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1 JOHDANTO
Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu käynnistyi vuonna 1980 silloisten tarkkailuvelvollisten toimeksiannosta. Vuosien varrella
ohjelmaan on tehty lukuisia muutoksia ja nykyinen tarkkailu noudattaa soveltuvin osin LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry:n 21.3.1990 laatimaa tarkkailuohjelmaa. Muuttuneet kuormitusolosuhteet sekä tarkkailuvelvoitteet ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että tarkkailuohjelman
saattaminen ajan tasalle on pitkään ollut ajankohtainen.  Viranomaisten esityksestä sekä alueen
vesistö- että kalataloudellinen tarkkailu tulee yhdistää yhdeksi tarkkailuohjelmaksi.

2 TARKKAILUN PERUSTEET
Tarkkailuun osallistuvat seuraavat tahot:
Raaseporin Vesi
Hangon vesi ja viemärilaitos
Ovako Wire, Koverhar
Tarkkailu perustuu seuraaviin viranomaisten päätöksiin:
Taulukko 1. Yhteistarkkailun perusteet.

Kuormittaja

Päätös

Karjaan-Pohjan jvp.

LSY-5/2995/1
18.2.2005
VHO 06/0099/3
7.4.2006

Skeppsholmenin jvp.

LSY-2002-Y-357
7.7.2004

Lappohjan jvp.

No 6/2000/4
10.2.2000

Ovako Wire Oy Ab
Koverhar

LSY-2002-Y-365
23.11.2006
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3 TARKKAILUALUEEN KUVAUS
Tutkittava alue ulottuu Lohjanjärven luusuasta aina Tvärminnen Storfjärdenille asti.   Alue on
varsin vaihteleva, käsittäen osia Mustionjoen alajuoksusta, suolattoman ja meriveden vaihtumisalueen Pohjanpitäjänlahdessa ja saaristoisen Tammisaaren edustan merialueen.
Tutkimusalueen keskeisin osa-alue on Pohjanpitäjänlahti. Pohjanpitäjänlahden morfometriset
tiedot ovat seuraavat:
valuma-alue
pinta-ala
tilavuus
keskisyvyys
suurin syvyys

2215 km2		
22,5 km2		
209 milj. m3		
9,3 m		
42 m		

Lahden pituus Tammisaaresta Pohjankuruun on 14,5 km ja suurin leveys on 4,5 km. Pohjanpitäjänlahden syvänne erottuu selvästi Tammisaaren eteläpuoleisesta merialueesta, sillä kaupungin
kohdalla on matala kynnys jossa syvyys on laivaväylän kohdalla noin 6 m ja muualla selvästi
pienempi.
		
Mustionjoki tuo pääosan Pohjanpitäjänlahteen tulevasta suolattomasta vedestä. Pienempiä
alueelle laskevia vesistöjä ovat Fiskarsinjoen ja Kullaanjärven vesistöt.
Pohjanpitäjänlahden veden laatuun vaikuttavat jokien tuoma makea vesi ja Tammisaaren kapeikosta työntyvä suolainen vesi. Lahti on pysyvästi suolaisuuskerrostunut. Harppauskerros sijaitsee vuodenajasta ja maalta tulevasta virtaamasta riippuen noin 10 m syvyydellä. Alusvesi voi
vaihtua ainoastaan silloin kun mereltä pääsee työntymään Tammisaaren kynnyksen yli uutta,
riittävän suolaista (tiheää) vettä, joka vajoaa lahden syvänteeseen. Tämä tapahtuu yleensä myöhäissyksyllä sekä talvella. Veden laatuun vaikuttaa eniten Mustionjoen tuoma vesi sekä Tammisaaren ja Pohjan jätevedenpuhdistamoilta tuleva kuormitus.
Pohjanpitäjänlahteen laskevista vesistöistä ylivoimaisesti tärkein on Mustionjoki. Sen valumaalue on 2039 km2 ja järvisyys on 12,2 %. Vesistön suurin järvi on Lohjanjärvi, johon johdetaan
mm. Lohjan kaupungin asumajätevedet sekä paperiteollisuuden jätevedet.	 	
Mustionjoen virtaama on seuraava:
keskivirtaama		
keskiylivirtaama
keskialivirtaama
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19 m3/s		
43 m3/s		
9 m3/s		
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Mustionjoen veden laatuun vaikuttavat metsistä ja soilta tuleva luonnon huuhtouma sekä maaja metsätalouden, asutuksen ja teollisuuden kuormitus. Mustionjoen varrella ovat Mustion,
Karjaan, Pinjaisten ja Åminneforsin taajamat.	    	
Kullaanjärven vesistöalueelta (pinta-ala 56,4 km2) vedet laskevat Pohjanpitäjänlahden länsirannalla Thomasbölevikeniin. Vesistöön kohdistuu haja-asutuksen ja maanviljelyksen kuormitusta.
Österbyn suljettu kaatopaikka sijaitsee noin 2 km Österbyn keskustasta pohjoiseen suoperäisessä maastossa. Kaatopaikka-alueen vaikutukset kohdistuvat Kvarnbackabäcken-nimiseen puroon sekä Österbybäckeniin, jotka molemmat laskevat Pohjanpitäjänlahteen.
Tammisaaren merialueen erottavat Suomenlahden ulapasta useat isot saaret, joista läntisimmät ovat Odensö ja Gullö. Vesi tulee alueelle Hankoniemen ja näiden saarien välistä Vitsandin
salmesta. Odensöstä etelään saaria on edelleen runsaasti. Lounais-koillisen suunnassa kulkeva
syvänne jatkuu Tvärminneä kohti. Syvyyssuhteet alueella ovat seuraavat:
Tammisaari, Stadsfjärden
Skogbyn kohdalla		
Lappohjan kohdalla		
Tvärminne, Storfjärden		

n. 7 m		
n. 20 m		
n. 30 m		
n. 40 m		

Merialuetta kuormittavat hajakuormituksen ohella lähinnä Tammisaaren jätevedet sekä Lappohjan ja Koverharin jätevedet.
Koverharin rauta- ja terästehtaan purkupaikka sijaitsee Tvärminne Storfjärdenillä noin 2 km
Tvärminnen eläintieteelliseltä asemalta pohjoiseen. Storfjärden on avoin selkä, jossa tehtaan
edustalla on vain yksi huomattava saari, Syndalsholmen. Veden vaihtuminen avonaisella Storfjärdenillä on hyvä, koska virtauksia estäviä kynnyksiä ei ole ja pohja viettää tasaisesti kohti
ulkomerta. Maalta tuleva vähäsuolainen vesi virtaa alueen kautta ulkomerelle vesirungon pintaosissa ja pohjaa myöten alueelle tunkeutuu ajoittain Suomenlahden suun syvänveden alueelta suolaisempaa ravinnerikasta vettä. Matalan veden alueella (<15 m) hiekka ja löysä saviaines
ovat vallitsevia pohjamateriaaleja. Syvemmällä tavataan pehmeitä sedimenttipohjia.
Pohjanpitäjänlahti ja sen edustan merialue on otettu mukaan kansainväliseen vesiensuojeluohjelmaan Projekt Aquaan, jolla pyritään suojelemaan kansainvälisesti tärkeitä tutkimusalueita.
Suurin osa tarkkailualueesta kuuluu lisäksi Suomen ehdotukseen Natura-2000 alueeksi.
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4 ALUEELLA SUORITETUT TUTKIMUKSET
Alueen kalastoa on tutkittu yhteistarkkailun puitteissa vuodesta 1980 lähtien. Lisäksi Tvärminnen eläintieteellinen asema on suorittanut alueella runsaasti tutkimuksia, joihin on myös kuulunut kalastoon sekä kalaekologiaan liittyviä tutkimuksia.

5 JÄTEVESIKUORMITUS
Rehevöitymisen rajoittaminen on tärkein vesiensuojelutehtävä tarkasteltavana olevalla vesialueella. Perustehtävä on puhdistamotoiminta, jossa kunnilla on keskeisin osuus. Käsiteltävien
jätevesien kasvinravinteet, kuten myös happea kuluttavat aineet ja hygieeninen kuormitus ovat
valtaosin peräisin yhdyskunnista. Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että myös teollisuudella on tärkeä osuus erityisesti omien lähivesien suojelussa. Jäljempänä tekstissä keskitytään
tarkastelemaan tilanteen kehitystä lähinnä yhdyskuntien fosforin ja typen osalta.
Yhdyskuntien perusratkaisuksi on valittu jätevesien käsittelyn keskittäminen kahdelle puhdistamolle. Keskusyksikkönä Pohjanpitäjänlahden eteläosassa on Tammisaaren Skeppsholmenin
puhdistamo. Toisena keskusyksikkönä on Pohjanpitäjänlahden perukkaan v. 2007 valmistunut,
uusi Karjaa-Pohja puhdistamo.
Osaltaan lisäedellytyksiä vesiensuojelulle luo Raaseporin kaupungin muodostaminen v. 2010,
kun Pohjanpitäjänlahdesta tuli Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan yhteinen ”sisämeri”.
Puhdistamoilta mereen johdetun kuormituksen jakaantuminen v. 2008 käy ilmi kuvasta 1 ja
sijainnit kartasta liitteessä 1.

5.1 Puhdistamot ja purkupaikat vuosina 1990-2008
Alueen neljä tärkeintä puhdistamoa tuotti tarkastelujakson alkuvaiheessa yhteensä n. 90 % pistemäisesti mereen johdetuista ainemääristä. Puhdistamot olivat Karjaan-Pinjaisten keskuspuhdistamo, Pohjan kunnan Gumnäsin puhdistamo, Tammisaaren Skeppsholmenin keskuspuhdistamo ja Tammisaaren Rögrundin puhdistamo.
Kesäkuussa 2002 väheni tärkeimpien puhdistamoiden lukumäärä kolmeen, kun Rögrundin
puhdistamo lopetettiin ja jätevedet yhdistettiin Skeppsholmenille. Merkittävimpien puhdistamoiden lukumäärä väheni edelleen kahteen v. 2007, kun käyttöön otettiin uusi Karjaa-Pohja
puhdistamo purkupaikkana Pohjanpitäjänlahden sisäosa. Karjaan-Pinjaisten ja Pohjan Gumnäsin puhdistamot jäivät samalla pois käytöstä. Yhteispuhdistamolle liitetään myöhemmin vielä
Mustion puhdistamo.
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Pistekuormituksen % - jakautuminen
puhdistamoiden kesken v. 2008
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Kuva 1. Pistekuormituksen jakautuminen vuonna 2008.

5.2 Mereen johdettu kuormitus vuosina 1990-2008
Puhdistamoilta mereen johdetun kuormituksen kehitys jaksolla 1990-2008 käy ilmi kuvista 2-4.
Pääkohdittain todetaan, että
Fosforimäärä on vähentynyt suuruusluokasta 11 kg/d v. 1990 nykytasolle <2 kg/d (kuva 2).
Fosfori on rehevöitymistä lisäävä minimiravinne Pohjanpitäjänlahden sisemmissä osissa. Väheneminen on lähinnä tulosta Karjaan ja Pohjan tehokkaammasta jätevedenkäsittelystä uudessa
jätevedenpuhdistamossa.
Typpimäärä on vähentynyt suuruusluokasta 270 kg/d v. 1990 nykytasolleen 93 kg/d vuonna
2008. Mereen johdettava typpikuormitus on vähentynyt merkittävästi kesäkuussa 2007, kun
uusi Karjaa–Pohja puhdistamo otettiin käyttöön. Myös Skeppsholmenin tehostettu typenpoisto
on vähitellen laskenut mereen joutuneen typen määrää (kuva 3).
Muiden puhdistamoiden tuottama typpikuormitus on pysynyt ennallaan tai noussut hieman
liittyjämäärän kasvaessa. Niillä on ollut käytössä BHK:n ja fosforinpoistoon suunniteltu perusprosessi.
BHK7 –määrä on vähentynyt jakson alun tasolta runsas 300 kg/d, nykytasolleen alle 100 kg/d.
Vuonna 2008 kuormitustaso oli niin alhainen kuin 30 kg/d. Uuden Karjaa–Pohjan puhdistamon
käyttöönotto kesäkuussa 2007 on vähentänyt osaltaan BHK-kuormitusta edelleen.
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Hygieenisen kuormituksen kehityksestä ei ole käytettävissä mittaustuloksia. Vähenemä on kuitenkin ollut merkittävä, sillä puhdistuksen tehostaminen parantaa aina myös hygieniaa.
Mereen johdetun BHK7-määrän jakaantuminen
puhdistamoiden kesken v. 1990-2008
350
300
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250
200
Muut yhteensä

150

Rögrund
Skeppsholmen

100

Karjaa-Pohja
Gumnäs

50

Karjaa-Pinjainen
2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

0

Kuva 2. Mereen johdetun BHK7 –kuormituksen määrä jaksolla 1990-2008.
Mereen johdetun fosforin jakaantuminen puhdistamoiden kesken
v. 1990-2008
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Kuva 3. Mereen johdetun fosforikuormituksen määrä jaksolla 1990-2008.
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Mereen johdetun typen jakaantuminen puhdistamoiden kesken
v. 1990-2008
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Kuva 4. Mereen johdetun typpikuormituksen määrä jaksolla 1990-2008.

6 KALASTO JA KALASTUKSEN HOITO
6.1 Kalasto
Vuoden 2001 kalastustiedustelun (Holmberg 2003) mukaan talouskalojen osuus tutkimusalueen kokonaissaaliista oli suuri. Määrällisestikin saalis oli hyvä. Verkkokohtaisesti suurimmat saaliit saatiin Tammisaaren lähivesiltä ja pienimmät Pohjanpitäjänlahdelta. Tärkeimmät saaliskalat
koko tutkimusalueella olivat hauki ja ahven. Pohjanpitäjänlahdella mateen osuus saaliista oli
selvästi kasvanut. Taimen, joka 1990-luvun alkupuoliskolla oli yleinen saaliskala, esiintyi varsin
vähän saalistiedoissa. Talouskaloista siikaa ja kuhaa saatiin jonkin verran. Lahna on yleistynyt
rannikkovesissämme. Tämä lisäys koskee lähinnä saariston ulko-osia, missä se aikaisemmin oli
harvinainen. Tammisaaren lähivesillä ja Pohjanpitäjänlahdella lahna on ollut yleinen laji jo aikaisemmin.
Lappohja-Koverhar alueen yleisin laji on ahven. Alueella esiintyy myös haukea, mutta vähäisemmässä määrin kuin tarkkailualueen sisäosissa. Näillä alueilla esiintyy myös kampelaa ja silakkaakin kalastettiin vuoden 2001 kalastustiedustelun mukaan varsin paljon (Holmberg 2003).
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6.2 Istutukset
Tutkimusalueella istutetaan kalanpoikasia vuosittain. Istutuksia tehdään enimmäkseen velvoiteistutuksina, mutta istutuksia tekevät myös yksityiset, yhdistykset ja seurat. 1980-luvulta lähtien vastakuoriutuneiden hauenpoikasten sijaan on yhä enemmän istutettu taimenta, mutta
myös siikaa ja kuhaa. Viime vuosina valtaosa istutuksista on ollut siikaa. Istutuksissa käytetään
sekä vaellussiikaa että merikutuista saaristosiikaa. Taimenistukkaista noin 65 % on ollut 2-vuotiaita. Taimenet ovat Isojoen/Aurajoen kantaa. Istutustiedot on saatu ELY-keskuksen  istutusrekisteristä ja Håkan Strandbergiltä Trollbölen kalahautomosta.
Taulukko 2. Istutukset Pohjanpitäjänlahdella sekä Tammisaaren ja Koverharin merialueella
vuosina 2002-2008.
laji
meritaimen
hauki
hauki vk
siika
kuha

2002
8236
575
196000
20013
2741

2003
5670
235
15400
1340

2004
7305
400
195000
16049
3705

2005
3782

2006
2793

136000
17072
2000

13896
2258

2007
8073
145000
39319

2008
6968
8500
88000
34422

6.3 Kalastusalueet ja –rajoitukset
Tarkkailtavan vesialueen omistussuhteet ja kalastuksen järjestäminen ovat moninaiset. Alue
sijoittuu Pohjan, Tammisaari-Snappertunan ja pieneltä osalta myös Hangon kalastusalueelle.
Vesialueet ovat sekä yhteisomistuksessa että yksityisten, yritysten tai yhteisöjen omistamia alueita.
Pohjanpitäjänlahti Tammisaaresta pohjoiseen Mustionjoen suulle on varsin suurelta osin yksityisten henkilöiden omistuksessa, mutta alueella on myös yhteisiä vesialueita. Raaseporin,
entisen Pohjan kunnan omistama vesialue sijaitsee lahden perukassa. Tätä sekä Brödtorpin
kartanon omistamia vesialueita hallinnoi Åminneforsin kalastusseura. Raaseporin kaupungin
omistuksessa on myös suurehko vesialue Tammisaaren ympäristössä. Tällä alueella on myös
merkittäviä kalastusrajoituksia; katiskalla ja verkolla kalastus on kielletty valtaosalla kalastusalueesta. Tutkimusalueen eteläosassa sijaitseva Tvärminne Storfjärden on Lappohjan puolelta
suurimmaksi osaksi yritysten omistuksessa. Alueen itäpuolen Hermansön ja Koön ympäristössä
vesialueet ovat enimmäkseen yksityisten omistamia.
Kalastusalueiden erityismääräyksinä on Tammisaari-Snappertunan kalastusalueelle määrätty
verkkojen pienimmäksi solmuväliksi 43 mm saaristoalueella. Poikkeuksena ovat silakka- ja kilohailiverkot sekä salakka- ja täkyverkot. Hangon kalastusalueella meritaimenen alamitaksi on
päätetty 50 cm ja kuhan alamitaksi 40 cm.
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7 AINEISTO JA MENETELMÄT
7.1 Kalastustiedustelu
Vuoden 2007 kalastusta koskeva kalastustiedustelu toteutettiin postikyselynä ja sen perusteella
pyrittiin kartoittamaan viime vuosina tapahtuneita muutoksia kalastossa ja kalastuksessa. Tarkkailuohjelman mukaan kalastustiedustelu suoritetaan kalastavan väestön keskuudessa. Kyselylomake (liite 3) lähetettiin yhteensä 195 ruokakunnalle, joiden osoitetiedot saatiin seuraavista
lähteistä:
• Ekön/Takatorpan osakaskunta / osakkaat ja osakaskunnalta luvan lunastaneet henkilöt
• Ekön urheilukalastajat / Ekön pohjoispuolen aktiivikalastajat
• Raseborgs sportfiskare rf. / seuran jäsenet
• Åminneforsin kalastusseura / seuran aktiiviset kalastajat
• Tammisaaren kaupunki / kaupungin kalastusluvan lunastaneet
• Tammisaari-Snappertunan kalastusalue / vesialueen omistajat tutkimusalueella
• Hangon kalastusalue / vesialueen omistajat tutkimusalueella
Tiedustelu pyrittiin kohdentamaan tietoisesti alueella aktiivisesti kalastusta harrastaville. Vastaustiedot on käsitelty sellaisenaan edellisten tutkimuskertojen tapaan. Tuloksista ei siten ole
mahdollista tehdä arvioita alueen kokonaissaaliin tai kalastaneiden ruokakuntien määrästä. Lähetettyjen kyselyjen määrä oli edellistä tutkimuskertaa jonkin verran pienempi.
Tiedustelussa tutkimusalue on jaettu kuuteen osa-alueeseen. Kuten vuotta 1999 koskeneessa
tutkimuksessa, ei tälläkään kerralla tätä jakoa voitu käyttää vastausten vähäisen määrän takia.
Pelkästään Mustionjoen tai Båssa- ja Dragsviksfjärdenin alueilla ei kalastanut yhtään kalastajaa. Tulosten käsittelyssä tutkimusalue katsottiin järkeväksi jakaa kolmeen osa-alueeseen kuten
edelliselläkin tutkimuskerralla:
• Pohjanpitäjänlahti
• Tammisaaren lähivedet
• Lappohja-Koverhar
• Useat alueet
Lappohja-Koverhar osa-alue sisältää joko toisella näistä tai molemmilla alueilla kalastaneet. Joidenkin tietojen osalta näiden alueiden tuloksia on esitetty myös erikseen. Varsin useat kalastajat olivat kalastaneet usealla eri osa-alueella. Tulosten käsittelyssä tämä ryhmä on käsitelty
erillisenä ryhmänä, koska vastausten purku osa-alueittain ei ollut mahdollista. Melko monet
vastaajat olivat myös jättäneet kalastusalueensa ilmoittamatta, mikä haittasi aluevertailua. Näiden vastaajien pyyntiponnistus- ja saalistiedot on kuitenkin huomioitu koko tutkimusaluetta
koskevissa tuloksissa. Tallennuksen yhteydessä suoritettiin oikeellisuustarkastuksia ja puutteellisia pyyntitietoja täydennettiin ilmeisen selvien tapausten osalta.
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Kyselyssä käytettiin kolmea kontaktikertaa eli vastaamattomille lähetettiin 1-2 muistutusta. Toisella muistutuskerralla lähetettiin myös uusi kyselykaavake. Tiedustelun laillisuus oli varmistettu Suomen tietosuojavaltuutetulta (dnro 451/41/96). Vastaukset tallennettiin ja käsiteltiin
nimettöminä.

7.2 Kirjanpitokalastus
Kirjanpitokalastajien määrä on vaihdellut jonkin verran eri vuosina ja määrä on tasaisesti laskenut. Uusien kalastajien mukaan saaminen lopettaneiden tilalle on ollut hyvin vaikeata kalastajille maksettavasta korvauksesta huolimatta. Kirjanpidossa mukana olleiden kalastusaktiviteetissa
on lisäksi esiintynyt melkoista vaihtelua ja esimerkiksi uloimmalla alueella, Koverharin lähivesillä, kalastavan kalastajan kalastusintensiteetti on vuosi vuodelta laskenut hyvin selvästi eikä
viime vuosina ole satu kerättyä käyttökelpoista saalisdataa.  Ongelmallisin tilanne on kuitenkin
Tammisaaren lähivesillä, missä kalastaminen verkoilla on kielletty. Verkkokalastus on se pyyntimuoto-, joka parhaiten soveltuu kalaston tilan seuraamiseen. 1990-luvun alun jälkeen alueella
ei ole harrastettu ammattimaista pyyntiä. Tästä syystä saalistietojen vertailukelpoisuus esimerkiksi 1990 luvun tuloksiin on varsin heikko ja saalistietoja katsottiin järkevämmäksi käsitellä vain
yleisellä tasolla. Jatkoa ajatellen uusia kirjanpitokalastajia tulisi ehdottomasti saada mukaan
saalisseurantaan.

7.3 Hauen, mateen ja särjen pienpoikasten esiintyminen Tammisaaren
        kaupungin lähivesillä keväällä 2005
Varsinaiseen velvoitetarkkailuun kuuluvien selvitysten lisäksi Tammisaaren kaupungin lähivesillä suoritettiin keväällä 2005 hauen, mateen ja särjen pienpoikasten esiintymistä kartoittava
tutkimus. Tutkimus tehtiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimesta yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa ja sen rahoittivat velvoitetarkkailuun osallistuvat
pistekuormittajat. Tutkimusta ja sen tuloksia käsitellään yksityiskohtaisesti erillisessä raportissa
(Lappalainen ym. 2005), joka on tämän julkaisun liitteessä 2. Tutkimuksen tulosten pääkohdat
on esitetty luvussa 8.3.
Tutkimuksessa selvitettiin onko veden rehevyystasolla yhteyttä hauen, mateen ja särjen pienpoikasten esiintymiseen Tammisaaren kaupungin läheisillä rannikkoalueilla. Lisäksi haluttiin
selvittää saadaanko poikaskartoitusmenetelmillä käyttökelpoista lisätietoa alueen vesistökuormituksen vaikutuksiin liittyviin velvoitetarkkailuihin (Lappalainen ym. 2005)
Poikasten esiintymistä kartoitettiin valkolevyn ja kauhan avulla touko-kesäkuussa 2005. Tutkimusaloiksi valittiin Tammisaaren kaupungin läheisillä merialueilla yhteensä 32 ruovikkoista, 100
m:n pituista rantakaistaletta. Näiden alueiden lisäksi selvityksessä hyödynnettiin myös ulompana Tammisaaren ja Hangon saaristossa samanaikaisesti toteutetun tutkimuksen aineistoja
(Lappalainen ym. 2005).
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8 TULOKSET
8.1 Kalastustiedustelu
8.1.1  Tiedustelun palautus ja kalastajamäärä
Kaikista tiedusteluun osallistuneista ruokakunnista kyselylomakkeen palautti 80 % eli vastausaktiivisuus oli hyvä (taulukko 3). Vastanneista kaksi kolmasosaa oli kalastanut tutkimusalueella vuoden 2007 aikana. Korkea kalastaneiden määrä selittyy kohderyhmävalinnalla. Alueelle
tyypillinen kalastava ruokakunta käsitti 2,5 henkilöä, joista kalastukseen osallistui 1,6 henkilöä.
Taulukko 3. Kalastustiedustelun postitus- ja palautustiedot
Lähetetyt tiedustelut
Postista palautuneet kirjeet
Todellinen otos
Palautustiedot:
1. kierros
2. kierros
3. kierros
Yhteensä
Palautusprosentti
Kalastaneet
Kalastaneiden %-osuus

195
13
182
63
50
33
146
80,2
110
75,3

Vastaukset jakaantuivat alueittain seuraavasti:
• Pohjanpitäjänlahti			

15 kpl

• Tammisaari Stadsfjärden		

12 kpl

• Lappohja-Koverhar			

45 kpl

			
	 		
			

- Lappohja	 		
- Koverhar	   		
- Lappohja & Koverhar		

32 kpl
7 kpl
6 kpl

• Useat osa-alueet			

25 kpl
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8.1.2  Pyyntiponnistus ja kalastuksen ajoittuminen
Pyyntiponnistuksella kuvataan kalastukseen käytettyä aikaa ja sen mittayksikkönä käytetään
pyydysvuorokautta tai pyyntikertaa. Kuvassa 5 on esitetty pyyntiponnistuksen jakaantuminen
eri pyydysten kesken alueittain. Vaikka eri pyydysten pyyntiponnistuksia ei tulisikaan suoraan
verrata toisiinsa pyyntiin käytetyn ajan vaihtelun takia, voidaan kuvasta kuitenkin nähdä eri
kalastusvälineiden pyyntiponnistuksen suhteellinen määrä ja vaihtelu alueittain suuntaa antavasti.

Pyyntiponnistus (vrk/pyyntikertaa) alueittain
Verkko yli
36 mm
Verkko alle
36 mm
Pintaverkko

Pohjanpitäjänlahti

Tammisaaren
Stadsfjärden

Heittovapa
Vetouistin

Lappohja-Koverhar

Onkivapa
Pilkkivapa

Useat alueet

Koukku
Koko tutkimusalue

Muut

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kuva 5. Pyyntiponnistuksen jakaantuminen eri pyyntimuotojen kesken alueittain.
Yleisesti ottaen Pohjanpitäjänlahdella ja Lappohja-Koverhar -alueella kalastus oli pääosin verkkokalastusta solmuväliltään yli 36 mm verkoilla. Pyyntiponnistuksen jakaantuminen on varsin
samanlaista, vaikka Lappohjan ja Koverharin alueilla kalastaneita verrattaisiin erikseen. Pilkkiminen ja onkiminen on Lappohjan alueella kuitenkin hieman suositumpaa verkkokalastuksen
kustannuksella. Sen sijaan Tammisaaren lähivesillä verkkokalastus oli vähäistä ja muista alueista
poiketen kalastettiin enimmäkseen vapavälineillä. Syynä tähän on verkkokalastuksen rajoitus
Tammisaaren lähivesillä. Ryhmässä, joka oli kalastanut usealla eri osa-alueella, pyyntiponnistus
jakaantui varsin tasaisesti verkko- ja vapavälineiden kesken.
Koko tutkimusalueen pyyntiponnistuksesta hieman yli 60 % tulee verkkokalastuksesta, mutta
todellisuudessa vapavälineiden pyyntiponnistus lienee kuvassa 5 esitettyä hieman runsaampaa, sillä juuri vapakalastusta koskevissa vastauksissa oli eniten puutteita pyyntiponnistuksen
osalta.
Kalastusaktiivisuus vaihteli joidenkin alueiden välillä paljon (kuva 6). Yleisesti ottaen kalastus
koko tarkkailualueella oli aktiivisinta kesäkuukausina ja jatkui melko tasaisena aina lokakuulle

16

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 209/2010

asti. Tämän puolen vuoden aikana ruokakuntaa kohti kalastettiin keskimäärin 3-4 vuorokautena/kuukausi. Heikkojen jääolosuhteiden takia talvikalastus jäi todennäköisesti tavallista vähäisemmäksi. Koko tarkkailualueen pyyntiaktiivisuutta osoittavan käyrän laskennassa on käytetty
myös niiden vastaajien tietoja, jotka eivät olleet ilmoittaneet kalastusaluettaan.

Pohjanpitäjänlahti
5
4

vrk

3
2
1
0
tammi

helmi

maalis

huhti
touko
kesä
Pohjanpitäjänlahti

heinä
elo
syys
Koko tarkkailualue

loka

marras

joulu

loka

marras

joulu

loka

marras

joulu

loka

marras

joulu

Tammisaaren lähivedet
5
4

vrk

3
2
1
0
tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

Tammisaaren lähivedet

heinä

elo

syys

Koko tarkkailualue

Lappohja-Koverhar
5
4
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3
2
1
0
tammi

helmi

maalis

huhti
touko
kesä
Lappohja-Koverhar

heinä
elo
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Koko tarkkailualue

Useat osa alueet
6
5
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4
3
2
1
0
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heinä
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Kuva 6. Kalastusaktiviteetti eri kuukausina osa-alueittain vuonna 2007.
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Useilla eri osa-alueilla kalastaneiden pyynti jakaantui tasaisimmin koko vuoden ajalle, mikä johtuu osaltaan erilaisten pyydysten melko tasapuolisesta käytöstä. Laajemmalla alueella liikkuvat
virkistyskalastajat ovat myös aktiivisempia kalastuksen harrastajia. Kalastusvuorokausien määrä
oli kautta vuoden tutkimusalueen keskivertokalastusta runsaampaa.

8.1.3  Saalis
Kun tarkastellaan tutkimusalueen saaliskoostumusta kokonaisuutena, on talouskalojen osuus
kokonaissaaliista merkittävä. Yleensä vastauksissa vähempiarvoisten kalojen määrä kuitenkin
aliarvioidaan, joten todellisuudessa niiden osuus voi olla hieman suurempi. Runsaimmat saalislajit olivat ahven ja hauki. Seuraavaksi eniten saatiin silakkaa, särkeä, kuhaa ja lahnaa. Muiden
lajien osuus kokonaissaaliista oli pieni. Pyydyksittäin tarkasteltuna vapavälineiden (heittovapa,
vetouistin, onki ja pilkki) yhteenlaskettu saalis oli hieman yli puolet (54 %) kokonaissaaliista.
Verkoilla pyydystettiin koko alueen saaliista noin 44 %, vaikka verkkojen osuus kokonaispyyntiponnistuksesta olikin yli 60 %.

Kuva 7. Koko tutkimusalueen saaliin (kg) jakaantuminen lajeittain ja pyydyksittäin vuonna 2007.
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Ruokakuntakohtainen keskisaalis koko tutkimusalueella vuonna 2007 oli noin 76 kg. Ahventa ja
haukea saatiin yli 20 kg kalastanutta ruokakuntaa kohti ja silakkaakin hieman yli 10 kg (kuva 8).
Särkeä, kuhaa ja lahnaa saatiin vielä noin viisi kiloa/ruokakunta, mutta muiden lajien saalis jäi
selvästi pienemmäksi. Aluekohtaisesti tarkasteltuna ruokakuntakohtainen saalis vaihteli siten,
että Tammisaaren lähialueella ja Lappohja-Koverhar-alueella saalis oli vain noin 45 kg, mutta
sisempänä, Pohjanpitäjänlahdella keskisaalis kohosi lähes 110 kiloon (kuva 9). Pohjanpitäjänlahdella tuloksen epävarmuutta lisää kuitenkin vastausten pieni määrä ja muutaman kalastajan
keskimääräistä selvästi runsaammat saaliit. Selkeästi suurimmat ruokakuntakohtaiset saaliit oli
kuitenkin saatu kalastajaryhmässä, joka oli kalastanut useammalla osa-alueella, lähes 140 kg/
ruokakunta.
Saalis (kg) / kalastanut ruokakunta
Muu kala
Silakka
Kuore
Siika
Lohi
Taimen
Kampela
Made
Särki
Lahna
Kuha
Ahven
Hauki
0

5

10

15

kg

20

25

Kuva 8. Ruokakuntakohtainen saalis (kg) lajeittain koko tutkimusalueella
Saalis (kg) /kalastanut ruokakunta alueittain vuonna
2007
Pohjanpitäjänlahti
Tammisaaren
lähialueet
Lappohja-Koverhar
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Kuva 9. Ruokakuntakohtainen saalis (kg) alueittain.
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Pohjanpitäjänlahdella runsaimmat saalislajit olivat hauki, silakka ja ahven (kuva 10). Hauen ja
silakan osuus kokonaissaaliista oli Pohjanpitäjänlahdella muita alueita selvästi korkeampi. Silakkasaalis on pitkälti yhden kalastajan saalista, mikä vääristää silakan osuutta keskivertokalastajan
saaliissa. Pohjanpitäjänlahdella särkikalojen osuus saaliista on pieni.    

Kuva 10. Saalis (kg) lajeittain ja pyydyksittäin Pohjanpitäjänlahdella vuonna 2007.
Tammisaaren lähivesien kalastus eroaa muista alueista verkkokalastuksen pienen määrän ja
vastaavasti vapakalastuksen runsaamman osuuden takia. Näin ollen myös verkoilla saadun
saaliin osuus kokonaissaaliista on pieni. Vapavälineillä, varsinkin ongella ja pilkillä saatu osuus
alueen kokonaissaaliista on luonnollisesti suurin muihin alueisiin verrattuna. Sekä pyyntiponnistuksen, että saaliin osuus kokonaispyyntiponnistuksesta ja -saaliista on vapavälineiden osalta
hieman yli 80 %.
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Pyyntivälineet vaikuttavat saalisvalikoimaan ja onki- sekä pilkkikalana yleinen ahven onkin Tammisaaren lähialueiden merkittävin saalislaji. Seuraavina tulevat hauki, lahna ja silakka (kuva 11).
Lahnaa saatiin yleisesti sekä ongella että pilkillä ja lahnasaaliin osuus kokonaissaaliista olikin
Tammisaaren lähialueilla koko tutkimusalueen suurin. Kun muilla yksittäisillä alueilla silakkaa
pyydettiin pääasiassa verkoilla, jakaantui Tammisaaren alueen silakkasaalis tasan verkkojen ja
silakkalitkan välillä.

Kuva 11. Saalis (kg) lajeittain ja pyydyksittäin Tammisaaren lähialueilla vuonna 2007.
Lappohja-Koverharin alueella saalis oli jakaantunut tasaisimmin eri lajien kesken. Ahventa, haukea ja silakkaa saatiin lähes yhtä paljon. Seuraavaksi yleisimmät lajit olivat särki ja lahna. Muista
alueista poiketen Lappohja-Koverhar alueen saalislajistossa esiintyi myös kampelaa ja muutama lohikin. Koko tutkimusalueella satunnaisesti esiintynyttä siikaa saatiin tältä alueelta eniten
sekä kilomääräisesti että kokonaissaaliiseen suhteutettuna.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 209/2010

21

Verkkojen osuus alueen pyyntiponnistuksesta oli noin 76 % ja verkoilla saadun saaliin osuus
kokonaissaaliista lähes yhtä suuri. Pintaverkoilla saatiin 9 % saaliista eli suhteellisesti eniten
koko tarkkailualueella. Saalis koostuu lähes pelkästään silakasta, kuten muillakin alueilla. Silakan verkkokalastuksen merkinnöissä olikin melkoisesti vaihtelua, sillä osittain pyynti ja saalis oli
merkitty alle 36 mm verkoille ja osittain pintaverkoille.

Kuva 12. Saalis (kg) lajeittain ja pyydyksittäin Lappohja-Koverhar alueella vuonna 2007.
Kun Lappohjan ja Koverharin alueiden saalista tarkastellaan erikseen, havaitaan niissä joitakin
selkeitä eroja (kuva 13). Lappohjan alueella ahvenen osuus saaliista on selvästi Koverharia suurempi. Myös kuhan osuus kokonaissaaliista oli lähes kaksinkertainen Koverharin alueeseen verrattuna, vaikka kuhasaalis yleisesti ottaen olikin vaatimaton. Myös särki oli yleisempi saaliskala
Lappohjan alueella.
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Vastaavasti silakkaa ja myös siikaa tarttui pyydyksiin Koverharin alueella suhteellisesti enemmän. Harvinaisemmista kaloista kampela oli Koverharin ympäristössä yleisempi. Lajilistassa
mainitsemattomia kalalajeja (muu kala) saatiin Koverharin alueelta kohtuullisen paljon. Tämä
johtuu kuitenkin erään kalastajan kilohailisaaliista – tavallisesti kilohailia ei joko saatu tai sitten
silakka- ja kilohailisaaliit jäivät erittelemättä.

Kuva 13. Saalis lajeittain Lappohjan ja Koverharin alueilla vuonna 2007.
Kalakantojen erilaisuuden lisäksi saaliskoostumukseen vaikuttaa se millä pyydyksillä on kalastettu ja mitä kalaa on haluttu saada. Edellisiä kuvia tarkasteltaessa on myös syytä muistaa, että
virhetekijöiden määrä voi kasvaa aluejaon pienentyessä. Koverharin alueella kalasti ainoastaan
seitsemän kalastajaa, jolloin yksittäisen vastauksen merkitys saattaa korostua liiaksi.
Useilla alueilla kalastaneet ovat usein aktiivisia virkistyskalastajia, jotka käyttävät kalastusvälineitä monipuolisesti. Tavallisimmin kalastettiin Pohjanpitäjänlahden sekä Tammisaaren Stads-
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fjärdenin alueilla. Vaikka verkkojen osuus pyyntiponnistuksesta olikin yli 40 %, jää verkoilla
saadun saaliin määrä noin 10 %:iin kokonaissaaliista. Sen sijaan heittovavalla, pilkillä, ongella
ja vetouistimella saadun saaliin osuus on merkittävä ja jopa suurempi kuin Tammisaaren lähivesien alueella, missä vapavälineiden osuus pyyntiponnistuksesta oli yli 80 %. Ahven on selvästi
yleisin saalislaji, myös haukea saatiin hyvin ja jonkin verran myös kuhaa.

Kuva 14. Saalis (kg) lajeittain ja pyydyksittäin useilla alueilla kalastaneiden keskuudessa vuonna 2007.
Koska verkko on yleisesti ottaen tutkimusalueen tärkein pyyntiväline, voidaan verkkojen pyyntitehokkuutta (yksikkösaalis g/vrk) vertailemalla saada tietoa kalaston rakenteen vaihtelusta
eri osa-alueilla. Suurimmat yksikkösaaliit pyyntivuorokautta kohti saatiin Pohjanpitäjänlahdelta
(kuva 15). Muita alueita selvästi suurempi silakkasaalis tosin nostaa Pohjanpitäjänlahden saa-

24

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 209/2010

lismäärää merkittävästi. Ilman silakkaa yksikkösaalis olisi Tammisaaren lähialueiden tasolla.
Pienimmät saaliit saatiin useilta eri alueilta kalastettaessa sekä Lappohjan-Koverharin alueelta.
Tammisaaren lähivesien saalis ei kuvasta koko alueen kalaston tilaa, koska valtaosalla aluetta
verkoilla kalastaminen on kiellettyä.

Saalis (g) / pyyntivrk alueittain
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Kuva 15. Yksikkösaalis (g/pyyntivuorokausi) verkoilla alueittain vuonna 2007.

8.1.4  Kalastusta haittaavat tekijät
Kalastustiedustelun yhteydessä pyrittiin myös selvittämään kalastusta haittaavien tekijöiden
yleisyyttä. Kuvassa 16 on esitetty vastaajien mielipiteitä alueittain. Yleisesti ottaen lähes samat
ongelmat olivat haittalistan kärjessä kautta koko tutkimusalueen. Pyydysten likaantuminen oli
kaikilla alueilla kahden eniten haittaa aiheuttavan ilmiön joukossa.
Huomattavaa on se, että Pohjanpitäjänlahdella haittojen koettiin ylipäätään häiritsevän vähemmän kuin muilla alueilla. Lappohjan-Koverharin alueella vähäarvoisten kalojen runsaus haittasi
enemmän kuin muualla. Tammisaaren lähialueilla taas veneliikenne oli muita alueita häiritsevämpää. Tammisaaren alueelta vastauksia oli varsin niukasti.
Mielipiteitä ja kommentteja saatiin runsaimmin Lappohjan ja Koverharin alueen kalastajilta.
Yleisesti todettiin merkittävimpien saalislajien vähentyneen vuosi vuodelta tai jopa kadonneen
kokonaan. Yksittäisinä haittoina mainittiin Lappohjan puhdistamon jätevesivaikutukset sekä
alueen laivaliikenne.
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Kalastusta haittaavat tekijät
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Kuva 16. Kalastusta haittaavat tekijät osa-alueittain vuonna 2007.
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8.2 Kirjanpitokalastus
Kirjanpitokalastajien ylivoimaisesti tärkein pyyntiväline on yleisesti ottaen ollut verkko ja tulosten tarkkailussa on vertailtavuuden vuoksi otettu huomioon ainoastaan verkoilla saadut saaliit.
Koska kalastuksessa on käytetty paljon eripituisia ja -korkuisia verkkoja, oli verkkokohtainen yksikkösaaliin laskeminen miltei mahdotonta. Tulosten tarkastelussa jouduttiin tyytymään eri lajien välisten suhteiden vertailuun. Verkkojen ohella muita käy-tössä olleita pyyntivälineitä ovat
lähinnä olleet koukut jään alla.
Varsinaisten saalistietojen ohella kalastajat ovat ilmoittaneet kalastukseen ja kalastoon liittyvistä haitoista. Alueen suurimmat kalastusta haittaavat tekijät ovat yleensä rehevöitymiseen
liittyvät haitat. Tämä koskee varmasti koko tarkkailualuetta, mutta selvää palautetta on tämän
seurannan yhteydessä saatu vain Pohjanpitäjänlahden alueelta. Tosin Pohjanpitäjänlahdella ei
koeta esim. verkkojen likaantumista kovin suurena ongelmana.  

8.2.1  Mustionjoen suualue ja Pohjanpitäjänlahti
Vain yksi kirjanpitokalastaja harrasti kalastusta myös joen suualueella, mutta rajanveto suualueen ja pohjanpitäjänlahdella saadun saaliin välillä on melko hankalaa. Tästä syystä saalistietoja
on yhdistetty vuodesta 2002 alkaen.
Niin Mustionjoen suualueella kuin varsinaisella Pohjanpitäjänlahdellakin hauki oli tärkein saaliskala kirjanpitokalastajien keskuudessa, ahven oli toiseksi yleisin. Ahvenen osuus nousi hieman 2000-luvun alkupuolella, mutta viime vuosina se on pysynyt melko vakaana 25 % tasolla.
Kolmanneksi tärkein saaliskala on kuha. Kuhan osuus kokonaissaaliista on pysynyt sunnilleen
tasolla 15 %. Joen suualueella taimenta ei ole juuri viime vuosina ole esiintynyt, eikä myöskään
Pohjanpitäjänlahden saalistiedoissa.  Yksittäisiä taimenia ja lohia on kuitenkin saatu. Siian osuus
on pysynyt ennallaan ja lahnan kohdalla on havaittavissa suurta vaihtelua. Lahnan osuus saaliskirjanpitotiedoissa on yllättävän alhainen eikä samanlaista kannan voimistumista kuten rannikkoalueilla yleensä ole ollut havaittavissa. Pohjanpitäjänlahden kolmen kalastajan saalistiedot on
esitetty kuvassa 17.
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Saaliin jakauma 1998-2007
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Kuva 17. Mustionjoen suualueen ja Pohjanpitäjänlahden sisäosan saaliskirjanpidon saaliin
suhteellinen jakauma sekä kokonaissaaliin kehitys jaksolla 1998–2007.

8.3 Hauen, mateen ja särjen pienpoikasten esiintyminen Tammisaaren
kaupungin eriasteisesti rehevillä lähivesillä keväällä 2005
Tutkimusten (Lappalainen ym. 2005) mukaan hauen- ja mateenpoikasia löytyi lähes kaikilta
(88 % ja 84 % tutkimusalueista) ja särjenpoikasia yhtä alaa lukuun ottamatta kaikilta Tammisaaren kaupungin läheisyydessä sijaitsevilta tutkimusaloilta. Välisaariston alueella hauen poikasia
löytyi kolmelta ja mateenpoikasia kuudelta alalta kahdestatoista. Särkiä löytyi muutamia yksilöitä kahdelta alalta. Ulkosaariston alueelta hauenpoikasia löytyi vain yhdeltä alalta kahdestatoista, mateen- ja särjenpoikasia ulkosaariston alueelta ei löytynyt.
Poikasten esiintymistiheydessä ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja voimakkaimmin rehevöityneiden alueiden (Dragsviksfjärden ja Båssafjärden) ja vähemmän rehevien alueiden (Stadsfjärden ja Pohjanpitäjänlahti) välillä. Särjenpoikasia löytyi alakohtaisesti selvästi enemmän kuin
haukea tai madetta.
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Tulosten perusteella Tammisaaren alueen sisälahdet ovat erittäin tärkeitä alueita hauen, mateen ja särjen poikastuotannolle. Tämä johtuu ruovikkorantojen esiintymisen painottumisesta
sisälahdille sekä sisälahtien veden korkeammasta lämpötilasta keväisin. Särjen lisääntymiseen
vaikuttaa myös se, että veden keväinen suolapitoisuus pysyy sisälahdilla alle särjen lisääntymiselle kriittisen rajan, 3,5 promillea.
Työssä käytetyillä menetelmillä on mahdollista saada myös kalataloudellisia velvoitetarkkailuja
hyödyttävää tietoa kalojen lisääntymisalueista, niissä tapahtuneista muutoksista ja todennäköisistä vaikutuksista kalakannan tuotantopotentiaaliin (Lappalainen ym. 2005).

9 TULOSTEN TARKASTELU
9.1 Kalastustiedustelu
Vuoden 2007 kalastustiedustelu lähetettiin edellistä tutkimuskertaa hieman suppeammalle
kohderyhmälle. Tiedustelun kohderyhmä ja osoitelähteet olivat pääosin edellisen tutkimuskerran kaltaiset. Vastausprosentti oli nyt lähes 18 %-yksikköä ja kalastaneiden osuus peräti 40
%-yksikköä korkeampi kuin vuonna 1999. Vaikuttaisi siltä, että kalastusaktiivisuus alueella on
selvästi kasvanut. Kysely pyrittiin kohdentamaan kalastavalle väestölle, joka usein vastaa kalastustiedusteluihin kalastamattomia innokkaammin. Saattaakin olla, että kalastajien tavoittelussa
onnistuttiin aikaisempaa tutkimuskertaa paremmin, mikä osaltaan selittää vastausprosentin ja
varsinkin kalastaneiden määrän suurta kasvua.
Vuoden 2007 kalastuksen ajoittumisessa oli aluekohtaisia eroja. Erot olivat merkittäviä myös
verrattaessa kalastusaktiviteettia vuosien 2007 ja 1999 välillä sekä alueittain että koko tutkimusalueella. Pohjanpitäjänlahdella aikaisemmin vuoden alkukuukausiin painottunut kalastus
siirtyi nyt selkeämmin kesäkuukausille, kun taas Tammisaaren lähivesillä kalastus painottui aikaisemman keskikesän lisäksi nyt myös syksyyn ja erityisen voimakkaasti tammikuulle. Lappohja-Koverhar alueella kalastettiin enimmäkseen touko-lokakuun välisellä ajalla eli käytännössä
samoin kuin kahdeksan vuotta aikaisemmin.
Kalastusvuorokausien määrä kalastanutta ruokakuntaa kohti oli tällä alueella nyt kuitenkin
selvästi suurempi. Kun vuonna 1999 parhaimpina kuukausina päästiin vain niukasti yli kahden
vuorokauden/ruokakunta, oli vuoden 2007 kalastusvuorokausien määrä enimmillään kaksinkertainen. Lappohja-Koverhar alue oli myös ainoa osa-alue, missä ruokakuntakohtainen kalastusmäärä kasvoi – eniten kalastusaktiviteetti vähentyi Pohjanpitäjänlahdella. Kalastuksen
ajoittumista ja pyynnin määrää ohjaavat mm. pyyntivälineiden valinta ja pyyntirajoitukset sekä
sääolosuhteet. Poikkeuksellisen heikko jäätalvi vähensi todennäköisesti kalastusta Pohjanpitäjänlahdella talvikuukausina.
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Edellisen tutkimuskerran tapaan eniten kalastuksen parissa viettivät aikaa useilla eri osa-alueilla kalastaneet. Vuoden 1999 alkukuukausien voimakas pyyntiponnistus oli tosin vähentynyt
ja ajoittui nyt voimakkaimmin loppukesään. Kaiken kaikkiaan koko tutkimusalueella kuukautta
kohti laskettu kalastusvuorokausien määrä laski keskimäärin noin yhden vuorokauden/kalastanut ruokakunta. Pyyntiponnistus alueella ei siis ilmeisesti kasvanut aivan niin paljon kuin kalastaneiden osuus vastanneista ja todennäköisesti myös kalastaneiden ruokakuntien lisääntynyt
määrä alueella osoittavat.
Aikaisemmilla tutkimuskerroilla pyyntiponnistusta ei tutkimusalueella ole laskettu, joten tuloksia edellisiin tutkimuksiin ei voida suoraan verrata. Vuoden 1999 raportissa laskettiin keskimääräinen pyyntivuorokausien määrä kalastajaa kohden kalastusvälineittäin. Tällöinkin solmuväliltään yli 36 mm verkko oli käytetyin kalastusväline Pohjanpitäjänlahdella. Koukkukalastuksen
osuus tällä alueella näyttäisi sen sijaan vähentyneen samalla kun heittovavalla ja vetouistimella
kalastetaan aiempaa enemmän. Tammisaaren lähialueilla käytettyjen pyydysten jakauma on
pysynyt lähes ennallaan. Lappohja-Koverhar alueella verkkokalastuksen osuus kokonaiskalastuksesta näyttäisi kasvaneen. Vetouistinta käytettiin vuonna 2007 tällä alueella aikaisempaa
vähemmän.
Lappohja-Koverhar alueella ruokakuntakohtainen keskisaalis oli pieni (46 kg), mutta kasvoi hiukan vuodesta 1999. Tammisaaren lähivesillä saalis ruokakuntaa kohti laski 56 kilosta 44 kiloon.
Pohjanpitäjänlahdella kalastaneen ruokakunnan saalis kasvoi eniten, noin 35 %, 108 kiloon.
Useilla alueilla kalastaneiden saalis oli kuitenkin suurin (138 kg) ja pysyi lähes ennallaan.
Talouskalojen osuus koko tutkimusalueen saaliista oli suuri ja pysyi edelliseen tutkimuskertaan
verrattuna ennallaan. Kuvassa 18 on tarkasteltu saalisjakauman kehitystä vuosina 1995, 1999 ja
2007 alueittain. Pohjanpitäjänlahdella hauen ja ahvenen osuus saaliista on pysytellyt tasaisena.
Lahnaa, särkeä ja madetta saatiin vuonna 2007 suhteellisesti vähemmän kuin aikaisemmilla
tutkimuskerroilla. Särkikalojen osuus saaliista onkin selvästi pienempi kuin muilla alueilla. Silakkasaalis on kasvanut kaikkein eniten, mutta kuten edellä todettiin, kyseessä on lähes pelkästään
yhden kalastajan saalis. Aikaisempaa suurempi silakkasaalis pienentää muiden lajien osuutta
kokonaissaaliista ja ilman silakkaa särkikalojen osuuskin olisi suurempi. Tosiasia kuitenkin on,
että silakkaa saatiin selvästi aiempaa enemmän.

30

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 209/2010

Saalis lajeittain 1995, 1999 ja 2007
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Kuva 18. Saalisjakauman kehitys alueittain vuosina 1995, 1999 ja 2007.
Tammisaaren lähialueilla ahvenen osuus alueen kokonaissaaliista on pysynyt tasaisena 90-luvun puolivälistä lähtien. Haukisaalis näyttäisi olevan laskussa ja myös madetta saadaan nyt entistä harvemmin. Lahna oli vuonna 2007 kolmanneksi yleisin kalalaji ja sen osuus saaliista olikin
kasvanut silakan ohella eniten. Särkiä saatiin sitä vastoin edellistä tutkimuskertaa vähemmän.
Lappohja-Koverhar alue poikkeaa muista tarkkailun osa-alueista selvästi mereisempien olosuhteiden takia, mikä näkyy myös saalislajistossa. Selvä muutos saaliissa on vuoden 1995 jälkeen
alkanut alueen merkittävimmän saalislajin, ahvenen, varsin jyrkkä lasku. Jo aikaisemmin suhteellisen harvinainen kampela on saaliskalana entistä satunnaisempi. Eniten osuuttaan kokonaissaaliista ovat kasvattaneet särki ja lahna. Silakkaa saatiin entiseen malliin.
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Tiedustelun mukaan aikaisemmin alueen sisäosissa yleinen lahna näyttäisi vähentyneen vuoden 1999 tutkimukseen verrattuna, ulompana kanta on selvästi runsastunut. Lahnan yleistyminen on havaittavissa muuallakin rannikkovesissämme. Suurin osa mateesta pyydetään pilkillä
talvella, joten heikko jäätalvi saattoi olla osasyynä kautta koko tutkimusalueen laskeneeseen
madesaaliiseen. Kuhan osuus kokonaissaaliista on ollut varsin pieni. Kannan lievää voimistumista on kuitenkin havaittavissa kaikilla osa-alueilla, vaikka merialueen ammattikalastajien kuhasaalis onkin ollut viime vuosina laskussa (RKTL 2008). Silakkasaalis on paikoitellen runsastunut
huomattavasti. Osin syynä voi olla yksinkertaisesti silakanpyynnin lisääntyminen, mutta myös
silakkakannan kohentuminen.
Rehevöitymiseen liittyvät ongelmat, erityisesti pyydysten likaantuminen, olivat edelleen yleisimpiä kalastusta haittaavia tekijöitä. Häiritsevimmiksi ongelmat koettiin Tammisaaren lähialuilla, missä myös haittojen koettiin lisääntyneen eniten. Tällä alueella vastaajia oli kuitenkin
niukasti, joten tulokset perustuvat muita alueita enemmän muutamien yksittäisten vastaajien
mielipiteisiin.
Lisäkommenteissa erityisesti Lappohja-Korverhar alueen kalastajat totesivat saaliin heikentyneen viime vuosina. Useissa kommenteissa epäiltiin myös kalastuksen mielekkyyttä saaliin
vähentyessä. Vastaajien mielipidettä tukee verkkokohtaisen yksikkösaaliin vähentyminen jopa
noin kuudesosaan vuoden 1999 tuloksista.
Tammisaaren alueella yksikkösaalis laski alle puoleen, mutta Pohjanpitäjänlahdella saalis lisääntyi, pääasiassa silakan ansiosta.

9.2 Kirjanpitokalastus
Kirjanpitokalastajien määrä on vaihdellut jonkin verran eri vuosina, mutta määrä on tasaisesti laskenut. Uusien kalastajien mukaan saaminen lopettaneiden tilalle on ollut hyvin vaikeaa.
Kalastusaktiviteetissa on lisäksi esiintynyt paljon vaihtelua ja esimerkiksi uloimmalla alueella,
Koverharin lähivesiltä ei  viime vuosina ole saatu kerättyä käyttökelpoista saalisdataa.
Saaliskirjanpidon avulla kerätty aineisto on nykyisellään liian suppea, jotta saaliin tarkkaa kehitystä olisi mahdollista seurata. Yksittäisten saaliiden merkitys kasvaa liian suureksi, joten
edustavien yksikkösaaliiden laskeminen on hyvin vaikeata. Saaliskirjanpidon avulla nykyisessä
laajuudessaan saadaan lähinnä tukea kalastustiedustelun tulosten tulkinnassa ja saaliskirjanpitäjien saaliiden kehitys muistuttaa hyvin pitkälle alueen muiden verkkokalastajien saalista. Hauki ja ahven ovat yleisesti ottaen tärkeimmät saaliskalat, eikä saaliin jakaumassa ole tapahtunut
suurempia muutoksia.   
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ARVIO JÄTEVESIKUORMITUKSEN VAIKUTUKSISTA
ALUEEN KALASTOON JA KALASTUKSEEN

Tutkimusalueelle kohdistuu jätevesikuormitusta useista lähteistä. Läheisen teollisuuden ja yhdyskunnan jätevesien lisäksi aluetta kuormittaa merkittävästi Mustionjoki, jonka tuoma kuormitus on suurelta osin peräisin maanviljelyalueiden hajakuormituksesta, mutta myös yläpuolisilta
pistekuormittajilta. Kuormituksen moninaisuuden vuoksi eri päästölähteiden aiheuttamien kalasto- ja kalastusongelmien erottaminen toisistaan on hankalaa.
Tutkimusalueeseen kuuluu luontaisestikin useita erilaisia vesistötyyppejä. Pohjanpitäjänlahden
sisäosa on lievästi rehevöitynyt ja Tammisaaren lähivedet ovat osittain hyvinkin reheviä. Pohjanpitäjänlahden keskiosa on taas melko karu, mutta alusveden happitasapaino on voimakkaasti häiriintynyt. Uloimpana Koverharin edustalla olosuhteet ovat hyvin mereiset ja veden laatu
on varsin hyvä.
Fosfori on rehevöitymistä lisäävä minimiravinne Pohjanpitäjänlahden sisemmissä osissa. Pohjanpitäjän lahteen pistekuormituksena joutuva fosforikuormitus on vähentynyt kolmasosaan
vuodesta 1990 lähtien. Karjaan-Pohjan jätevedenpuhdistamon käyttöönoton jälkeen kuormitus
on edelleen vähentynyt. Uuden puhdistamon vaikutus näkyy selvemmin typpi- ja BHK-kuormituksen merkittävänä vähenemisenä. Pistekuormituksen väheneminen helpottaa Pohjanpitäjänlahtea taistelussa rehevöitymistä ja pohjan heikkoa happitilannetta vastaan. Kalastustiedustelun
perusteella alueen kalaston tila näyttäisi kääntyneen hieman parempaan suuntaan. Petokalojen
(hauki, ahven) saalisosuus on pysynyt ennallaan, mutta särkikalojen määrä kokonaissaaliista oli
laskenut ja oli nyt pienempi kuin muilla alueilla. Silakkasaalis oli aikaisempia vuosia suurempi ja
myös ruokakuntakohtainen saalis kasvoi selvästi. Vapakalastuksen lisääntyminen verkkokalastuksen kustannuksella, kalastusaktiviteetin väheneminen ja yksittäisten kalastajien suuret saaliit vaikuttavat kuitenkin tulokseen. Seuraavien vuosien tutkimukset osoittavat onko suuntaus
parempaan todellinen ja pysyvä.
Tammisaaren lähivedet, erityisesti Båssa- ja Draksviksfjärden ovat hyvin reheviä. Stadsfjärdenin
rehevyystaso on selvästi alhaisempi huomattavasti parempien veden vaihtumisolosuhteiden
takia. Alueen suurin yksittäinen pistekuormittaja on Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamo.
Puhdistamon kuormitus on 1990-luvun jälkeen laskenut ja sen puhdistustulos on ollut hyvä.
Typpikuormitus oli vuonna 2008 alueen pistekuormittajista suurinta, vaikka kuormitus onkin
laskenut viime vuosina. Tammisaaren alueella käytettiin samoja kalastusvälineitä kuin ennenkin. Tähän vaikuttaa osaa aluetta koskeva verkkokalastuskielto. Osin tästä syystä ruokakuntakohtainen saalis oli alueista heikoin, mutta laskua edelliseen tutkimuskertaankin oli noin 20 %.
Rehevässä vedessä viihtyvän lahnan osuus saaliista oli kasvanut eniten, mutta alueen tärkeintä
saaliskalaa, ahventa saatiin kuitenkin suhteellisesti edellisvuosien tapaan. Särjen osuus saaliista
laski. Rehevöitymiseen liittyvät ongelmat, kuten pyydysten likaantuminen ja runsas vesikasvillisuus koettiin häiritsevimmiksi ongelmiksi Tammisaaren lähialuilla, missä myös haittatekijöiden
arvioitiin lisääntyneen eniten. Kalastustiedustelun mukaan kalasto vaikuttaa varsin sopusuhtaiLänsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 209/2010
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selta. Kalastusmuotojen valikoivuuden takia kalakanta lienee kuitenkin etenkin alueen suojaisimmissa osissa särkikalavaltaisempaa. Alueen suurimmat ongelmat liittyvätkin rehevyyteen,
johon oman osuutensa antaa myös Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamo. Alue on kuitenkin
luonnostaan hyvin rehevä, joten puhdistamon osuus lienee varsin pieni.
Tarkkailualueen ulko-osien pääasialliset kuormittajat ovat Lappohjan jätevedenpuhdistamo
sekä Ovako Wire Oy Ab Koverharin rauta- ja terästehdas. Pistekuormittajien kuormitusmäärät ovat melko pienet ja Koverharin kuormitus on jatkuvasti vähentynyt lähinnä prosessiteknisin keinoin. Lappohjan jätevedet tullaan jatkossa johtamaan Suursuon keskuspuhdistamolle.
Siirtoviemärin rakennustyöt saadaan valmiiksi syksyllä 2010. Lappohja-Koverhar alue oli ainoa
osa-alue, missä kalastusmäärä kasvoi. Kalastuksen lisääntymisestä huolimatta verkkokohtainen
yksikkösaalis väheni jopa noin kuudesosaan vuoden 1999 tuloksista. Kalastustiedustelun mukaan selvä muutos saaliissa on vuoden 1995 jälkeen alkanut alueen merkittävimmän saalislajin,
ahvenen, varsin jyrkkä väheneminen. Särki- ja lahnasaalis kasvoivat, kampelaa saadaan nykyisin
melko vähän. Pyydysten likaantuminen on tälläkin alueella ajoittain voimakasta.
Suurimmat kalastoon ja kalastukseen liittyvät ongelmat ovat rehevöitymisen aiheuttamia. Typen ja fosforin lisäksi myös happea kuluttavan kuormituksen vähentäminen on tärkeää Pohjanpitäjänlahden heikon happitilanteen takia. Rehevöittävän kuormituksen vähentäminen koskee
sekä piste- että hajakuormitusta. Karjaan-Pohjan jätevedenpuhdistamon käyttöönoton jälkeen
on jälleen otettu merkittävä askel kuormituksen vähentämisessä.

11

TARKKAILUN JATKAMINEN

Kalataloudellinen tarkkailu toteutettiin vuonna 1990 laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti. Ohjelman mukainen kirjanpitokalastus on jatkunut keskeytyksettä laajan tarkkailuvuoden
(2007) jälkeen. Tarkkailuohjelman uusiminen hyvissä ajoin ennen seuraavaa tarkkailukierrosta
(mahdollisesti 2011–2012) olisi tarpeellista.  
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YHTEENVETO

Kalataloudellinen tarkkailu koostui vuotta 2007 koskevasta kalastustiedustelusta sekä vuosittain
jatkuvasta kirjanpitokalastuksesta. Kalastustiedustelun vastausprosentti oli hyvä, myös kalastaneiden vastanneiden määrä oli aikaisempaa suurempi. Kalastusaktiivisuus alueella näyttäisi
jonkin verran kasvaneen. Lappohja-Koverhar alue oli kuitenkin ainoa osa-alue, missä ruokakuntakohtainen kalastuspäivien määrä kasvoi.
Solmuväliltään yli 36 mm verkko on ollut käytetyin kalastusväline Pohjanpitäjänlahdella nyt ja jo
vuonna 1999. Koukkukalastuksen osuus tällä alueella näyttäisi sen sijaan vähentyneen samalla
34
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kun heittovavalla ja vetouistimella kalastetaan aiempaa enemmän. Tammisaaren lähialueilla
käytettyjen pyydysten jakauma on pysynyt lähes ennallaan, eniten kalastetaan vapavälineillä
verkkorajoitusten takia. Lappohja-Koverhar alueella verkot ovat yleisiä ja niiden osuus kokonaiskalastuksesta näyttäisi kasvaneen. Vetouistinta käytettiin vuonna 2007 tällä alueella aikaisempaa vähemmän.
Pohjanpitäjänlahdella kalastaneen ruokakunnan saalis kasvoi eniten, noin 35 %, 108 kiloon.
Hauen ja ahvenen osuus saaliista on pysytellyt tasaisena. Lahnaa, särkeä ja madetta saatiin
vuonna 2007 suhteellisesti vähemmän kuin aikaisemmilla tutkimuskerroilla. Särkikalojen osuus
saaliista onkin selvästi pienempi kuin muilla alueilla.
Lappohja-Koverhar alueella sekä Tammisaaren lähivesillä ruokakuntakohtainen keskisaalis jäi
alle puoleen Pohjanpitäjänlahden saaliista. Lappohja-Koverhar alueella ahvensaalis on alkanut
vuoden 1995 jälkeen merkittävästi laskea. Myös kampela on saaliskalana entistä harvinaisempi.
Tilalle ovat yhä useammin tulleet särki ja lahna. Tammisaaren alueella ahventa saatiin entiseen
malliin, mutta sekä hauki- että madesaalis jäi aikaisempaa pienemmäksi. Lahna oli vuonna 2007
kolmanneksi yleisin kalalaji ja sen osuus saaliista olikin kasvanut silakan ohella eniten.
Suurimmat kalastoon ja kalastukseen liittyvät ongelmat ovat rehevöitymisen aiheuttamia.
Kuormitus on peräisin sekä pistekuormittajilta että hajakuormituksesta. Eri päästölähteiden aiheuttamien kalasto- ja kalastusongelmien erottaminen toisistaan on vaikeaa, mutta pistekuormituksen vaikutus kalastoon lienee varsin vähäistä ja paikallista.  Karjaan-Pohjan jätevedenpuhdistamon käyttöönoton jälkeen pistekuormituksen määrä on merkittävästi vähentynyt.
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SAMMANDRAG

Den fiskeriekonomiska undersökningen omfattade en fiskeförfrågan, som gällde fisket år 2007
samt den årliga fiskeribokförningen. Vid fiskeförfrågningen var god och även andelen som fiskat var större än tidigare. Fiskeriaktiviteten i området verkade, att ha stigit något. Delområdet
Koverhar-Lappvik var ändå det enda delområdet, där antalet fiskedygn ökat.
Det verkar som om nät med större knutavstånd än 36 mm är det mest använda fiskeredskapet nu liksom år 1999. Fiske med krok har minskat i området samtidigt som man sysslar med
spinnfiske och trolling mera än tidigare. Fördelningen mellan de olika fiskeredskapen har hållits
rätt oförändrad i Ekenäs närområde. Man fiskar mest med kastredskap eftersom nätfisket är
begränsat. I Lappvik-Koverhar området är näten vanliga och det verkar, som om deras popularitet har ökat. Trollingfisket var mindre vanligt än tidigare inom detta område.
Totalfångsten bland dem som fiskade i Pojoviken har ökat mest, ca 35 % till 108 kg. Gäddans
och abborrens andel av fångsten har hållits rätt jämn. Braxen, mört och lake fångades i mindre
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utsträckning än vid de tidigare undersökningstillfällena. Mörtfiskarnas andel av totalfångsten är
klart mindre än inom de övriga delområdena.
Inom Lappvik-Koverhar samt Ekenäs närområde var den genomsnittliga fångsten per matlag
klart mindre än i Pojoviken. Abborrfångsten har börjat minska betydligt efter år 1995. Även
flundra ingår i fångsten alltmera sällan. I stället får man mera mört och braxen. I Ekenäsområdet
fick man abborre i samma utsträckning som tidigare, men såväl gädd- som lakfångsterna blev
mindre än tidigare. Braxen var år 2007 den tredje vanligaste arten och dess andel hade vid sidan
av strömmingen vuxit mest.
De största problemen som hänger ihop med fisket är förorsakade av övergödningen. Belastningen härstammar från såväl punkt- som diffus belastning. Det är emellertid svårt att särskilja
på de olika belastningsformernas inverkan på fikset och fiskeproblemen, men man kan utgå
från att punktbelastningens andel är ganska liten och av lokal karaktär. Efter det att Karis-Pojo
reningsverk togs i bruk har belastningen minskat avsevärt.
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LÄNSI-UUDENMAAN

VÄSTRA NYLANDS

VESI JA YMPÄRISTÖ RY

VATTEN OCH MILJÖ RF

KALASTUS MUSTIONJOEN ALAJUOKSULLA,
POHJANPITÄJÄN-LAHDELLA JA TAMMISAAREN EDUSTAN
MERIALUEELLA VUONNA 2007
FISKET I SVARTÅNS NEDRE LOPP, POJOVIKEN OCH HAVSOMRÅDET
UTANFÖR EKENÄS ÅR 2007

1.

Kalastiko ruokakuntanne vuonna 2007 tutkimusalueella (katso sivu 2)?
Fiskade Ert hushåll inom undersökningsområdet under år 2007 (se sida 2)?



Ei



KALASTI, mutta ei saanut saalista. Pyydämme Teitä vastaamaan kysymyksiin ja
palauttamaan lomakkeen.
JA, men fick ingen fångst. Var vänlig och svara på följande frågor och returnera blanketten

Pyydämme Teitä kuitenkin vastaamaan tähän kysymykseen ja palauttamaan
lomakkeen
NEJ Var vänlig och returnera blanketten även ifall Ni inte har fiskat



KALASTI, ja sai saalista. Pyydämme Teitä vastaamaan kysymyksiin ja palauttamaan lomakkeen
JA, och fick fångst. Var vänlig och svara på följande frågor och returnera blanketten
___________________________________________________________________________

2.

Ruokakuntaan kuuluu ____ henkilöä, joista kalastukseen vuonna 2007 osallistui
____ henkilöä.
I hushållet ingår ____ personer, av vilka ____ personer deltog i fisket år 2007.

___________________________________________________________________________
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3.

Millä seuraavista alueista (merkitkää myös karttaan!) ruokakuntanne pääasiallinen kalastusalue
vuonna 2007 sijaitsi?
Vilket av nedan nämda områden (märk även på kartan!) har varit Ert hushålls huvudsakliga
fiskeområde år 2007?
1.

Mustionjoki
Svartån

2.

Båssa- ja Dragsviksfjärden
Båssa- och Dragsviksfjärden

3.

Pohjanpitäjänlahti
Pojoviken

4.

Lappohjan lähistö
Närområdet kring Lappvik

5.

Tammisaaren Stadsfjärden
Ekenäs Stadsfjärden

6.

Koverharin lähialue
Närområdet kring Koverhar

¤ Maanmittauslaitos lupa nro 9/MML/08
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Arvioikaa alla olevaan taulukkoon ruokakuntanne saama saalis (kg) eri pyydyksillä tutkimusalueella vuonna 2007. Arvioikaa myös, monenako päivänä kukin pyydys oli pyynnissä.

1. Verkko yli 36 mm
Nät över 36 mm
2. Verkko alle 36 mm
Nät under 36 mm
3. Pintaverkko
Flytnät
4. Pitkäsiima
Långrev
5. Koukku
Krok
6. Onkivapa
Metspö
7. Pilkkivapa
Pilk
8. Heittovapa
Kastspö
9. Vetouistin
Dragrodd
0. Muu pyydys, mikä
Annat redskap,vilket ?

I.

Made
Lake

H.

Särki
Mört

G.

Lahna
Braxen

F.

Kuha
Gös

E.

Ahven
Abborre

D.

M.

Siika
Sik

L.

Lohi
Lax

K.

Taimen
Öring

J.

N.

Kuore
Nors

B.

C.
Pyyntivrk. (kpl)
Fångstdygn
(st)

A.

O.
Silakka
Strömming

Kampela
Flundra

Hauki
Gädda

Kpl pyynissä
Bragder/
fångstdag

FÅNGSTEN (KG) REDSKAPSVIS
P.
Muu kala
Övriga arter

SAALIS (KG) PYYDYKSITTÄIN

Q.
Muu kala
Övra arter
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Uppskatta i nedanstående tabell hushållets fångst inom undersökningsområdet fördelad på olika bragder (kg), hur många dagar varje bragd varit
i vattnet eller i bruk (antalet fångstdagar) under år 2007 samt hur många bragder i medeltal använts under varje fångstdag.

4.
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5.

Arvioikaa alla olevaan taulukkoon ruokakuntanne kalastusvuorokausien jakautuminen
eri kuukausille vuonna 2007.
Uppskatta i nedanstående tabell under hur många dagar /månad Ni fiskade under år
2007.
Tammikuu
Januari

_________

Helmikuu
Februari

Huhtikuu
April

_________

Toukokuu
Maj

__________

Kesäkuu
Juni

Heinäkuu
Juli

_________

Elokuu
Augusti

__________

Syyskuu
September

_________

__________

Marraskuu
November

__________

Joulukuu
December

_________

Lokakuu
Oktober

6.

__________

Maaliskuu
Mars

_________
_________

Kalastusta haittaavia tekijöitä. Merkitkää rasti haitta-astetta osoittavaan ruutuun.
Olägenheter som inverkar på fisket. Kryssa för ett alternativ.

Kohtalaisesti
haittaa
Ei haittaa
Vähän haittaa Måttliga
Inga olägenheter Lite olägenheter olägenheter

Paljon haittaa En osaa
Stora
sanoa
olägenheter
Kan inte säga

A.Pyydysten likaantuminen
Bragdernas nedsmutsning
B.Kalojen makuvirheet
Fiskens smakfel
C.Veneliikenne
Båttrafik
D.Huono veden laatu
Dålig vattenkvalitet
E.Leväkukinnat
Algblomningar
t
F.Vähäarvoisten kalojen runsaus
Rikligt med skräpfisk
G.Runsas vesikasvillisuus
Vattenväxtlighet
H.Liian paljon kalastajia
För många fiskare
I.Pyyntirajoitukset
Fångstbegränsningar
J.Kalastuslupien hankkiminen vaikeaa
Svårt att skaffa fisketillstånd
K.Ilkivalta
Ofog
L.Tiheä ranta-asutus
Tät strandbebyggelse
M.Muu, mikä ?
Annat, vad ?
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7.

Lisätietoja vastauksistanne tai mielipiteitänne tutkimusalueen kalataloudesta, jne.
Ytterligare uppgifter, åsikter om fiske och fiskevård, osv.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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