutusalueen veteen, ja 
ne ovat kriittisimmän ajan suojassa petokaloilta. 
Syysistutuksilla voidaan vähentää poikasten jou~ 
tumista ·pyydyksiin. Taimenistukkaita on todettu 
joutuvan keväisin istutuksen jälkeen etenkin 
silakkarysiin. Esimerkiksi toukokuussa 1984 to
dettiin Pohjois-Airistolla joutuvan silakkarysiin 
keskimäärin peräti 11 poikasta rysää kohti päi
vässä (Niinimäki & Kortelainen 1985). 

Lohi-istutusten kannattavuutta ei Saaristomerellä 
ole se~vitetty. Istutusmäärät ovat olleet pienet 
ja merkintöjä on tehty vähän. Selkämerelle ja 
Suomenlahdelle on viime vuosina tehty runsaasti 
lohi-istutuksia etenkin Nevajoen lohikannalla. 
Istutustulokset ovat olleet jopa parempia kuin 
meritaimenelia saadut tulokset. Lohisaaliit ovat 
alueilla moninkertaistuneet (Eskelinen 1985, 
Westman & Pursiainen 1985). 

Lohesta saataisiin todennäköisesti myös Saaristo
merelle ja Airistan alueelle tärkeä saalislaji 
istutusten avulla. Lohen soveltumista alueelle on 
ensin selvitettävä istuttamalla keväisin merkit
tyjä lohenpoikasia. Merkittyjen poikasten määrä 
tulisi olla vähintään 1 000-2 000 yksilöä vuodes
sa. Saaristomeren omia pieniä lohikantoja ei 
istutuksiin ole käytettävissä. Istutuksissa tu
lisi käyttää Nevajoen kantaa. Nevanlohen meri
vaellus on selvästi lyhyempi kuin Perämeren lohi
kannoilla. Aurajoen alaosalle istutetiin Riista
ja Kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Turun kau
pungin toimesta merivaellukselle lähteviä Nevan
lohia keväällä 1986 15 000 kpl, joista 1 000 on 
merkitty. 

Vaellussiikaistutukset ovat Lehtosen (1985) sel
vityksen mukaan Turun edustan merialueella kan
nattamattomia, ja parempia tuloksia voitaisiin 
saada karisiialla. Siten vaellussiikaistutuksia 
ei alueella kannattane jatkaa. Mikäli istutuksia 
edelleen tehdään tulisi istutuspituuden olla noin 
10 cm. 
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Saaristomeren omaa karisiikakantaa tulisi saada 
viljelytoiminnan p11r11n, ja istutuskokeilut 
tulisi aloittaa tällä siikamuodolla. Karisiika on 
Saaristomeressä yhtä nopeakasvuinen mutta paikal
lisempi siikamuoto kuin vaellussiika. Istutusko
keilujen yhteydessä poikasia tulisi merkitä. 

Haukea on yleisesti käytetty kalavesien hoidossa, 
koska laji on paikallinen ja helposti kasvatetta
vissa mädistä poikasiksi. Tutkimustulosten mu
kaan kalastuskoen saavuttavien haukien maara 
riippuu etupäässä muista tekijöitä kuin syntyvien 
poikasten määrästä (Sumari & Westman 1969). Täl
laisia tekijöitä ovat ravintokilpailu ja reviiri
käyttäytyminen, jotka lisääntymistä tehokkaammin 
määräävät haukikannan runsauden tietyllä alueel
la. Syntyvän vuosiluokan koko on siten yleensä 
riippumaton emokannan koosta. 

Turun edustan merialueella haukikanta on melko 
runsas, ja alueella on paljon hauen lisääntymis
ja kasvualueeksi soveltuvaa rantavyöhykettä. On 
ilmeistä, että lajin luontainen lisääntyminen 
pystyy tuottamaan tarvittavat poikasmäärät, eikä 
istutuksilla pystyttäne lisämään haukien määrää. 
Siten hauki-istutusten jatkaminen alueella ei ole 
perusteltua ainakaan nykyisessä laajuudessa. 

2.6.3. Kalaveden tuotto, pyynnin tehostaminen ja rauhoitusmäärä
ykset 

Kalastuksen järjestämisen lähtökohtana on kalave
den ·tuotto. Kalastuslain mukaan kalastusta har
joitettaessa on pyrittävä vesialueen mahdollisim
man suureen pysyvään tuottavuuteen. 

Merialueen luentaiseksi kalantuotoksi on arvioitu 
rehevyystasosta riippuen suomukalan osalta 30-100 
ja silakan ja kilohailin osalta 10-300 kg/ha/v 
(Anttila & Lehtonen 1973). Rehevissä vesissä suo
mukalatuotto on suurimmillaan ja silakantuotto 
pienimmillään. Rehevien alueiden korkea suomuka
latuotto johtuu rehevieh merenlahtien toimimi
sesta monien suomukalojen lisääntymisalueina. 

Kalantuotosta Turun edustan merialueella ei ole 
olemassa luotettavia arvioita. Kalantuoton keski
määräiseksi suuruusluokaksi Turun alueella voi
daan arvioida 40-50 kg/ha suomukalaa ja 150-200 
kg/ha silakkaa. Ammattikalastuksen vuotuinen 
silakkasaalis alueella on noin 80-110 kg/ha. 
Suomukalasaalis alueella on ·vapaa-ajankalastuksen 
osalta noin 5-10 ja ammattikalstuksen osalta 2-3 
kg/h~. Siten suomukalasaaliita voidaan vielä 
selvästi lisätä tulevien vuosien kalansaaliita 
vaarantamatta. 
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Suomukalan kalastusta voidaan alueella lisätä 
miltei kaikkien lajien kohdalla.. Etenkin särki-, 
pasuri-, kiiski- ja ahvenkannat ovat rehevöity
neissä vesissä runsaat, ja näiden lajien kalas
tusta voidaan tehostaa eniten. Myös arvoikkaim
piin l~jeihin, kuhaan, sikaan, meritaimeneen ja 
loheen, kohdistuvaa pyyntiä voidaan alueella 
vielä lisätä. Näistä meritaimen, lohi ja pääosin 
siika esiintyvät alueella istutusten varassa, 
joten kalojen talteenoton tulisi olla mahdolli
simman tehokasta. 

Silakka liikkuu laajalla alueella ulapan ja ran
nikon välillä. Saaliit ovat voimakkaan kalastuk
sen takia monin paikoin pienentyneet, ja saa
liissa o~ ollut runsaasti nuorta pienikokoista 
silakkaa. Silakankalastusta tultaneenkin lähiai
koina rajoittamaan ainakin troolauksen osalta. 
Samasta syystä silakan ammattimaista kalastusta 
ei Airiston alueella tulisi enää oleellisesti 
lisätä. Vapaa-ajankalstajien silakanpyyntiä voi
daan alueella kuitenkin vielä lisätä. 

Kalastuslainsäädännössä on määritelty eräille 
kalalajeille tietyt rauhoitusajat, alamitat ja 
pyyntivälineitä koskevat rajoitukset. Kalaveden 
omistajalla on myös mahdollisuus antaa vesilleen 
lain määräyksiä tiukempia määräyksiä. Kalastus
laista poikkeavia koko Airiston aluetta koskevia 
määräyksiä alueella ei ole. Kalastuskuntien ja 
yksityisten vesialueilla on sen sijaan eräitä 
pyyntivälineitä koskevia rajoituksia. Näiden 
tarkoituksenmukaisuus tulisi arvioida uudelleen 
ja pyyntirajoitukset tulisi mahdollisuuksien 
mukaan poistaa. 

Suhtautuminen pysyv11n rauhoitusalueisiin kala
veden hoitokeinona on v11me vuosina muuttunut 
epäileväksi. Uuden kalastuslain voimaantulon 
jälkeen on kaikkien vanhojen rauhoitusalueiden ja 
-piirien voimassaolo lakannut vuoden 1986 alusta. 
Kalastuskuntien ja muiden vesialueenomistajien on 
uudelleen tutkittava rauhoitusalueiden tarkoituk
senmukaisuus. Rauhoitusalueesta päättää kalastus
alueen valtuuskunta. Tarpeelliset rauhoitukset 
ovat voimassa korkeintaan kymmenen vuotta kerral
laan. 
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2.6.4. Kalastuksen järjestäminen 

Kalastuslain mukaan oikeus harjoittaa kalastusta 
ja määrätä siitä kuuluu eräitä rajoituksia ja 
poikkeuksia lukuunottamatta vesialueen omistajal
le. Useille omistajille yhteisesti kuuluvan kala
veden käyttö ja hoito kuuluu osakkaiden muodosta
malle kalastuskunnalle. Kalastuksen saattaminen 
kalastuslain uudistusta vastaavaksi edellyttää 
vesialueiden omistajilta ja kalastuskunnilta 
paitsi lakisääteisien velvollisuuksien toteutta
mista myös aktiivista osanottoa ja myönteistä 
asennetta kalastuksen järjestämistä ja kalavesien 
hoitoa kohtaan. Hyvin hoidetuista kalavesistä 
hyötyvät n11n vesialueiden omistajat kuin eri 
kalastajaryhmät. 

Huomattava osa Turun edustan merialueesta on 
jaettua vesialuetta. Nämä yksityisomistuksessa 
olevat vesialueet ovat eräitä kaupunkien ja kun
tien omistamia ves1a lukuunottamatta pieniä ja 
tilkkumaisia. Kalaveden käyttö ja hoito on näillä 
vesialueilla sattumanvaraista, ja pienet vesi
alueet vaikeuttavat kalastamista. Kalastuksen 
järkiperäistämiseksi omistajien tulisi perustaa 
vapaaehtoisesti "kalastuskuntia" tai -seuroja, 
jolloin kalaveden käyttö voidaan järjestää laa
jemmalla alueella. Näin voitaisiin menetellä 
esimerkiksi kylien jaettujen vesien alueella. 
Vastaavasti myös kalastuskunnat voivat liittyä 
yht~en ja laajentaa toimialuettaan. 

Kalastuslain uudistuksen perustavoite on kalave
den tuoton tehokas. talteenotto. Kalastus pyritään 
järjestämään suunnitelmallisesti kalataloudelli
sesti yhtenäisillä alueilla riippumatta kunnan
rajoista tai vesien omistussuhteista. Vesialueet 
onkin tätä· tarkoitusta varten jaettu kalastus
alueisiin. Kalastus ja kalavesien hoito järjeste
tään kalastusalueille laadittavien käyttö- ja 
hoitosuunnitelmien mukaan. Lainsäädännön keskei
siin tavoitteisiin kuuluu myös ammattikalastuksen 
edistäminen ja vapaa-ajankalastuksen tarpeiden 
huomioon ottaminen. 

Järjestäytynyt kalastuskunta on edelleen kalata
lousalan paikallistasen perusyksikkö, joka itse
näisesti päättää kalavesien hoidosta ja käytöstä. 
Airistan kalastusalueella on noin 350 kalastus
kuntaa, jbista tosin vain muutama on v11me vuo
sina toiminut aktiivisesti. Kalastuslain uudis
tuksen myötä järjestäytyneiden kalastuskuntien on 
uudistettava sääntönsä ja järjestäytymättömät tai 
vapautetut kalastuskunnat kutsutaan järjestäy
tymiskokoukseen. Kalastuskuntien järjestäytymis
kokoukset alkavat alueella vuoden 1986 aikana. 
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Kalastuskunnan lakisääteinen tehtävä on järjestää 
kalastuksen harjoittaminen ja kalakannan hoito ja 
lisääminen toimialueellaan. Kalastuskuntien on 
tarpeen mukaan otettava huomioon koko kalastus
alueelle laadittavan käyttö- ja hoitosuunnitelman 
kalavarojen hoitoa ja käyttöä koskevat suuntavii
vat. 

Päätettäessä kalastuksen järjestämisestä kalas
tuskunnan tulee ottaa huomioon, että päätökset 
ovat sopusoinnussa kalastuslain yleistavoitteen 
kanssa. Kalastusoikeus jaetaan osakkaiden kesken 
tavallisesti pyydysyksiköiden mukaan. Kalastus
kunnan vesille päätetään kokonaisyksikkömäärä, ja 
jokaiselle pyydykselle annetaan yksikköarvo. 
Osakkaat saavat käyttää yksiköitä vesialueosuut
taan vastaavan määrän tai kalastuskunnan päätök
s.ellä kalastusoikeus voidaan esimerkiksi vuokrata 
tai kalastuksen järjestäminen annetaan kalastus
alueen hoidettavaksi. 

Pyydysyksiköiden kokonaismäärä ja pyydysten yk
sikköarvot määrätään kalaveden arvioidun tuoton 
ja eri pyydysten antaman saaliin perusteella. 
Turun edustan merialueella yksiköinnissä voidaan 
käyttää esimerkiksi Turun kalastuspiirin alusta
via ohjearvoja. Näiden mukaan alueelle voidaan 
määrätä yksiköitä 10 · kpl vesihehtaaria kohti. 
Tavallisimpien pyydysten yksikköarvot ovat seu
raavat: 

trooli 150 
nuotta 50 
silakkarysä 30 
lohirysä 15 
rysä, yli 1,5 m 5 
rysä, enint. 1,5 m 1 
verkko, yli 3x30 m 3 
verkko, tav. 1 
katiska 1 
pitkäsiima, 100 koukkua 1 
iskukoukku, 5 koukkua 1 
uistin 1 

Pyydysyksiköiden kokonaismäärästä tulee varata 
myös tietty kiintiö kalastusluviksi kalastuskun
taan kuulumattomille. Tällaisia luparyhmiä ovat 
kylässäasuvien kotitarve- ja virkistyskalastuslu
vat, ammattikalastusluvat ja erityisluvat matkai
lu- ja virkistyskalastukseen. 

Kalastuslain mukaan kalastuskuntien on otettava 
erityisesti huomioon ammattimaisen kalastuksen 
edut. Kalastuskuntien vesialueilla ammattikalas
tusta harjoitetaan joko kalastuskunnan osakkuu
teen tai vuokraukseen perustuvan kalastusoikeuden 
varassa. Kun kalastusoikeus annetaan vuokralle 
ammattikalastusta varten, on vuokrasopimus teh-
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tävä kirjallisesti ja vähintään viideksi ja enin
tään kahdeksikymmeneksi vuodeksi. Entisellä vuok
ramiehellä on etuoikeus vuokrasopimuksen uusimi
seen, mikäli kalastusoikeus annetaan sopimuksen 
päätyttyä uudelleen vuokralle. Lisäksi kalastus
alueen hallitus voi kehottaa vesialueen omistajaa 
antamaan alueen vuokralle ammattimaisesti harjoi
tettavaa kalastusta varten, mikäli kyseisen vesi
alueen käyttämättä jättäminen vaikeuttaa olennai
sesti vesistön kalakannan hoitoa tai sen kalata
loudellista hyväksikäyttöä tai on esteenä nuotan 
vetämiselle tai muulle vesistössä käytettävän 
pyyntitavan edellyttämälle vesialueen yhdessä 
käyttämiselle. 

Kalastuslain mukaan jokaisella kylässä muutoin 
kuin tilapäisesti asuvalla on oikeus harjoittaa 
kotitarve- ja virkistyskalastusta kylänrajan 
sisäpuolella olevalla vesialueen omistajan osoit
tamalla alueella ja hänen määräämällään tavalla. 
Luvan saaja on velvollinen suorittamaan vesi
alueen omistajalle kohtuullisen maksun. 

Virkistyskalastajien kalastusmahdollisuuksia 
tulisi kehittää myös laajemmin, niin että mat
kailuun ja vapaa-aikaan liittyvä kalastuskysyntä 
voidaan tyydyttää. Lupia tällaiseen kalastukseen 
voivat myydä niin kalastuskunnat kuin yksityis
omistajatkin. Lopullisena tavoitteena tulee olla 
yhteinen lupajärjestelmä, joka mahdollistaisi 
tietyn rajoitetun virkistyskalastusoikeuden koko 
Airisten kalastusalueella. · Tällainen lupa voisi 
oikeuttaa esimerkiksi vapakalastukseen. Järjes
telmän kehittäminen tulee antaa kalastusalueen 
tehtäväksi, joka myös hoitaisi keskitetysti lu
pien myynnin. Kalastusmahdollisuuksien markki
nointi on kalavesien taloudellisen hyväksikäytön 
periaatteen mukaista. Lupajärjestelmän toteutumi
nen parantaisi oleellisesti v~paa-ajankalasta
jien ja matkailijoiden kalastusmahdollisuuksia ja 
toisi tuloja kalavesien omistajille. 
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Kakskerranjärvi on pieni pitkänomainen saaristo
järvi. (pinta-ala 1,6 km2, pituus n. 5 km ja kes
kimääräinen leveys n. 300 m) Kakskerran saaren 
keskellä (kuva 7). Järven keskisyvyys on 6 m ja 
suurin syvyys 15,5 m. Järven valuma-alue on vain 
7,4 km2, mistä johtuen Jarven tulovirtaama on 
pieni. Veden teoreettinen viipymä Jarvessä on 
noin 4 vuotta, mikä on selvästi suomalaisten 
Jarvien keskiarvoa pitempi aika. Kakskerranjär
vestä laskee mereen noin kilometrin pituinen 
Myllyoja. 

Kak~kerranjärveä kuormittavat maa-alueilta huuh
toutuvat valumavedet ja Jarveä ympäröivän haja
asutuksen jätevedet. Lisäksi kuormituslähteitä 
ovat ilmalaskeuma ja sadeveden mukana tuleva 
kuormitus sekä järven pohjalietteessä tapahtuva 
ravinteiden liukeneminen. 

Järveen rajoittuu 171 tilaa,. joista noin 150 on 
kesäasuntoja. Useimpien tilojen jätevedet imeyte
tään maastoon, mutta joiltakin tiloilta sauna- ja 
talousvedet johdetaan järveen tai järveen laske
viin ojiin. Valuma-alueesta n. 27 % (200 ha) on 
peltomaata, josta suuri osa on rantaan ulottuvaa 
ja järveen päin viettävää huuhtoutumisherkkää 
peltoa. 

Valuma-alueelta huuhtoutuu järveen vuosittain 
200-450 kg fosforia ja 3 500-5 000 kg typpeä 
(Jumppanen & Kolehmainen 1984b). Ravinteiden ja 
kiintoaineen määrästä n. 85 % on peräisin pel
loilta ja metsämaalta, ja n. 15 % tulee asutuksen 
jätevesissä. Pääosa hajakuormituksesta ajoittuu 
kevääseen ja syksyyn. Sen sijaan asutuksen jäte
vedet tulevat järveen juuri tuotantoaikaan kesäl
lä, jolloin niiden merkitys veden laatuun on 
suuri. 

3.2 .. Lämpötilakerrostuneisuus 

3.3. Happitalous 

Vesi kerrostuu lämpötilan suhteen kesällä ja 
talvella. Kesäkerrostuneisuus säilyy voimakkaana 
syksyyn asti. Kesällä lämpötilan harppauskerros 
sijaitsee 5-8 metrin välillä. Syystäyskierto 
sekoittaa vedet tavallisesti lokakuussa. 

Kakskerranjärvi on kirkasvetinen, humusköyhä ja 
vähän orgaanista ainetta ja ravinteita sisältävä 
järvi. Pintaveden happitalous on hyvä. Kesäaikai-



Kuva 7. Kakskerranjärvi ja järven syvyyssuhteet (6, 12 ja 15m syvyyskäyrät). 
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nen happikyllästys on tosin 1960-luvulta alkaen 
kasvanut, ja hapen ylikyllästys on v11me vuosina 
ollut tavallista. Tämä viittaa rehevöitymisestä 
johtuvaan lisääntyneeseen kasviplanktonin tuotan
toon päällysvedessä. Alusvedessä on happitilanne 
yleensä ollut huono kerrostuneisuuskausien aikana 
talvella ja kesällä. Pohjaan vajoavan aineksen 
hajoaminen tilavuudeltaan pienessä alusvedessä 
johtaa hapen kulumiseen, ja syvänteessä voi happi 
kokonaan loppua. Esimerkiksi 10 metrin syvyydessä 
happipitoisuus on 1960-luvulta alkaen ollut lop
pukesällä vain 1 - 3 mg/1. Selvää kehitystä alus
veden happitaloudessa ei tänä aikana ole tapahtu
nut. 

Alusveden happivajaus rajoittaa siten ajoittain 
·kalojen esiintymisen pintakerrokseen. Erityisesti 
kesäkerrostuneisuuden aikana alusveden happipi
toisuus laskee kalojen toimeentulon kannalta 
liian alhaiselle tasolle (alle 3 mg/1). Tuuli- ja 
lämpöoloista riippuen tämä vesikerros alkaa 6 - 8 
metrin syvyydestä. Myös pohjaeläintuotanto alenee 
tai estyy happivajauksen takia. Mikäli happi 
loppuu pohjalta kokonaan, pohjalle sitoutuneet 
ravinteet liukenevat uudelleen veteen. Tapahtuu 
järven sisäistä lannoittumista. 

Talvella alusveden happitilanne on ollut parempi 
kuin kesällä. Lopputalvellakin happea on yleensä 
ollut arvokaloille riittävästi yli 10 metrin 
syvyyteen asti. Täydellinen happikato vallitsee 
vain Myllykylän syvänteen pohjalla (15.5 m). 

Kakskerranjärven keskimääräiset typpi- ja fosfo
ripitoisuudet ovat päällysvedessä olleet lievästi 
reheville järville ominaisella tasolla. Esimer
kiksi päällysveden fosforipitoisuuden kesäkauden 
keskiarvot ovat 1960-luvulta alkaen olleet suu
ruusluokkaa 17-26 mgfm3. Ajoittain pitoisuudet 
ovat olleet suuremmat, mutta selvää rehevyystason 
nousua ei ole havaittavissa. 

Sen sijaan alusvedessä ravinnepitoisuudet ovat 
kohonneet. Alusveden fosforipitoisuudet ovat 
olleet etenkin 1980-luvulla erittäin korkeat 
(taulukko 14). Hapen loppuminen alusvedestä ker
rostuneisuuskausien aikana aiheuttaa ravinteiden 
vapautumista pohjasedimenteistä, jolloin typpi
ja fosforipitoisuudet kohoavat huomattavasti. 
Fosforipitoisuudet ovat kohonneet alusvedessä 
jopa kymmenen kertaa suuremmiksi kuin päällysve
dessä. Ravinteiden kierto poikkeaa siten olennai
sesti luonnontilaisesta järvestä. Järven sieto
kyky on ylittynyt, ja tämä voi johtaa kiihtyvään 
rehevöitymiseen. 
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Taulukko 14. Kakskerranjärven syvänteen veden fosforipi
toisuus (mg/m3) 1 m pohjan yläpuolella lopputalvella ja 
loppukesällä vuosina 1966, 1970, 1975, 1980-85. 

talvi 
kesä 

1966 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

30 140 
30 40 

220 340 380 98 205 
88 180 200 350 275 480 152 

3.5. Kasviplankton 

Rehevöitymiseen viittaavia havaintoja on tehty 
myös perustuotantotasolla. Kasviplanktonlajisto 
on 1980-luvulla muuttunut piilevävaltaisesta 
lajistosta rehevöitymistä ilmentäväksi sinilevä
valtaiseksi lajistoksi. Samaan aikaan kasviplank
tonin biomassa (klorofylli a) ja perustuotanta
kyky ovat nousseet karulle järvelle ominaiselta 
tasolta rehevälle tai lievästi rehevälle tasolle 
(Jumppanen & Kolehmainen 1984b,c). 

Myös suurkasvillisuuden lajikoostumus vastaa 
rehevöityvän - rehevöityneen järven lajikoostu
musta (Aulio 1981). Valtalajistossa ei esiinny 
puhtaiden kirkasvetisten järvien indikaattorila
jeja. 

3.6. Kalasto ja kalastus 

Kakskerranjärven kalavaroista on olemassa melko 
hyvät perustiedot. Turun vesipiiri on tehnyt 
järvellä laajahkot koekalastukset vuosina 1976-77 
(Jouko Hakala, julkaisematon aineisto). Ympäris
tönsuojelutoimisto aloitti koekalastukset jär
vellä syksyllä 1985 kalaston nykytilan selvittä
miseksi. 

Mattila & Pelkonen (1977) ovat selvittäneet kala
veden käytön tilaa ja saaliita vuonna 1975 ranta
asukkaiden haastattelujen perusteella. Mattila & 
Pelkonen myös laativat Kakskerranjärvelle käyttö
ja hoitosuunnitelman. Suunnitelmia ei kuitenkaan 
ole toteutettu, ja kalastus on järvellä edelleen 
vähäistä. 
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3.6.1. Kalaston nykytila 

Haaståttelujen ja koekalastusten mukaan Kaksker
ranjärvessä esiintyy 10 kalalajia: 

ankerias 
hauki 
lahna 
sulkava 
särki 
sorva 
made 
ahven 

·kuha 
kiiski 

Lisäksi järvessä on 
risteymä, särkilahna. 
ollut rapuja. 

todettu sarJen ja lahnan 
Järvessä on myös pitkään 

Koekalastuksissa saatiin 7 lajia ja särkilahna. 
Särjen osuus saaliin painosta ja yksilömäärästä 
on noin puolet (taulukko· 15). Muita tärkeitä 
lajeja ovat ahven, hauki ja lahna. Lajistossa ja 
lajien keskenäisissä runsaussuhteissa ei ole 
havaittavissa selviä muutoksia 1970-luvulta nyky
päivään (taulukko 16). 

Taulukko 15. Kakskerranjärven koekalastusten kokonaissaa-
lis (paino, yksilömäärä) ja yksilöiden keskipaino saa-
liissa (14 verkkosarjakertaa). 

g yks. g/yks. 

särki 98 582 3 511 28 
ahven 41 150 1 646 25 
hauki 29 085 16 1 818 
lahna 18 647 241 77 
kiiski 4 399 366 12 
ankerias 1 045 2 523 
made 565 1 565 
särkilahna 160 1 160 

193 633 5 784 
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Taulukko 16. Lajien prosenttiosuudet saaliin kokonaispai
nosta Kakskerranjärven koekalastuksissa vuosina 1976 (7 
verkkosarjakertaa), 1977 (5) ja 1985 (2). 

1976 1977 1985 

särki 45 60 52 
ahven 24 19 32 
lahna 11 5 13 
hauki 17 12 
kiiski 2 3 2 
ankerias 1 
made 1 
särkilahna 1 

100 100 100 

Kalasto on lajistoltaan ja rakenteeltaan varsin 
huono kalaveden käytön kannalta. Vallitsevana 
lajina on vähäarvoinen särki. Ahven- ja lahnakan
nat ovat ·runsaat, mutta yksilöt ovat pääosin 
pienikokoisia. Ahvenen keskipaino saaliissa on 
vain 25 g ja lahnan 77 g. (taulukko 15). Särki, 
ahven ja lahna käyttävät osittain samaa pohja
eläinravintoa, ja ·koska kannat ovat runsaat, on 
ilmeistä että lajien välinen ja sisäinen ravinto
kilpailu hidastaa kalojen kasvua. 

Taulukossa 17 on esitetty koekalastussaaliiden 
jakautuminen solmuväleiltään erilaisiin verkkoi
hin. 12 ja 15 mm:n verkkoihin tarttui 65 % särki
ja 95 % ahvensaaliin yksilöistä. Virkistyskalas
tajien yleisesti käyttämiä verkkoja koeverkkosar
jassa edustavat 35-75 mm:n verkot. Näiden verkko
jen osuus oli vain alle 1 % särki- ja 3 % ahven
saaliin yksilöistä. Myös lahnakanta koostuu ta
louskäyttöön liian pienikokoisista kaloista, 
sillä 83 % lahnoista jäi 12-25 mm:n verkkoihin. 
Käyttökelpoisia lahnoja saadaan tavallisesti 
vasta 60-75 mm:n verkoilla. 

Ainoastaan haukikanta vaikuttaisi olevan pyynti
kelpoinen. Saalis jakaantui koeverkkoihin varsin 
tasaisesti. Kannassa on kaikenkokoisia yksilöitä, 
myös virkistyskalastajien suosimia jättihaukia. 
Petokalana hauki hyötyy runsaasta särkikannasta, 
ja lajin kasvu lienee järvessä hyvä. Särkikalat 
voivat kuitenkin heikentää hauen lisääntymistä 
syömällä mätiä ja poikasia. 
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Taulukko 17. Tärkeimpien saalislajien yksilöiden jakaantu-
minen (%) solmuväleiltään erilaisiin verkkoihin (nnn) Kaks-
kerranjärven kqekalastuksissa vuosina 1976-85. 

särki 
ahven 
lahna 
hauki 

3.6.2. Kalastus 

12 15 20 25 35 45 60 75 

23 42 31 4 
45 45 5 2 2 '1 

1 7 27 48 9 5 3 
6 19 6 19 19 13 19 

Ankeriaan esiintymisestä verkkokalastukset eivät 
anna tietoa. Anke~ias ei ilmeisesti pysty nouse
maan Myllyojaa pitkin järveen, joten järven anke
riaskanta on todennäköisesti peräisin vuonna 1965 
tehdyistä istutuksista. Siten kalojen ikä on jo 
yli 20 vuotta. Ankerias ei lisäänny Suomessa, 
joten kanta on vähitellen häviämässä järvestä. 

Myöskään rapukannan nykytilasta ei ole tietoa. 
Järven vahva rapukanta väheni voimakkaasti 1970-
luvun alkupuolella. Nykyään järvessä on pieni 
kanta. Ravun vähenemisen syytä ei ole selvitetty. 
Rapurutosta ei ole varmoja havaintoja. Mahdolli
sesti rapua saalistavat ankeriaat ovat aiheutta
neet . rapukannan heikkenemisen. Myös ahven ja 
särki vähentävät pienikokoisia rapuja ja poika
sia. Nämä lajit myös kilpailevat ravun kanssa 
samasta ravinnosta. Esimerkiksi Ahvenanmaalla on 
todettu, että Jarvien rapukannat runsastuivat 
räjähdysmäisesti kun tiheät ahven- ja särkikannat 
poistettiin rotenon-kalamyrkyllä (Storberg 1980). 
Muita tunnettuja rapukannan verottajia ovat pii
sami ja minkki; molennnat lajit ovat yleistyneet 
Kakskerranjärvellä 1970-luvulta alkaen. 

Kakskerranjärvellä on 6 kalastuskuntaa. Näiden 
toiminta on kuitenkin v11me vuosina ollut lähes 
täysin lamassa. Kalastuskunnan kokouksia ei tiet
tävästi ole pidetty kuin yhdessä kalastuskunnas
sa. Kaikki kalastusta harjoittavat eivät ole edes 
tietoisia kalastuskuntien rajoista, sallituista 
pyydyksistä ja pyydysmääristä. 

_Kalastusoikeus perustuu useimpien kalastusta 
harjoittavien kohdalla omistukseen tai osuuteen 
yhteisiin kalavesiin. Omistajalta luvan lunasta
neiden kalastajien määrä on pieni. 
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3.6.2.1. Kalastajien ja pyydysten määrä 

3.6.2.2. Saaliit 

Kakskerranjärjen ympäristössä on noin 160 asumus
ta. Kesällä 1976 tehtiin ruokakuntakohtainen 
kalastustiedustelu 113 talouteen (Mattila & Pel
konen 1977). Tiedustelun mukaan 44 ruokakunnassa 
kalastettiin vuonna 1975. Kalastus oli kotitarve
ja virkistyskalastusta. Keskimäärin kalastukseen 
osallistui 1.8 henkilöä ruokakuntaa kohti. 

Suurin osa ranta-asukkaista on kesäasukkaita. 
Siksi kalastus painottuu t0uko-elokuun väliseen 
aikaan. Talvella kalastus on vähäistä. Selvitys
alueen ulkopuolelta tulevien onkijoiden ja pilk
kijöiden määrä on pieni. 

Yleisimmät kalastusvälineet ovat pitkäsiima, 
onki, heittouistin ja verkot. Järvessä kalasta
neiden käytössä oli vuonna 1975 seuraavat pyynti
välineet (kpl/ruokakunta): 

pitkäsiima 
onki 
heittouistin 
haukikoukku 
pilkki 
27-39 mm verkko 
metallilankakatiska 
40-60 mm verkko 
yli 60 mm verkko 
täkyverkko 
vetouistin 

2.7 
1.3 
0.9 
0.9 
0.5 
0.5 
0.4 
0.2 

+ 
+ 
+ 

Tärkeimmät saalislajit vuonna 1975 olivat hauki, 
ahven ja särki (taulukko 18). Ruokakuntaa kohti 
saatiin saalista 15.2 kg,. josta hauen osuus oli 
puolet. 

Vuoden kokonaissaaliiksi arvioitiin 928 kg. Tähän 
lukuun sisältyy kalastustiedustelun ulkopuolelle 
jääneiden talouksien arvioitu saalis. Siten Kaks
kerranjärven pinta-alaan suhteutettu saalis on 
5.8 kg/ha. Saalis on selvästi pienempi kuin Suo
men järvien keskimääräinen saalis, joka on 8-12 
kg/ha (Säkylän Pyhäjärves~ä keskimäärin jopa 63 
kg/ha). Kakskerranjärveä voidaan pitää selvästi 
alikalastettuna. 
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Taulukko 18. Tiedusteluun vastanne~den ruokakuntien saa
liit Kakskerranjärvellä vuonna 1975. 

kg % 

hauki 333 50 
ahven 158 24 
särki 70 10 
ankerias 14 2 
lahna 9 1 
kuha 6 1 
made 5 1 
sorva, sulkava 74 11 

yhteensä 669 100 
kalastajaruokakuntia 44 
saalis/ruokakunta 15 

3.6.3. Suoritettu kalakantojen hoito 

Kakskerranjärveen on istutettu vuosina 1955-76 
yhteensä noin 180 000 vastakuoriutunutta hauen
poikasta ja noin 560 000 vastakuoriutunutta sii
kaa. Vähäisessä määrin järveen on istutettu myös 
kuhaa, järvitaimenta, suutaria ja ankeriasta. 
Vuoden 1976 jälkeen kalaistutuksia ei tiettävästi 
ole tehty. 

Nykyisen käsityksen mukaan vastakuoriutuneiden 
poikasten istutuksilla ei saada hyviä tuloksia, 
ja vastakuoriutuneet hauen- ja siianpoikaset 
pyritään korvaamaan kasvatetuilla kuukauden tai 
kesänvanhoilla poikasilla. Siten Kakskerranjärven 
hauki-istutuksilla ei todennäköisesti ole ollut 
merkitystä haukikannan lisääjänä. Myöskään siika
kantaa järveen ei syntynyt. Onnistunein istutus
kohde on ollut ankerias, joka muodosti järveen 
vahvan kannan. 

3.7. Kalaveden käytön ja hoidon kehittäminen 

Kalaveden käyttö ja hoito tulee järjestää siten, 
että kalavaroja hyödynnetään tehokkaasti ja kes
tävästi. Kalastuksen järjestely ja valvonta, 
saalismäärien seuranta sekä kalaveden hoitotyö 
voidaan suorittaa tehokkaasti vasta kun kalastus
kunnat toimivat. 

Kalastuskuntatoiminta käynnistyy Kakskerranjär
vellä vuoden 1986 aikana, jolloin kalastuskunnat 
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kutsutaan järjestäytymiskokoukseen. Kalastuskun
nan lakisääteinen tehtävä on järjestää kalastuk
sen harjoittaminen ja kalakannan hoito ja lisää
minen toimialueellaan. 

Kalaveden käyttö ja hoito on tuloksellista Kaks
kerranjärven kaltaisessa pienessä Jarvessä vain 
jos kalastuskunnat toimivat yhteistyössä keske
nään. Järvellä tulisi noudattaa yhteistä käyttö
ja hoitosuunnitelmaa. 

3.7.1. Kalakantojen hoito 

Paras ja halvin kalakantojen hoitomuoto Kaksker
ranjärvellä on kalastuksen tuntuva lisääminen. 
Kalastus tulee järjestää niin, että se kohdistuu 
tasapuolisesti kaikkiin lajeihin. Erityisesti 
tulee harventaa ylitiheitä ahven-, särki- ja 
lahnakantoja. Tehokkaalla kalastuksella saadaan 
tiheitä kalakantoja harvennettua, jolloin kalojen 
kasvu nopeutuu ja kalaveden tuotto lisääntyy. 
Samalla myös yksilöiden keskikoko kasvaa, mikä 
lisää saaliin käyttökelpoisuutta. 

Kyseeseen tulevia pyyntivälineitä kalaston har
ventamisessa ovat erityisesti tiheäsilmäiset 
verkot (27-39 mm) ja katiskat. Hyviä pyyntiväli
neitä ovat myös pitkäsiima, onki ja pilkki. Onki
ja piikkikilpailujen järjestäminen Kakskerran
järyellä olisi erinomaista kalaveden hoitoa. 

Ahveneen ja särkikaloihiri kohdistuva pyynti voi 
aluksi olla hävityspyynnin luokkaa. Pyynti on 
tehokkainta kevääilä, jolloin kutupaikoilta on 
helppo pyytää kalaa. Hyvä jokamiehen pyyntiväline 
on tiheäsilmäinen katiska, jossa on houkuttimena 
muutama kuusenhavu. Kakskerranjärvessä voisi myös 
kokeilla rysä- ja nuottapyyntiä. Rysä ja nuotta 

/ ovat osoittautuneet tehokkaiksi hävityspyynnin 
välineiksi monissa Jarvissä (esim. Dahlström, 
Tuunainen & Westman 1981). 

Kalastaa tulee hoitaa myös istutuksilla. Järveen 
tulisi istuttaa petokaloja ja planktonsyöjäkalo
ja. Petokalat ovat arvokkaita saaliskaloja, ja 
ravintoketjujen huipulla ne osaltaan säätelevät 
ahven- ja särkikantoja. Kakskerranjärvessä ei ole 
eläinplanktonia pääasiallisena ravintonaan käyt
täviä kaloja. Planktonsyöjille olisi siten jär
vessä hyvät kasvuedellytyk~et. 

Petokaloista istutuslajeina voisivat tulla kysee
seen lähinnä hauki, kuha ja järvitaimen. Näistä 
vain hauki kuuluu järven luontaiseen kalastoon. 

Haukea on perinteisesti käytetty paljon kalave
sien hoidossa, vaikka vain harvoin on pystytty 
osoittamaan että istutuksilla kanta on vahvistu-
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nut. Hauki on tehokas lisääntymään, ja kalastus
koon saavuttavien haukien määrä riippuu ennen 
kaikkea ravintotilanteesta ja vapaiden reviirien 
määrästä (Sumari & Westman·1969). Kakskerranjär
vessä runsaat ahven- . ja särkikannat saattavat 
heikentää hauen luontaista lisääntymistä, joten 
istutuksia kannattanee edelleen tehdä. Tällöin on 
istutettava jatkokasvatettuja vähintään 5 cm:n 
pituisia poikasia. Istutusmäärä koko järven alu
eelle voisi olla noin 3 000 poikasta vuodessa, 
mikä vastaa yhtä poikasta viittä rantametriä 
kohti. 

Kakskerranjärveen on aikaisemmin istutettu kuhaa 
ja järvitaimenta. Istutusmäärät ovat olleet pie
net, eikä istutusten onnistumisesta ole tietoa. 
Kuhaistutuksia ei voida pitää suositeltavina, 
koska ympäristön merialueella on erinomaiset 
kuhan kalastusmahdollisuudet. Järvitaimenta voi
daan kokeilla istutuslajina; haittana on poikas
ten melko korkea hinta. Järvitaimen ei pysty 
lisääntymään ~akskerranjärvessä. 

Eläinplanktonia syöviä kaloja ovat muikku, peled
siika ja planktonsiika. Mikään näistä lajeista ei 
pystyne ainakaan merkittävissä määrin lisäänty
mään Kakskerranjärvessä. Siikalajit ovat muikkua 
suositeltavampia istutuslajeja. Peled- ja plank
tonsiika ovat muikkua nopeakasvuisempia, ja ne 
sietävät paremmin vesistön rehevöitymistä ja 
korkeita lämpötiloja. Istutukset tulee tehdä 
kesänvanhoilla noin 10 cm:n pituisilla poikasil
la. Kokeiluerän suuruudeksi riittää 5 000-10 000 
poikasta. 

Kakskerranjärvestä voidaan saada myös hyvä rapu
järvi. Aluksi tarvitaan tietoa rapukannan nykyti
lasta. Mikäli merkkejä rapurutosta ei havaita, 
rapukanta vahvistuu todennäköisesti itsestään 
ilman istutuksia. Rapukanta elpyy kun ankerias-, 
ahven- ja särkikantoja vähennetään. Mikäli rapu
ruttoa esiintyy järvessä, voidaan harkita rapuru
ton kestävän täpläravun istuttamista. 

3.7.2. Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusoikeus jaetaan kalastuskunnan osakkaille 
tavallisesti pyydysyksiköinä. Pyydysmäärää ei ole 
kuitenkaan aluksi tarpeen rajoittaa. Mikäli jär
veen halutaan määrätä pyydysten kokonaisyksikkö
määrä, se voisi olla 3-5 yksikköä/ha. Tavallisen 
verkon, katiskan, pitkäsiiman ja uistimen yksik
köarvo on 1. 

Kalakantojen tehokas hyödyntäminen edellyttää 
jatkossa aikaisempaa tarkempaa tietoa kalakanto
jen kehityksestä, pyynnistä ja hoitotoimien tu
loksista. Tämän vuoksi kalastuskuntien tulisi 
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ottaa saaliskirjanpito ohjelmaansa. Jokaisessa 
kalastuskunnassa voisi olla yksi kirjanpitokalas
taja. Saaliskirjanpidon avulla voidaan säädellä 
pyynnin voimakkuutta ja kehittää istutuksia ja 
muita hoitotoimenpiteitä tuloksellisempaan suun
taan. 

Kalaston harventamisella, istutuksilla ja tehok
kaalla kalastuksella Kakskerranjärven kalatuotan
toa saadaan huomattavasti lisättyä. Vuotuinen 
kalansaalis vastannee nykyisinkin vuoden 1975 
tasoa eli noin 5-6 kg/ha. Kakskerranjärven kalan
saalis voisi olla jatkuvasti ainakin 15-20 kg/ 
ha/v. 

Tehokkaalla kalastuksella voidaan parantaa myös 
Jarven tilaa. Kalat sisältävät tuorepainostaan 
vajaan prosentin fosforia ja vajaat kolme pro
senttia typpeä. Jos kalansaalis olisi 20 kg/ha, 
fosforia saataisiin kalojen mukana poistettua 
vuosittan noin 25 kg. Tämä vastaa noin 7 % koko
naiskuormituksesta ja noin 40 % asutuksen aiheut
tamasta kuormituksesta. 
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Aurajoki on lähes järvetön jokivesistö, joka 
alkaa Oripään harjuesiintymiltä ja virtaa Pöyty
än, Auran, Liedon ja Kaarinan kuntien alueella 
noin 70 km:n matkan Turkuun. Turussa joki laskee 
kaupungin keskustan halki noin 8 km:n matkalla 
Saaristomereen. Valuma-alueen kokonaispinta-ala 
on 885 km2. Aurajoen tärkeimmät sivuhaarat ovat 
Savijoki (valuma-alue 113 km2), Järvijoki (109 
km2), Jalkalanjoki (103 km2) ja Vähäjoki (92 
km2). Vesistöalueen ainoa järvi on 119 ha:n suu
ruinen· Savojärvi, joka laskee Järvijoen kautta 
Aurajokeen. 

Aurajoen pääuomassa on 12 koskea ja sivuhaaroissa 
on yhteensä 13 koskea (Vesihallitus 1980). Useim
piin koskiin on aikanaan rakennettu pato ja vesi
mylly. Koskien yhteenlaskettu pituus on lähes 5 
km, mikä on enemmän kuin missään muussa varsi
naissuomalaisessa joessa. 

Aurajoen valuma-alue on savi- ja moreenipitoista 
voimakkaasti viljeltyä aluetta. Harjuja, soita ja 
järviä on vähän. Tästä johtuen Aurajoen virtaama
vaihtelut ovat suuria ja nopeita. Keväällä ja 
syksyllä virtaamat saattavat olla jopa 40-kertai
set keskivirtaamaan verrattuna. Keskivirtaama 
yläjuoksun Riihikaskessa (Pöytyä) on 1,5 m3/s, 
Hypöistenkoskessa (Aura) 3,5 m3Js, Nautelankos
kessa (Lieto) 4,8 m3/s, ja Halisissa virtaaman 
pitkäaikainen keskiarvo on 6,6 m3js. Tietoja 
Aurajoen virtaaman kuukausikeskiarvoista ja vir
taaman ääriarvoista on esitetty liitetaulukossa 
1. 

Aurajoki on Turun kaupungin tärkein vedenhankin
tavesistö. Vesilaitoksen vedenottoaltaana on 
toiminut vuodesta 1922 alkaen Halistenkosken ja 
Vääntelänkosken välille padottu Halisten allas. 
Altaan pituus on 7,8 km ja leveys 10-100 m. Joen 
virtaaman ollessa pienimmillään luontainen vir
taama on pienempi kuin vesilaitoksen vedentarve. 
Tällöin Aurajokeen pumpataan Paimionjoesta lisä
vettä (enintään 1 m3/s) Vääntelänkosken alapuo
lelle. Myös Savojärvestä voidaan juoksuttaa Jär
vijokea pitkin vettä Aurajokeen (enintään 0,75 
m3 1 s). 

Aurajoen kuormitusta on käsitelty seikkaperäi
sesti Aurajoen suojelusuunnitelmassa (1980). 
Seuraavassa esitetään lyhyt yhteenveto kuormituk
sesta suojelusuunnitelman pohjalta. 
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Halistenkosken yläpuoliseen Aurajokeen kohdistuva 
kuormitus koostuu Oripään, Pöytyän, Auran ja 
Liedon kuntien asutuksen ja teollisuuden jäteve
sistä, peltojen lannoitteista, karjatalousjät
teistä, luonnonkuormituksesta ja ilmasta tule
vasta ainelaskeumasta. Kaarinan ja Turun vie
märilaitosten jätevedet johdetaan mereen. 

Yläjuoksun kuntien kokonaisasukasmäärä oli vuoden 
1978 lopussa noin 17 000 asukasta. Asukkaista 
noin 28 % oli liittynyt yleiseen viemärilaitok
seen. Kuntien keskustaajamissa liittymisaste 
vaihteli 20-96 %:n välillä. 

Taajama-asutuksen ja teollisuuden aiheuttama 
ravinnekuormitus oli vuonna 1979 yhteensä 11.8 kg 
P/vrk ja 49.9 kg N/vrk sekä BHK7-arvo oli 302 kg 
02/vrk. Yläjuoksun taajama-asutuksen liittymisen 
kokonaisuudessaan viemäriverkostoon ja jätevesien 
biologis-kemiallisen puhdistuksen arvioidaan 
vähentävän Aurajoen jätevesikuormitusta vuoteen 
1990 mennessä BHK-kuormituksen osalta noin kol
mannekseen, fosforikuormituksen osalta noin puo
leen ja typpikuormituksen osalta 30 %:lla. Esi
merkiksi Pöytyän Riihikosken taajamassa vuonna 
1980 käyttöönotettu biologis-kemiallinen puhdis
tamo on viime vuosina pienentänyt jätevesien 
hapenkulutuksen ja fosforipitoisuuden noin kymme
nenteen osaan 1970-luvun lopun kuormituksesta. 

Jätevesien· osuus joen kokonaiskuormituksesta on 
kuitenkin pieni ja hajakuormitus ja luonnonhuuh
toutuma ovat tärkeimmät .kuormittajat. Valuma
alueesta 41 % on voimakkaasti viljeltyä peltomaa
ta. Pellot ovat pääosin eroosioalttiita savimai
ta. Runsaiden sateiden ja kevään sulavesien mu
kana pelloilta huuhtoutuu jokeen maa-aineksen 
lisäksi keinolannoitteiden ja karjalannan ravin
teita. Myös metsistä huuhtoutuu fosforia ja typ
peä. Alueen metsämaiden luontainen ravinnepitoi-
suus on korkea · 

Vuonna 1979 Aurajoen fosforikuormitus oli yh
teensä 125 kg/vrk ja typpikuormitus 1 548 kg/vrk. 
Lähinnä maataloudesta peräisin olevan hajakuormi
tuksen osuus fosforimäärästä oli yli 80 % ja 
typpikuormituksesta lähes 70 %. Metsämailta huuh
toutui fosforista lähes 10 % ja typestä yli 26 % 
(taulukko 19). 

Hajakuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta ja 
joen kuljettamat ainemäärät vaihtelevat suuresti 
eri vuodenaikoina ja eri vuosina riippuen lähinnä 
hydrologisista olosuhteista (vrt. kuva 8). Alive
siaikoina talvella ja kesällä hajakuormituksen 
osuus ainemääristä on hyvin pieni ja jätevesien 
fosforin ja typen osuus voi olla yli puolet 
kokonaiskuormituksesta. 
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Kuva 8: Aurajoen keskivirtaamat (m3/s) ja joen kuljet

tamat fosfori- ja typpimäärät. (kg/d) Halisissa 
vuosina 1974-84. 
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Taulukko 19: Aurajoen Halisten yläpuoliselta valuma-alu
eelta eri lähteistä jokeen tulevan fosforin ja typen osuu
det (%)vuonna 1979 (Aurajoen suojelusuunnitelma 1980). 

fosfori typpi 

hajakuormitus 
luonnonhuuhtoutuma 
yleiset viemärit 

82.3 
9.7 
4.6 

69.6 
26.2 
2.6 

teollisuus yleisten viemärien 
ulkopuolella 2.2 

1.2 
0.3 
1.3 Paimionjoen vesi 

4.2. Veden laatu 

100.0 100.0 

Aurajoen veden laadusta on olemassa kymmeniä 
vuosia pitkät havaintosarjat. Näitä tuloksia on 
analysoitu mm. Aurajoen suojelusuunnitelmassa. 
Seuraavassa esitetään ainoastaan joitakin yleisiä 
piirteitä Aurajoen veden laadusta. 

Yläjuoksun vesi . on luokiteltavissa useimpien 
ominaisuuksien mukaan lievästi likaantuneeksi ja 
yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan tyydyttäväksi. 
Taulukossa 20 on esitetty tietoja Pöytyän ja 
Auran välisen jokiosuuden veden laadusta. Selvää 
likaantumista ilmentävät ainoastaan suolistope
räisten bakteerien (enterokokkien) korkeat pitoi
suudet. Aurajoen vedelle .on ominaista myös savi
valtaisesta maaperästä huuhtoutuneen kiintoaineen 
runsaus ja veden sameus. 
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Taulukko 20: Aurajoen veden laatu Pöytyän Riihikosken ja 
Auran Hypöistenkosken välisellä jokiosuudella helmi-, 
touko- ja heinäkuussa 1984. Kukin arvo on neljän havainto
pisteen keskiarvo. 

II V VII 

happikyllästys, % 83 92 77 
pH 7.0 7.1 7.0 
KMn04-kulutus, mgOz/1 15 18 30 
BHK7-kulutus, mgOz/1 3.0 1.7 3.4 
kokonaistyppi, mg/m3 1 550 1 350 1 550 
ammoniumtyppi, mg/m3 643 73 50 
kokonaisfosfori, mg/m3 145 77 163 
kiintoaine, mg/1 21 19 58 
sameus, FTU 20 12 37 
enterokokit 520 93 255 

Veden laatu r11ppuu paljolti vallitsevasta vir
taamasta. Siten veden laadussa on selvä vuosien 
ja vuodenaikojen välinen vaihtelu. Alivesiaikoina 
jätevedet voivat muodostaa paikoin huomattavan 
osan uomassa virtaavasta vesimäärästä. Tällöin 
jätevesien laimennussuhde on pienimmillään ja 
ainepitoisuudet voivat kohota suuriksi. Happipi
toisuus ja pH säilyvät kuitenkin melko vakaalla 
tasolla ja kalaston kannalta haitallisia arvoja 
on todettu vain harvoin. Esimerkiksi Aurajoen 
suojelusuunnitelmaan liittyneessä tehostetussa 
tarkkailussa vuonna 1979 alhaisin todettu happi
kylläisyysarvo Halisten altaan yläpuolisella 
alueella oli 52 % maaliskuussa Auran Laukkanii
tyssä. Jokiveden pH vaihteli havaintopisteissä 
välillä 6.5-7.5. 

Halisten altaan ja joen alaosan veden laatu r11p
puu lähinnä yläpuolisen jokivesistön laadusta ja 
vesien mukana tulevan ainekuorman määrästä. Ali
vesiaikoina kesällä ja talvella veden viipymä 
Halisten altaassa on suurimmillaan ja tällöin 
allas käyttäytyy kuin kerrostuva järvi. Runsaan. 
veden aikana allas toimii lähinnä vain Aurajoen 
laajentumana ja veden laatu riippuu täysin altaa
seen tulevan veden laadusta. 

Halisten altaan vesi on luokiteltavissa käyttö
kelpoisuudeltaan tyydyttäväksi. Kerrostunei3uus
kausien aikana alusveden happipitoisuus voi kui
tenkin laskea haitallisen alhaiseksi. Altaan 
ravinnepitoisuustaso on korkea. Virtaamalla pai
notetut keskiarvot vuonna 1984 olivat 170 mg P/m3 
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ja 2 200 mg Nfm3. Vesi on myös voimakkaasti suo
listabakteerien likaamaa, vuonna 1984 enterokok
keja oli keskimäärin 1 501 kpl/100 ml. 

Vesilaitoksen puhdistusprosesseissa syntyvä liete 
johdetaan altaan alapuolelle Halistenkoskeen. 
Lietteen kokonaismäärä on noin 1 700 m3/vrk ja 
sen aiheuttama kiintoainekuormitus on noin 2 600 
kg/vrk ja kemiallinen hapenkulutus 730 kg/vrk. 
Liete heikentää joen alaosan veden laatua ja se 
voi etenkin alivesiaikoina karkottaa Halistenkos
keen nousevia kaloja. 

4.3. Pohjaeläimistö 

Pohjaeläimistön koostumus on hyvä jokiveden laa
dun osoittaja. Pohjaeläimistön määrä ja koostumus 
riippuvat mm. vesialueen rehevöitymisasteesta ja 
happipitoisuudesta. Tutkimuksessa voidaan saada 
viitteitä myös veden laadun ajoittaisesta heikke
nemisestä, vaikka harvoin toistettavissa vesiana
lyyseissä ei muutoksia havaittaisikaan. 

Mölsä (1980) on tutkinut Aurajoen pohjaeläimistöä 
Hypöistenkosken yläpuolisella alueella ja Halis
ten altaan yläosassa. Vallitsevia ryhmiä olivat 
surviaistoukat, harvasukasmadot ja hernesimpukat. 
Pohjaeläimistö Hypöistenkosken kohdalla ilmensi 
lievää rehevöitymistä. Halisten altaan pohjaeläi
mistö viittasi korkeampaan rehevyystasoon. Eräät 
puhtaan veden hyönteistoukat puuttuivat altaasta 
ja ·hernesimpukoiden tiheydet olivat pienemmät 
kuin yläjuoksulla. 

Neljän vuoden pituisena havaintojaksona (1976-79) 
pohjaeläimistössä ei todettu olennaisia muutoksia 
eikä häiriöitä. Pohjasedimenttien happitilanne ja 
muutkin ympäristötekijät säilyivät tänä aikana 
vähintään tyydyttävinä. 

4.4. Kalasto ja kalastus 

Vaikka Aurajoki on Lounais-Suomen suurimpia jo
kia, sen kalataloudellinen merkitys on ollut 
melko vähäinen. Valuma-alue on lähes järvetön ja 
siksi virtaamien vaihtelut ovat suuret. Kesä- ja 
talviaikoina virtaamat ovat usein haitallisen 
pienet. Lisäksi jokiveden heikohko laatu ja jo
keen rakennetut padot ja muu vesistön rakentami
nen ovat alentaneet joen kalataloudellista arvoa. 

Aurajoki on ollut vaelluskalajoki. Jokeen on 
noussut mm. nahkiaista ja meritaimenta (Hurme 
1966, 1967). Joen merkitys vaelluskalojen lisään
tymisalueena on kuitenkin ollut pieni, koska 
sop1v1a poikastuotantoalueita on melko vähän. 
Vaelluskalakannat hävisivät miltei kokonaan yli 
50 vuotta sitten, kun Halisten pato valmistui. 
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4.4.1. Kalaston nykytila 

Aurajoen kalastosta on olemassa hyvin vähän tie
toja, eikä kotitarve- ja virkistyskalastusta ole 
selvitetty lainkaan. Kännö (1971) on tutkinut 
yläjuoksun koskipaikkojen kalastoa vuosina 1966-
68. Valtion kalatalousoppilaitos ·ja Lounais-Suo
men vesiensuojeluyhdistys ovat tehneet suppeita 
koekalastuksia alajuoksulla vuosina 1982-83 (Aho 
& Heikkilä 1983, Jumppanen 1983). Ympäristönsuo
jelutoimisto aloitti Aurajoen kalaston tutkimuk
set syksyllä 1985. Loka-marraskuussa Halisten 
alapuolella oli pyynnissä pieni rysä. Halisten
kosken, Vierunkosken ja Nautelankosken kalastoa 
selvitettiin sähkökalastuksen avulla. 

4.4.1.1. Kalasto Halisten alapuolisella jokialueella. 

Kalasta on monipuolisin ja runsain jokisuun ja 
Halisten padon välisellä alueella. Kalastoon 
kuuluu sekä paikallista jokilajistoa että merestä 
syönnös- js lisääntymisvaelluksia jokeen tekeviä 
kaloja. 

Joen alaosassa esiintyy säännöllisesti ainakin 
seuraavat lajit: 

nahkiainen 
ankerias 
hauki 
lohi 
meritaimen 
kirjolohi 
kuore 
lahna 
vimpa 
salakka 
pasuri 
turpa 

säyne 
särki 
törö 
kivennuoliainen 
made 
kolmipiikki 
kyrn.inenpiikki 
kivisimppu 
ahven 
kuha 
kiiski 

Tarkkaa tietoa kalojen määrästä ja lajien run
saussuhteista ei ole. Keväällä joen suualueelle 
tiedetään nousevan kuoretta suurina parvina. 
Muista kevätkutuisista lajeista mm. lahna, pasu
ri, särki ja ahven esiintyvät runsaina Halisiin 
asti. Tavallisia kaloja Aurajoessa ovat myös 
hauki, säyne, made ja kuha. 

Kalasto on joessa monipuolinen myös syksyisin. 
Syksyllä 1985 Halisten alapuolella noin kuukauden 
pyynnissä ollut pieni rysä antoi saaliina 12 
lajia. Saaliin painosta made ja lahna muodostivat 
yhdessä yli 60% (taulukko 21). 
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Taulukko 21: Rysäsaalis (kalojen yksilömäärä, paino ja 
painoprosentti) Aurajoen Koroisissa syksyllä 1985. 

yks. g % 

made 6 4 800 33.3 
lahna 8 4 025 27.9 
ankerias 2 2 750 19.0 
säyne 2 1 800 12.5 
pasuri 8 430 3.0 
särki 14 290 2.0 
kiiski 14 170 1.2 
salakka 3 55 0.4 
nahkiainen 1 40 0.3 
turpa 1 30 0.2 
särkilahna 1 20 0.1 
ahven 
kuore 

1 15 0.1 
1 10 0.1 

62 14 435 100.0 

Meritaimenen ja lohen nousu Aurajokeen on seura
usta merialueelle tehdyistä poikasistutuksista. 
Saaristomereen on vuosina 1973-85 istutettu yli 
miljoona meritaimenen vaelluspoikasta. Turun 
kaupunki osallistuu vuosittain istutusten kustan
nuksiin huomattavalla su~alla velvoite- ja va
paaehtoisen rahoituksen muodossa. Aurajokeen 
vaelluspoikasia on istutettu vain kaksi kertaa. 
Vuonna 1980 kaupungin keskustan kohdalle istutet
tiin 500 merkittyä poikasta. Halisten alapuolelle 
istutettiin vuonna 1984 2 500 poikasta, joista 
500 merkittynä. Lohenpoikasia Saaristomereen on 
istutettu vasta muutama pieni erä. 

Nykyisin Turun edustan. merialueella esiintyy 
meritaimenta runsaammin kuin ilmeisesti koskaan 
aikaisemmin. Sukukypsyysiän lähestyessä taimenet 
hakeutuvat istutusalueilleen tai nousevat jokiin. 
Osa kaloista vaeltaa Aurajokeen. Meritaimenen 
nousua Aurajokeen voidaan nykyisin pitää säännöl
lisenä ilmiönä. 

Vaelluskalojen nousu Aurajoessa pysähtyy Halisten 
padon alapuolelle noin 6 km:n päähän jokisuulta. 
Muut nou.suesteet Aurajoessa ovat Vierunkosken 
pato (noin 15 km jokisuulta), Nautelankoski (noin 
23 km) ja Kuuskosken pato (noin 40 km). Nousues
teet ovat varsin vaatimattomia ja teknisesti 
kalaportailla helposti ylitettävissä. 

Aurajokeen nousevat vaelluskalat eivät pysty 
lisääntymään Halisten alapuolisella alueella. 
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Taimen ja lohi vaativat lisääntymisalueekseen 
sorapohjaisen koski- tai virtapaikan. Halisten
koskessa padon yli tulevat vesimäärät ovat suuren 
osaa vuotta pienet ja koski. on pahasti liettynyt 
mm. padon alle laskettavan vesilaitoslietteen 
takia.· 

4.4.1.2. Kalasto Halisten yläpuolisella jokialueelia 

Halisten padon yläpuolisella jokialueelia kala
lajeja on selvästi vähemmän kuin alajuoksulla, 
koska merestä. tai alajuoksulta tulevat kalat 
eivät pysty ylittämään Halisten patoa.· Kännön 
(1971) ja ympäristönsuojelutoimiston selvitysten 
mukaan Halisten yläpuolisella alueella on seu
raava lajista: 

pikkunahkiainen 
hauki 
lahna 
salakka 
turpa 
särki 

törö 
kivennuoliainen 
made 
kivisimppu 
ahven 
kiiski 

Lisäksi joen latva-alueilla esiintynee paikoitel
len purotaimenta ja rapua. 

Kännön tutkimusten mukaan runsaimpia kaloja ovat 
salakka, särki, kivennuoliainen ja ahven. Nämä 
lajit esiintyvät runsaina koko yläjuoksun alueel
la. Kalasta on monilajisin parhailla koskialueil
la, missä saiakan ja kivennuoliaisen lisäksi 
tyypillisiä lajeja ovat mm. turpa, törö ja kivi
simppu. 

Syksyn 1985 koekalastustulokset Vierunkoskesta ja 
Nautelankoskesta vastaavat Kännön tuloksia. Koe
kalastuksissa saatiin yhdeksän lajia (taulukko 
22). Runsaimpia olivat salakka, turpa, särki, 
törö, kivennuoliainen ja kivisimppu. Tulokset 
viittaavat siihen, että Aurajoen yläjuoksun ka
lastossa ei olisi tapahtunut muutoksia 1960-luvun 
loppupuolen tilanteeseen nähden. Kalasta vastaa 
lajikoostumukseltaan tyypillisen eteläsuomalaisen 
jokiveden lajistoa. Vaateliaiden virtaavien ve
sien lajien, turvan, törön, kivennuoliaisen ja 
kivisimpun, esiintyminen osoittaa veden laadun ja 
virtaamien säilyvän Aurajoessa kalojen toimeen
tulon kannalta riittävän hyvinä. 
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Taulukko 22: Kalalajien esiintyminen (x) Aurajoen Vierun
koskessa ja Nautelankoskessa syksyllä 1985. 

Vieru Nautela 

hauki X X 

lahna X X 

salakka X X 

turpa X X 

särki X X 

törö X X 

kivennuoliainen X X 

kivisimppu X X 

ahven 

4.4.2. Kalastus 

X 

Kalastuksesta ja saaliiden määrästä ei Aurajoen 
osalta ole tehty selvityksiä. Joen alaosalla on 
nykyisin jonkin verran merkitystä virkistyskalas
tajien kalastusalueena. Kalastus ajoittuu etenkin 
kevääseen ja alkukesään. · Tuolloin jokivarressa 
käy parhaimmillaan joitakin kymmeniä kalastajia 
päivässä. Muina vuodenaikoina kalastus on sel
västi vähäisempää. 

Käytetyt kalastusvälineet ovat onki, pilkki, 
uistin ja perho. Lahna on ylivoimaisesti tärkein 
saaliskala. Lahnaa nousee runsaasti jokeen kute
maan. Touko-kesäkuussa päiväsaa1iit voivat olla 
yli 10 kg kalastajaa kohti. Lahnaa saadaan myös 
kesällä ja syksyllä. 

Muita runsaita saalislajeja ovat pasuri, särki, 
ahven ja kiiski. Joesta saadaan myös mm. haukea, 
madetta ja kuhaa. Viime vuosina saaliissa on 
ollut yhä useammin säynettä, kirjolohta ja meri
taimenta. 

Halisten yläpuolisella j·okialueella kalastus 
lienee me1ko vähäistä. Pyyntikelpoiset kalavarat 
ovat.paljon pienemmät kuin alajuoksulla. Kalastus 
keskittynee haukeen ja lahnaan. 
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4.5. Kalaveden käytön ja hoidon kehittäminen 

Aurajoen kalataloudellinen .arvo ja arvostus ovat 
viime vuosina selvästi . lisääntyneet. Jokisuu ja 
itse ·joki ovat vesiensuojelutoimenpiteiden an
siosta vähitellen puhdistumassa. Kevätkutuista 
kalaa nousee jokeen runsaasti. Meritaimen ja 
eräät muut vaelluskalat ovat yleistyneet rannik
kovesissä ja näitä kaloja nousee nykyisin myös 
Aurajokeen. 

Aurajoen kalataloudellista tilaa voidaan parantaa 
monipuolistamaila kalastaa ja kunnostamaila kalo
jen elinympäristöä . Kyseeseen tulevia toimenpi
teitä voisivat olla kala- ja rapuistutukset, 

·kalaportaiden rakentaminen sekä koski- ja virta
paikkojen kunnostaminen. Tavoitteena tulisi eri
tyisesti olla joen virkistyskalastusarvon lisää
minen. 

4.5.1. Kalakantojen hoito 

4.5.1.1. Halisten alapuQlinen jokialue 

Aurajokeen nousevien vaelluskalojen määrää saa
daan parhaiten lisättyä istuttamalla säännölli
sesti lohikalojen vaelluspoikasia jokeen Halisten 
alapuolelle. Näin poikaset voivat leimautua joki
veteen ja palata merivaiheen jälkeen takaisin 
Aurajokeen. Turun kaupunki on velvoiteistutusten 
ohella osallistunut myös vapaaehtoisella rahoi
tuksella merialueen taimenistutuksiin. Näiden 
varojen käyttö Aurajokeen tehtäviin istutuksiin 
olisi luontevaa, koska näin parannettaisiin ni
menomaan kaupunkilaisten virkistyskalastusmahdol
lisuuksia. Myöhemmin istutuksia voitaisiin ra
hoittaa kalastuslupamaksuista saatavilla tuloil
la. 

Istutuksiin soveltuvia lajeja ovat meritaimen, 
lohi, kirjolohi ja vaellussiika. Nämä lajit eroa
vat toisistaan vaellusominaisuuksien ja nousuai
kojen suhteen. Eroja saattaa olla myos saman 
lajin eri kantojen välillä. Istutuksilla tulisi 
pyrkiä siihen, että arvokaloja saataisiin nouse
maan Aurajokeen jo keväästä alkaen. Näin kalas
tuskausi olisi mahdollisimman pitkä. 

Tärkeimpiä istutuslajeja ovat meritaimen ja lohi. 
Taimenella ja lohella syönnös- ja kasvuvaihe 
meressä kestää tavallisesti 2-4 vuotta. Tämän 
jälkeen ne hakeutuvat syntymäjokeensa tai istu
tusalueelleen. Jokeen nousevaa taimenta ja lohta 
saadaan saaliiksi onki- ja heittokalastusväli
neillä ja lajit ovat virkistyskalastajien eniten 
arvostamia lajeja. 
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Meritaimen on tällä hetkellä tärkein Aurajokeen 
nousevista vaelluskaloista. Lajin nousu jokeen 
alkaa keväällä ja nousun huippu on ennen kutuai
kaa syksyllä. Syksyn 1985 havaintojen mukaan laji 
kutee Halistenkoskeen, mutta kutu tuhoutuu pie
nien vesimäärien ja pohjan liettymisen takia. 
Syksyn koekalastuksissa saatiin yksi keväällä 
kuoriutunut taimenenpoikanen, joka oli ehkä syn
tynyt Halistenkoskessa. Yläjuoksun koskialueet 
saattaisivat soveltua taimenen lisääntymisalueek
si. 

Myös lohen nousu jokeen alkaa keväällä, mutta 
nousu painottuu yleensä selvemmin kesään kuin 
taimenella. Aurajokeen soveltuisi erinomaisesti 
Nevajoen kanta. Nevanlohen syönnösvaellus meressä 
on lyhyempi kuin muiden lohikantojen. Kasvu me
ressä on nopeaa ja nousuvaellus jokeen on vil
kasta pitkin kesää. Eskelisen (1985) mukaan Kymi
jokeen istutetut vaelluspoikaset palaavat jokeen 
toisen merivuoden aikana kevätkesästä alkaen, ja 
nousun painopiste on elo-lokakuussa. Kolmannen 
merivuoden aikana nousun huippu on heinäkuussa. 
Saaliskalojen keskipaino toisen merivuoden jäl
keen on ollut 3,1 kg ja kolmannen vuoden jälkeen 
6,7 kg. 

Vaellussiika on jokikutuinen laji, joka nousee 
merestä lisääntymisalueilleen heinä-lokakuussa. 
Poikasistutuksilla voitaisiin saada oma nousu
kanta Aurajokeen. Vaellussiika ei kuitenkaan 
sovellu onki- Ja heittokalastukseen yhtä hyvin 
kuin taimen ja lohi. Siikaistutukset eivät siten 
ainakaan alkuvaiheessa ole perusteltuja. 

Kirjolohi on edellisiä lajeja selvästi paikalli
sempi eikä se pysty luonnonvaraisesti Suomessa 
lisääntymään. Kirjolohen viihtymistä Aurajoessa 
voisi selvittää istutusten avulla. Halisten ala
puolelle vo1s1 kokeiluluonteisesti istuttaa ke
väisin 500-1 000 pyyntikokoista kirjolohta. Mi
käli kirjolohet pysyisivät joessa, ne saataisiin 
kalastettua takaisin kevään ja kesän kuluessa. 
Tavoitteena olisi saada kirjolohesta arvokas 
kalastuskohde juuri keväällä ja alkukesällä, kun 
vaelluskalojen nousu jokeen ei ole vielä kunnolla 
alkanut. Istutusten jatkamista voidaan harkita 
saatujen kokemusten, saalismäärien ja virkistys
kalastajien kiinnostuksen pohjalta. 
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4.5.1.2. Halisten yläpuolinen jokialue 

Aurajoen yläjuoksun kalataloudellinen tila on 
pitkään ollut huono. Halisten pato ja muut nousu
esteet katkaisevat kalojen nousun ja eristävät 
yläjuoksun kalapopulaatiot toisistaan. Kalasta 
Halisten yläpuolisella jokialueelia on melko 
vähälajinen ja särkikalavoittoinen. Kalaistutuk
sia tai muita kalaveden hoitotoimenpiteitä ei 
tiettävästi ole viime vuosina tehty. Arvokkaimmat 
kalavarat ovat paikalliset hauki- ja lahnakannat. 
Rapu esiintynee joillakin alueilla melko runsaa
na. Koski- ja virtapaikat ovat kalataloudelli
sesti v~rsin tuottamattomassa tilassa vähäarvoi
sen kalaston lisääntymisalueina. 

Aurajoen yläosalle soveltuvia istutuslajeja ovat 
lähinnä purotaimen ja kirjolohi. Molemmat lajit 
soveltuvat erinomaisesti virkistyskalastukseen. 
Purotaimen saattaisi koskialueilla lisääntyä eikä 
kantoja tarvitsisi siten ylläpitää jatkuvilla 
istutuksilla. Istutusalueiksi soveltuisivat pää
uoman· ja sivuhaarojen latva-alueiden kosket. 
Istutuksissa tulisi käyttää emokaloja ja eri
ikäisiä poikasia. Kirjolohi-istutuksia vo1s1 
kokeiluluonteisesti tehdä muutamilla alueilla 
pyyntikokoisilla yksilöillä. Kyseessä olisi ka
lastusmahdollisuuksien järjestäminen istuta ja 
ongi -periaatteella. 

Muita istutuslajeja voisivat olla hauki ja rapu. 
Nämä lajit esiintyvät luontaisesti Aurajoessa, 
joten kyseessä olisivat vahvistusistutukset. 
Haukikannat olivat syksyn 1985 koekalastusten 
mukaan vahvat ainakin Vierunkoskessa ja Nautelan
koskessa, mutta paikoitellen kannat voivat olla 
heikompia ja istutuksilla voitaisiin haukikantoJa 
vahvistaa. Parhaat tulokset saataisiin jatkokas
vatetuilla poikasilla. Yläjuoksun rapukannat 
lienevät monin paikoin heikot. Vesistöalueella op 
tiettävästi ollut rapuruttoa. Toisaalta joen 
tasaiset ran~apenkat eivät ravun elinympäristönä 
pystyne ylläpitämään vahvoja kantoja. Istutukset 
voisivat tulla kyseeseen lähinnä sellaisilla 
paikoilla, missä rantavyöhyke on rikkanainen ja 
monimuotoinen. Ravun elinympäristöä voidaan myös 
parantaa muodostamaila rantavyöhykkeeseen kivik
koisia oleskelu- ja suojapaikkoja. 
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Parhaiten yläjuoksun kalataloudellista tilaa ja 
virkistyskalastusmahdollisuuksia voitaisiin ke
hittää rakentamalla kalaportaat joen nousuestei
siin. Nykyisin joen alaosalla esiintyy mm. meri
taimenta ja lohta, ja jokeen nousevien vaelluska
lojen määrä tulee edelleen selvästi lisääntymään, 
kun Halisten alapuolelle istutetaan vaelluspoika
sia. Ehdoton perusedellytys kalaportaiden raken
tamiselle onkin, että joen alaosalla on vahvat 
vaelluskalakannat. Rakentamiselta edellytetään 
yleensä myös nousuesteiden yläpuolisten alueiden 
soveltumista vaelluskalojen poikastuotantoalueik
si. Toisaalta kalaportaiden rakentamista voidaan 
pitää perusteltuna myös silloin, kun rakentami
sella pystytään oleellisesti lisäämään joen vir
kistyskalastusarvoa. 

Aurajoen yläpuoliset koskialueet saattaisivat 
soveltua mm. meritaimenen, vaellussiian ja nahki
aisen lisääntymisalueiksi. Vaelluskalojen lisään
tymiseen soveltuvat koskialueet ovat Aurajoessa 
kuitenkin varsin pienialaisia, joten joen tuotta
milla poikasmäärillä ei olisi suurta kalatalou
dellista merkitystä. Pelkonen, Jutila & Tuikkala 
(1984) ovat arvioineet, että Aurajoen pääuomassa 
olisi Halistenkosken ja Auran Kuuskosken välillä 
meritaimenen poikastuotanotalueiksi soveltuvia 
koskia noin 2 ha. 

Kalaportaiden toteuttamisella saavutettavia muita 
hyötynäkökohtia olisivat kalakantojen voimistumi
sesta saatava saalishyöty ja lupatulojen kasvu. 
Jokialueelle saataisiin lohikaloja ja mahdolli
sesti myös mm. ankerias, hauki ja säyne pystyisi
vät nousemaan yläjuoksulle. Tärkeimmät hyötynäkö
kohdat olisivat Aurajoessa, kuten Vantaanjoessa
kin, ympäristönsuojeluun ja ihmisen virkistäyty
miseen liittyvät aineettomat arvot. Nämä ovat 
hyötylaskelmissa vaikeast·i muutettavissa rahaksi, 
mutta merkitykseltään ne voivat olla suuret. 
Arvokalojen lisääntyminen Aurajoessa edistäisi 
vesistönsuojeluun liittyviä toimenpiteitä. Kalas
ton monipuolistuessa joen virkistyskalastusarvo 
lisääntyisi selvästi. Vaelluskalojen nousu Aura
joen .yläjuoksulle muuttaisi oleellisesti koko 
kalastusalueen luonnetta ja sen tarjoamia kalas
tusmahdollisuuksia. Virkistyskalastusnäkökohdat 
ovat tärkeitä juuri Etelä-Suomessa, missä vapaa
ajankalas.taj ia on runsaasti mutta lohipitoisia 
virtavesiä niuka~ti. 



74 

Aurajoen kalastusedellytyksiä voidaan parantaa 
myös koskien kunnostamisella. Koskien kunnostus
toimenpiteillä ·on yleens~ pystytty lisäämään 
arvokalojen tuotantoa ja toisaalta parantamaan 
kalastusmahdollisuuksia (Vaelluskalakantojen 
elvyttämistyöryhmän mietintö 1985). Aurajoen 
koskia voitaisiin kunnostaa seuraavilla toimenpi
teillä: 

- alivirtaamakausien vedenkorkeuksien nostaminen 
koskialueilla kiveämällä ja rakentamalla kynnyk
siä 
- virtaamien säätely siten, että alivirtaamat 
kohoavat ja virtausnopeudet tulevat kaloille 
sopiviksi 
·- arvokalojen lisääntymismahdollisuuksien paran
taminen muodostamaila kutusoraikkoja, rakentamal
la louhikkoisia suoja- ja oleskelupaikkoja sekä 
harventamalla vähäarvoista kalastoa 
- kalojen talvehtimismahdollisuuksien parantami
nen syventämällä paikoitellen suvanto- ja koski
alueita 
- kalastusmahdollisuuksien parantaminen poista
malla haittaavaa kasvillisuutta. 

Ennen kuin ryhdytään toteuttamaan mahdollisia 
kalaporrashankkeita, istutuksia tai koskipaikko
jen kunnostamista, on selvitettävä miten Aurajoen 
yläosa soveltuu arvokalojen elinympäristöksi ja 
kalastusalueeksi (ks. luku 4.5.3.). Lisäksi on 
seurattava joen alaosalle tehtävien vaelluspoi
kasistutusten onnistumista - ilman vahvoja nousu
kantoja ei kalaportaita kannata rakentaa. 

4.5.2. Kalastuksen järjestämisen tavoitteet 

4.5.2.1. Rauhoitukset ja kalastuskiellot 

Kalastuslainsäädäntö asettaa eräitä rajoituksia 
lohikalojen pyyntiin joessa. Näillä kalastusmää
räyksillä pyritään mahdollistamaan vaelluskalojen 
luontainen lisääntyminen. Voimassa olevien sään
nösten mukaan merilohi ja taimen ovat rauhoitet
tuja virtaavissa vesissä syys-, loka- ja marras
kuun ajan, kuitenkin niin, että pyynti on sal
littu vavalla ja uistimella syyskuun kymmenenä 
ensimma1senä päivänä ja marraskuun 15. päivän 
jälkeen. Lisäksi lohipitoisen vesistön koskessa 
ja virtapaikassa on voimassa yleinen ongintakiel
to. Kaikenlainen kalastus on kielletty sadan 
metrin matkalla vesistön poikki rakennetun padon 
alapuolella. 
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Määräykset eivät ole nykyisin tarkoituksenmukai
sia Aurajoessa eivätkä monessa muussakaan joessa, 
missä luontaisesti lisääntyviä vaelluskaloja ei 
ole. Vaelluskalojen esiintyminen Aurajoessa on 
täysin istutusten varassa, ja kalojen tehokkaan 
talteenoton mahdollistamiseksi tulisi kalastus
määräyksiä eräiltä osin uusia. 

4.5.2.2. Kalastuksen järjestäminen 

Kalastuskunnat järjestäytyvät Aurajoen alueella 
todennäköisesti vuoden 1987 aikana. Toimintansa 
aloittavien kalastuskuntien tärkeimpiä tehtäviä 
tulevat olemaan kalastuksen järjestäminen sekä 
pyydysyksiköiden ja yksikkömaksujen määrääminen. 
Päätöksillä tulisi pyrkiä virkistyskalastusta 
suosivaan käytäntöön ja yhteistyöhön kalastuskun
tien kesken. 

Kalastuskysyntä tulee Halisten alapuolisella 
alueella todennäköisesti nopeasti kasvamaan, kun 
jokeen saadaan istutusten avulla yhä enemmän 
vaelluskaloja. Verkkokalastus tulee alajuoksulla 
kieltää kokonaan ja suositeltavat pyyntivälineet 
ovat onki- ja heittokalastusvälineet. Pyrkimyk
senä tulisi olla virkistyskalastusmahdollisuuk
sien tarjoaminen kaikille halukkaille. Mikäli 
myös yläjuoksulle saadaan vaelluskaloja, tulisi 
kalastus järjestää niin, että virkistyskalasta
jien tarpeet otettaisiin huomioon. Verkkopyyntiä 
tulisi rajoittaa . tai verkkojen käyttö tulisi 
kieltää kokonaan. Parhaat jokialueet tulisi mah
dollisuuksien mukaan varata heittokalastukseen. 
Kalastuslupien myyntijärjestelmästä olisi sovit
tava yhdessä kalastuskuntien ja muiden vesialuei
den omistajien kanssa. 

4.5.3. Kalataloudellisen tutkimuksen tarve. 

Aurajoen kalataloudellista kehittämistä vaikeut
taa olemassa olevan perustiedon vähyys. Tiedot 
yläjuoksun kalastosta ovat hyvin niukat. Sivu
haarojen kalataloudellista tilaa ei tunneta lain
kaan. Veden laatu ja virtaamat vaihtelevat sel
västi vuodenaikojen mukaan. Vesianalyysien perus
teella veden laatu näyttäisi heikoimmillaankin 
säilyvän arvokalojen toimeentulon kannalta tyy
dyttävänä. Esimerkiksi haitallisen alhaisia hap
pipitoisuuksia on todettu harvoin. Pelkosen, 
Jutilan & Tuikkalan (1984) mukaan vesi saattaa 
kuitenkin ajoittain olla niin heikkolaatuista, 
että se voisi haitata arvokalojen lisääntymistä. 
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Aurajoen kalataloudellisten kehittämismahdolli
suuksien arvioimiseksi tulisi kerätä käytännön 
tietoa ja tutkimustuloksia veden laadun vaikutuk
sista kalastoon. Näin on t·ehty mm. Vantaanjoella, 
missä tutkittiin veden laadun soveltumista vael
luskaloille mädin ja pienpoikasten istutusko
keilla. Tulokset olivat varsin myönteisiä, ja 
Vantaanjokeen rakennetaan kalaportaat vuonna 
1986. Vantaanjoessa vesi on laadultaan hieman 
heikompaa, mutta virtaamat ovat suuremmat kuin 
Aurajoessa. 

Aurajoen yläosan kalataloudellista käyttökelpoi
suutta ja koskialueiden soveltumista vaelluskalo
jen lisääntymis- ja kalastusalueiksi voitaisiin 
tutkia istuttamalla meritaimenen mätiä ja poika
sia joihinkin yläjuoksun koskiin. Tulosten perus
teella saataisiin tietoa veden laadun vaikutuk
sista arvokalojen lisääntymiseen ja voitaisiin 
arvioida Aurajoen biologisia ja kalataloudellisia 
perusedellytyksiä. Lisäksi tulisi tutkia veden 
laadusta kaloihin mahdollisesti aiheutuvien maku
ja hajuvirheiden esiintymistä. Näiden haittojen 
esiintymistä voidaan selvittää· keräämällä näyte
kaloja yläjuoksun paikallisesta kalastosta ke
väällä ja kesällä, jolloin haittojen esiintymis
todennäköisyys on suurin. Korkeita ympäristömyrk
kypitoisuuksia Aurajoen kaloista ei ole löydetty. 
Aineistot ovat kuitenkin pienet. Aurajoen suoje
lusuunnitelmassa esitetään, että pitoisuuksia 
seurattaisiin säännöllisesti ja selvitettäisiin 
myös eräiden pien1na pitoisuuksina esiintyvien 
orgaanisten yhdisteiden mahdollista rikastumista 
kaloihin. 



Liitetaulukko 1: Aurajoen virtaamien (m3/s) kuukausikeskiarvot (!-XII) ja virtaamien keski
ja ääriarvot (HQ=ylivirtaama, MHQ=keskiylivirtaama, MQ=keskivirtaama, MNQ=keskialivirtaama, 

NQ=alivirtaama) Hypöistenkoskessa ja Halistenkoskessa vuosina 1961-80 ja 1971-80. 

;. 

I II III IV V VI VII VIII IX X IX XII HQ MHQ MQ t-li~Q NQ 

Hypöisten- 1~61-80 1.8 0.9 2.0 l2 4.3 0.6 1.1 1.1 1.6 3.7 5.8 3.1 135 57 3.2 0.1 0.0 

koski 1971-80 2.3 1.0 1.3 11 3.6 0.8 1.9 0.9 1.7 3.6 6.0 3.7 97 56 3.2 0.1 0.1 

Halisten- 1961-80 4.1 2.6 4.8 26 8.9 1.0 2.1 2.5 3.4 8.0 13 6.9 286 113 6.9 0.1 0.0 

koski 1971-80 4.5 2.3 3.0 22 6.9 1.1 3.1 1.7 3.1 ];2 12 7.6 200 96 6.2 0.1 0.0 

.......,] 

.......,] 
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5. VÄHÄJOKI JA MAARIAN ALLAS 

5.1. Kuormitus 

Vähäjoki eli Paattistenjoki on Aurajoen sivuhaa
ra, joka laskee Aurajokeen Halisten alapuolella. 
Joen alajuoksua kutsutaan Vähäjoeksi ja yläjuok
sua Paattistenjoeksi. Valuma-alue (92 km2) kuuluu 
lähes kokonaisuudessaan Turun kaupungin aluee
seen. Valuma-alue vastaa maaperän, maankäytön ja 
hydrologisten ominaisuuksien suhteen Aurajoen 
valuma-aluetta. Asutus on jokivarteen keskitty
nyttä haja-asutusta, ja lisäksi alueella sijait
see joi~akin taajamia. 

·Maarian allas valmistui Vähäjoen Åvikiin vuonna 
1980 Turun kaupungin raakavesialtaaksi. Patoal
taan pituus on 4.8 km, ja leveys alaosassa on 
200-300 m ja yläosassa 50-100 m. Altaan syvyys on 
alaosassa 11-13 m, ja suurin syvyys keskiosassa 
on 8 m. Suunnitelmien mukaan allas täyttyy touko
kesäkuun vaihteeseen mennessä. Kesällä vedenpinta 
laskee vedenoton vaikutuksesta. Vettä johdetaan 
putkilinjassa Halisten vesilaitokselle. Allas 
pyritään täyttämään ~udelleen syksyllä kun tulo
virtaama lisääntyy. Vesioikeuden lupapäätösten 
mukaan altaan vedenpinnan alaraja on +12.00 m ja 
yläraja +18.00 m. 

Vähäjoen vuodenaikaiset virtaamavaihtelut ovat 
suuret. Keskivirtaama Åvikissa ennen Maarian 
altaan rakentamista oli 0.8 m3Js. 

Maarian altaan alapuolinen valuma-alue on pieni, 
ja se muodostuu lähinnä Piipanojan ja Topinojan 
valuma-alueista. Kuormitusmäärillä ei ole merkit
tävää vaikutusta Aurajoen alaosan veden laatuun. 

Vähäjoen ja Maarian altaan kuormitus on saman
tyyppinen kuin Aurajoen kuormitus. Valuma-alueen 
maapera on luontaisesti runsasravinteinen. Tär
kein maankäyttömuoto on maatalous, jonka intensi
teetti on lähes yhtä korkea kuin Aurajoen valuma
alueella. Lisäksi Vähäjoen vesistöä kuormittavat 
asutuksen ja pienteollisuuden jätevedet. 

Pelloilta tuleva kuormitus ja luonnonhuuhtoutuma 
ovat tärkeimmät kuormituslähteet. Paattisten 
jätevedenpuhdistamon kuormitus on alle 1 % koko
naiskuormituksesta, ja haja-asutuksen aiheuttama 
kuormitus on fosforin osalta noin 30 % ja typen 
osalta noin 9 %. Kuormituslähteiden osuus kuiten
kin vaihtelee eri vuodenaikoina. Huuhtoutuminen 
pelloilta ja maaperästä on runsaimmillaan kevät
tulvan ja syyssateiden aikana. Viemäröityjen ja 
viemäröimättömien jätevesien määrä pysyy suunnil-
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leen samana läpi vuoden. Siten kuivimpana aikana 
jätevesien osuus kokonaiskuormituksesta on suuri. 

Arvio Vähäjoen kokonaiskuormituksesta saadaan 
soveltamalla Aurajoen valuma-alueelle laskettuja 
ainevirtaama-arvioita Vähäjoen valuma-alueeseen. 
Valuma-alueiden vastaavuuden ja kokosuhteiden 
perusteella Vähäjoen kuormitus on kahdeksasosa 
Aurajoen kuormituksesta. 

Veden laatua on tutkittu Vähäjoessa 1960-luvulta 
alkaen. Havaintojen perusteella veden laadussa ei 
ole tapahtunut selvää kehitystä. Vuosien ja vuo
denaikojen väliset erot selittyvät kuormitusmuu
tosten ja vesimäärien vaihtelujen avulla. 

Taulukkoon 23 on koottu tietoja Maarian altaaseen 
tulevan jokiveden laadusta. Tiivistäen voidaan 
todeta, että joki on voimakkaasti hajakuormitet
tu, runsasravinteinen ja hygieeniseltä tilaltaan 
heikkolaatuinen. Veden laatu vastaa käyttökelpoi
suudeltaan luokkaa välttävä. 

Taulukko 23. Maarian altaaseen tulevan veden laatu vuosina 
1982-84. Kukin arvo on 12 havainnon keskiarvo. 

1982 1983 1984 

pH 7.5 7.3 7.2 
KMn04-kulutus, mg02Ll 49 46 55 
ammoniumtyppi, mgfm3 380 180 480 
kokonaisfosfori, mg/m3 260 160 160 
enterokokit, kpl/100 ml 1 470 778 772 
sameus, FTU 102 81 61 

Maarian altaassa vesi kerrostuu lämpötilan suh
teen. Tämä johtaa hapen selvään vajaukseen alus
vedessä. Heikkolaatuista· alusvettä poistetaan 
lapolla altaan alapuolelle. Runsasravinteisuus ja 
veden pieni vaihtuvuus altaassa mahdollistavat 
voimakkaan leväkasvun kesäisin. Vedessä on to
dettu levien aiheuttamia hajuhaittoja. 
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5.3. Kalasto ja kalastus 

Vähäjoen vesistöalueen. kalastosta on olemassa 
hyvin niukasti tietoja. Kännö (1971) on tutkinut 
kalastoa kahdella alueella Paattistenjoessa. 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys kalasti 
koeverkkosarjalla Maarian altaan eteläpäässä 
marraskuussa 1982 (Jumppanen & Kolehmainen 1982). 
Ympäristönsuojelutoimisto teki koekalastuksia 
altaan etelä- ja keskiosassa lokakuussa 1985. 
Joen ja altaan kalastuskäyttöä ei ole selvitetty. 

5.3.1. Kalaston nykytila 

·vähäjoessa esiintyy samoja kalalajeja kuin Aura
joen alaosalla. Aurajoesta tulevat kalat voivat 
nousta Vähäjokea noin 5 km:n matkan Maarian al
taan alapuolelle. Vähäjoen kalataloudellinen arvo 
on kuitenkin Aurajokeen verrattuna varsin pieni. 
Joki on kap~a ja vähävetinen. Virtaamat ovat 
säännöstelyn ja vedenoton takia suuren osaa vuot
ta hyvin pienet. 

Kalasto lienee Vähäjoessa runsain keväällä, kun 
vesimäärät ovat joessa suurimmillaan. Kevätku
tuista kalaa esiintynee tuolloin koko jokiosuu
della Maarian altaan padolle asti. Syksyisin 
jokeen saattaa nousta vaelluskaloja. Aurajokeen 
tulevista vaelluskaloista kuitenkin vain pieni 
osa nousee Vähäjokeen. Kesällä ja talvella ka
lasto on vähälajisin, ja se koostuu lähinnä sär
kikaloista. 

Maarian altaassa 
tistenjoessa on 
lajisto: 

hauki 
salakka 
turpa 
särki 
mutu 
törö 
kivennuoliainen 
made 
kiiski 
ahven 

ja altaan yläpuolisessa Paat
koekalastusten mukaan seuraava 

Paattistenjoessa esiintynee m~ös rapua. 

Syksyn 1985 koekalastustulokset Maarian altaasta 
on esitetty taulukossa 24. Tulosten mukaan al
taassa on runsaasti kalaa, mutta kalaston koos
tumus on kalaveden käytön kannalta epäedullinen. 
Valtalajina on vähäarvoinen särki. Särjen osuus 
saaliin yksilömäärästä on noin 75 % ja painosta 
yli 50 %. Muita runsaita lajeja ovat salakka, 
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kiiski ja ahven. Talouskäyttöön soveltuvia lajeja 
ovat ahvenen lisäksi hauki ja made. 

Taulukko 24. Koekalastussaalis (kalojen yksilömäärä, paino 
ja painoprosentti) Maarian altaassa syksyllä 1985 (2 verk
kosarjakertaa). 

särki 
ahven 
made 
salakka 
hauki 
kiiski 
turpa 

yks. g % 

480 10 145 52.4 
26 2 945 15.2 

2 2 750 14.2 
66 1 240 6.4 

1 1 000 5.2 
55 740 3.8 
10 545 2.8 

640 19 365 100.0 

Kalojen elinolosuhteet vesistöalueella paranivat 
selvästi Maarian altaan valmistumisen jälkeen. 
Kalojen syönnös- ja lisääntymisalueet laajenivat, 
ja vettä on nyt runsaasti kaikkina vuodenaikoina. 
Koekalastussaaliiden perusteella arvioituna sär
jen ja ahvenen kasvu on altaassa edelleen hyvä. 
Saaliissa oli kaikenkokoisia yksilöitä, myös 
isokokoisia särkiä ja ahvenia. Kalakannat toden
näköisesti edelleen runsastuvat, jolloin yksilöi
den kasvu saattaa hidastua lisääntyvän ravinto
kilpailun takia. 

Paattistenjoen kalastosta ei ole tuoreita koeka
lastustuloksia. Tietoja joen kalastosta saatiin 
kuitenkin kesällä 1985, jolloin alueella todet
tiin kalakuolemia. 27.7. löydettiin Paattisten 
Tekkalasta joitakin satoja kuolleita kaloja noin 
1.5 km:n pituiselta jokiosuudelta. Eniten kuoli 
särkeä, kivennuoliaista ja töröä. Joukossa oli 
myös useita haukia, joista. suurin painoi noin 5 
kg. Kalojen kuolinsyytä ei tutkimuksissa saatu 
selville. Kyseessä ei todennäköisesti ollut hap
pikato, vaan syynä saattoi olla jonkin kasvinsuo
jeluaineen huuhtoutuminen jokeen. Tiettävästi 
aikaisemmin kalakuolemia ei Paattistenjoessa ole 
sattunut. 
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5.3.2. Kalojen käyttökelpoisuus 

5.3.3. Kalastus 

Vähäjoen vesistöalueelle ominaisia piirteitä ovat 
pienet virtaamat, veden savisameus ja voimakas 
levätuotanto. Nämä tekijät voivat aiheuttaa ka
loihin maku- ja hajuvirheitä. Lisäksi tekoal
taissa vesistön raskasmetallipitoisuudet yleensä 
kohoavat. Veden alle jäävästä maaperästä vapautuu 
mm. elohopeaa, joka luonnon ravintoketjuissa 
rikastuu eliöihin. 

Kalojen käyttökelpoisuutta selvitettiin Maarian 
altaassa syksyllä 1985. Valtion teknillisessä 
tutkimuskeskuksessa tehtyjen määritysten mukaan 

·kalojen elohopeapitoisuus on altaassa korkea, 
mutta selviä maku- tai hajuvirheitä kaloissa ei 
havaittu. Aistinvarainen arviointi tehtiin nel
jästä ahvenesta; näissä ei todettu ahveneen kuu
lumatonta vierasta makua tai hajua. Elohopeapi
toisuus määritettiin kahdesta ahvenesta. Kumman
kin näytekalan elohopeapitoisuus oli niin korkea 
(0.94.ja 0.86 mg/kg), että tällaisen kalan käyt
töä ihmisravinnoksi tulisi välttää. Lääkintöhal
lituksen ohjeen mukaan kalaa, jonka elohopeapi
toisuus on 0.5-1 mg/kg, ei tulisi syödä jatku
vasti kuin enintään 0.5 kg viikossa. Altaan hau
issa pitoisuudet voivat olla yli 1 mg/kg, täl
laista kalaa ei tulisi käyttää lainkaan ravinnok
si. 

Kalojen elohopeapitoisuus on kohonnut useimmissa 
maamme tekoaltaissa. Monista altaista on löydetty 
selvästi korkeampia pitoisuuksia kuin Maarian 
altaasta. Allas perustettiin pääosin savipitoi
selle pelto- ja niittymaalle, missä elohopeapi
toisuudet ovat ilmeisesti pienemmät kuin esimer
kiksi metsämaalla. Lähivuosina kalojen elohopea
pitoisuus tulee todennäköisesti Maarian altaassa 
laskemaan. 

Vesistöalueella kalastavien määrää, käytettyjä 
pyydyksiä ja saaliita ei ole selvitetty. Kalastus 
lienee varsin vähäistä koko alueella. Suurin 
kalastuksellinen merkitys on nykyisin Maarian 
altaalla. Kalastus on allasalueellakin vähäistä 
ja epäsäännöllistä. Kalastusta harjoittavat lä
hinnä altaan lähiympäristön asukkaat. Käytettyjä 
kalastusvälineitä ovat ainakin onki, pilkki, 
uistin ja katiska. Altaan rannoilla näkyi syk
syllä 1985 noin 20 soutuvenettä. 

Tärkeimmät saalislajit ovat hauki ja made. Paat
tistenjoesta saadaan tiettävästi paikoin rapua. 
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5.4. Kalaveden käytön ja hoidon kehittäminen 

Edellytykset kalaveden kehittämiselle ja kalas
tusmahdollisuuksien järjestämiselle ovat parhaat 
altaan alueella. Altaan nykyinen kalastuskäyttö 
on hyvin vähäistä. Tärkeimmät syyt tähän ovat 
huonohko veden laatu ja vähäarvoinen kalasto. 
Toimintansa aloittavilla kalastuskunnilla on 
kuitenkin mahdollisuuksia parantaa altaan kalas
tusmahdollisuuksia. Kalaveden hoitotyöllä on mer
kitystä myös Turun kaupungille. Kalastusedelly
tysten parantamisella altaasta voitaisiin saada 
kaupunkilaisten virkistyskalastusalue. 

Tärkeintä olisi lisätä kalastuksen tehokkuutta. 
Monipuolisella ja kaikkiin lajeihin kohdistuvalla 
pyynnillä voidaan estää kalaston kehittyminen 
liian tiheäksi ja särkikalavoittoiseksi. Suosi
teltavia pyyntivälineitä ovat sellaiset, joiden 
valikoivuus on pieni. Verkkopyydysten käyttöä 
rajoittaa havaksen nopea limoittuminen. Kyseeseen 
saattaisi myös tulla särkikalojen harventaminen 
rysä- tai nuottapyynnillä kutupaikoilta. 

Kalastuksen tehostamiseksi kalastuskunnat vo1s1-
vat pyrkiä yhteistyöhön virkistyskalastusseurojen 
kanssa. Esimerkiksi onki- ja piikkikilpailujen 
järjestäminen altaalla sopisi erinomaisesti kala
veden hoito-ohjelmaan. 

Altaan kalastusarvoa voidaan lisätä istutuksilla. 
Istutuslajeiksi soveltuvat lähinnä hauki ja kir
jolohi. Molemmat lajit ovat petokaloja, ja ne 
käyttävät ravinnokseen 1nm. särkeä. Lisäksi lajit 
soveltuvat erinomaisesti virkistyskalastukseen. 
Hauki-istutuksissa tulisi käyttää jatkokasvatet
tuja poikasia, ja kirjolohet .tulisi istuttaa 
pyyntikokoisina. 

Altaan kohonnut elohopeataso rajoittaa toistai
seksi kalaveden käyttöä ja kalan käyttöä ihmisra
vinnoksi. Samasta syystä ei laajoihin istutuk
siin tulisi vielä ryhtyä. Raskasmetallit rikastu
vat erityisesti petokaloihin. Kalaveden hoidon 
kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että kalastusta 
lisättäisiin tuntuvasti. Tällöin on otettava 
huomioon, että kalaa tulee syödä enintään 0,5 kg 
viikossa. · 

Kalojen elohopeapitoisuuksia tulee jatkossa seu
rata säännöllisesti. Näytekaloja tulisi kerätä 
myös altaan yläpuoliselta jokialueelta vesistön 
luontaisen elohopeatason määrittämiseksi. Toden
näköisesti kohonneet pitoisuudet rajoittuvat vain 
altaan alueelle. Pitoisuudet lienevät suurimmat 
petokaloissa; näytelajiksi sopisi parhaiten hau
ki. 
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Maarian altaan yläpuolisella jokialueelia kalas
ton ja kalastuksen kehittämismahdollisuudet ovat 
melko yähäiset. Pienien vesimäärien takia joki ei 
soveltune arvokaloille. Lähinnä purotaimen saat
taisi tulla kyseeseen kokeiluluonteisena istutus
lajina. Hauki on jokiosuuden tärkein kala. Lajin 
luontainen lisääntyminen riittänee ylläpitämään 
kyllin tiheitä kantoja. Rapukannan nykytilaa 
tulisi selvittää. Istutuksilla ja hoitotoimilla 
Paattistenjoen ravustusedellytyksiä voitaisiin 
todennäköisesti selvästi parantaa. 
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Raisionjoki 1. Ruskonjoki virtaa Vahdon ja Rai
sion kautta ja laskee mereen Turun alueella. 
Turussa joki virtaa sataman länsipuolella noin 
1.6 km:n matkalla Pohjoissalmeen. Raisionjoen 
valuma-alue (130 km2) on järvetön, ja maaperä on 
suureksi osaksi voimaperäisesti viljeltyä savi
maata. 

Jokeen on padottu kolme tekoallasta, ja joen 
läheisyyteen on rakennettu tekojärvi (Haunisten 
allas). Siten Raisionjoen virtaamat Turun alu
eella riippuvat näiden vesialueiden säännöste
lystä ja Raision-Naantalin vesilaitoksen veden
otosta. Keskivirtaama joen alaosassa on 1.2 m3Js. 

Raisionjoella on Turun kaupungille vain vähäistä 
merkitystä lähinnä virkistysalueena ja maisemate
kijänä. Merialueen kuormittajana joella on kohta
lainen merkitys. 

6.1. Kuormitus ja veden laatu 

Viemäröityjen jätevesien osuus kokonaiskuormituk
sesta on pieni. Puhdistetut asuma- ja teollisuus
jätevedet johdetaan pääosin suoraan merialueelle. 
Ruskon keskustan jätevedet johdetaan Turun vie
märiverkkoon. Pääosa kokonaiskuormituksesta tulee 
siten hajakuormituksena maaperästä ja pelloilta. 
Raisionjoesta merjalueelle tuleva kuormitus on 
samaa suuruusluokkaa kuin Vähäjoesta tuleva kuor
mitus. 

Raisionjoen vesi on luokiteltavissa käyttökelpoi
suudeltaan tyydyttäväksi. Joen alaosalla ainepi
toisuudet ovat hieman suuremmat kuin vastaavat 
pitoisuudet Aurajoen Halisissa, mutta yleiseltä 
veden laadultaan vesistöt vastaavat toisiaan. 

6.2. Kalasta ja kalastus 

Raision-/Ruskonjoen kalastosta on kirjallisuus
tietoja 1960-luvun lopun tilanteesta. Kännö 
(1971) on sähkökalastanut joessa Raision ja Vah
don välillä viidellä alueella vuosina 1966-68, ja 
Arohonka (1972) on sähkökalastanut Ruskon ja 
Vahdon alueella paauomassa ja sivupuroissa 12 
alueella vuonna 1969. Tutkimukset täydentävät 
hyvin toisiaan koska Kännö kaiasti ainoastaan 
koskipaikoissa ja Arohonka selvitti suvantopaik
kojen kalastaa. 

Tuoreita tutkimuksia joen kalastosta ei ole. Joen 
merkitystä virkistyskalastusalueena ei myöskään 
ole selvitetty. 
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6.2.1. Kal~ston nykytila 

Kalasta joen alaosalla koostuu sekä paikallisesta 
jokilajistosta että merestä nousevista kaloista. 
Merestä tulevat kalat voivat nousta jokea noin 6 
km:n matkan vesilaitoksen altaan alapuolelle. 
Joen alaosan lajistoa ei ole selvitetty, mutta 
lajista lienee sama kuin Aurajoen alajuoksulla. 
Siten Raisionjoen alaosalla esiintyy säännölli
sesti ainakin 20 kalalajia, mm. haukea, lahnaa, 
madetta, ahventa, kuhaa ja mahdollisesti myös 
meri taimenta. 

Vesilaitoksen yläpuolisella jokiosuudella es11n
tyy Kännön ja Arohongan selvitysten mukaan kah
deksan kalalajia: 

hauki 
salakka 
turpa 
särki 
kivennuoliainen 
made 
ahven 
kiiski 

6.2.2. Kalavarojen käyttö 

Raisionjoella kalastavien määrää ja saaliita ei 
ole selvitetty. Joen alaosalla on hyvät edel
lytykset kevätkutuisen kalan pyyntiin. Keväällä 
ja alkukesällä joella kalastavien määrä lienee 
enimmillään 10-20 kalastajaa päivässä. Tuolloin 
joesta saadaan mm. haukea, särkeä, lahnaa ja 
ahventa. Tärkein saalislaji on lahna. Syksyisin 
joesta on mahdollisuus saada meritaimenta. 

Joen yläosalla pyyntikelpoiset kalavarat ovat 
paljon pienemmät kuin alaosalla. Tärkeimmät saa
lislajit ovat hauki, made ja mahdollisesti rapu. 

Tärkeimmät pyyntivälineet joen alaosalla ovat 
onki ja uistin. Verkkopyydyksiä ei tiettävästi 
joessa käytetä. Yläjuoksulla käyttökelpoisin 
pyyntiväline lienee katiska. 

6.3. Kalaveden käytön ja hoidon kehittäminen 

Raisionjoen alaosan kalataloudellinen merkitys 
perustuu merestä nousevien kevätkutuisten kalojen 
pyyntiin. Jokisuun ja rannikkovesien puhdistumi
sen seurauksena kalaa nousee nykyisin jokeen var
sin runsaasti. Kalastusedellytykset ovat siten 
etenkin keväällä ja alkukesällä-hyvät. 
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Muina vuodenaikoina kalaa on joessa vähemmän. 
Syksyisin jokeen todennäköisesti nousee meritai
menta. Taimenet ovat peräisin merialueelle teh
dyistä istutuksista. Taimenta ja muita lajeja 
saataisiin lisättyä istuttamalla poikasia joen 
alajuoksulle. Istutukset eivät kuitenkaan ole 
perusteltuja joen vähäisen kalastuskäytön takia. 
Jokiin tehtävät vaelluskalaistutukset tulisi 
Turun alueella ainakin lähivuosina keskittää 
Aurajokeen mm. Aurajoen keskeisemmän sijainnin ja 
parempien kalastusmahdollisuuksien takia. 

Virkistyskalastajien maara tulee Raisionjoen 
alaosalla todennäköisesti vähitellen lisäänty
mään. Alueella onkin varaa tehostaa kalastusta. 
Suositeltavat pyyntivälineet ovat onki- ja heit
tokalastusvälineet. Joen kapeuden takia verkot, 
rysät ja muut tehokkaat pyydykseti eivät sovellu 
jokeen. 

Arvokkain kalalaji joen yläosalla on hauki. Myös 
rapua esiintynee joessa paikoitellen. Hauki ja 
rapu ovat kalaveden hoidon kannalta tärkeimmät 
lajit. Lajien esiintymistä ja runsautta tulisi 
selvittää ennen mahdollisia vahvistusistutuksia 
tai muita hoitotoimenpiteitä. Uutena lajina voisi 
kokeilla purotaimenen istuttamista joen latva
alueiden koskipaikkoihin. 
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