
 (Käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta) 

KORPPOON-HOUTSKARIN-INIÖN 

KALATALOUSALUE 

Kertomus toiminnasta tilikaudelta 

27.2. - 31.12. 2019 

 

Kalatalousalueen kuvaus 

Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalue sijaitsee Paraisten kaupungin läntisillä vesialueilla käsittäen 

Korppoon, Houtskarin ja Iniön. Toiminta-alueen rajat ovat Lounais-Suomen yhteistyöryhmän 13.12.2017 

(Dnro 4823/5730/2017) tehdyn ehdotuksen mukaisesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymiä. 

Kalatalousalue järjestäytyi 27.2.2019 ja säännöt vahvistettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 

18.6.2019 (Dnro VARELY/ 1684/5730-2019). Kalatalousalueen sääntöjen mukaan kalatalousalueen 

kokonaisvesipinta-ala on 209 448 hehtaaria. 

 

Kalatalousalueen jäsenet ja äänivalta 

Kalatalousalueen toimielimiä ovat kalatalousalueen kokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. Kalatalousalueen 

jäseniä ovat vähintään 50 hehtaaria kokoiset osakaskunnat ja yksityisten vesilohkojen omistajat. 

Alle 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajista perustettu yhteenliittymä, saa nimetä yhden yhteisen 

edustajan jos yhteenliittymän hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu vesipinta-ala on vähintään 50 

hehtaaria. 

Tämän lisäksi saavat seuraavat valtakunnalliset kalastusalan järjestöt; Kalatalouden Keskusliitto ry, 

Suomen Ammattikalastajaliitto ry ja Suomen Kalastusopaskilta ry jokainen valita yhden edustajan. Suomen 

Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry saa nimetä kaksi edustajaa.  

Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla 

edustajalla kolme ääntä, vähintään 500 mutta alle 1000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla 

edustajalla kaksi ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla yksi ääni.  

Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun 

edistäminen kalatalousalueella, on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

 

Kalatalousalueen yleiset tehtävät 

Kalatalousalueen yleisenä tehtävänä on toimialueensa kalatalouden edistäminen ja jäsentensä 

yhteistoiminnan edistäminen kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue hoitaa 

kalastuslaissa säädettyjä ja sen nojalla annettuja asetusten mukaisia tehtäviä sekä kalastusalueen säännöissä 

mainittuja tehtäviä. Kalatalousalueen tulee lisäksi seurata vahvistetun käyttö- ja hoitosuunnitelman 

toteutumista sekä kiinnittää huomiota sen vaikutuksiin. 

 

Kalatalousalueen hallinto ja sen kustannukset 

Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueen hallitukseen, joka valittiin kalatalousalueen järjestäytymis-

kokouksessa 27.2.2019, kuuluu 9 henkilöä joilla on 3 vuoden toimikausi. Hallituksen kokoonpano ja 

jäsenten lopettamisvuodet, jotka kahdelle ensimmäiselle toimintavuodelle ratkaistiin arvalla ovat 

seuraavat: 

 

Mikaela Johansson, Trygve Karlsson ja Roy Stenvall 2020 

Olof Henriksson, Börje Skaag ja Torvald Söderlund 2021 

Jörgen Eklund, Lasse Lindberg ja Ulf Österman  2022 

 

Puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2019 valittiin Jörgen Eklund ja varapuheenjohtajaksi Roy Stenvall. 

Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa toukokuussa 2019, kalatalousneuvoja Olav Granström Åbolands 

Fiskarförbundista, valittiin Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueen toiminnanjohtajaksi. Toiminnan-

johtajan tehtävien hoidosta 2019 maksettiin Åbolands Fiskarförbundille sopimuksen mukaisesti 7 250 

euroa.  
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Kalatalousalueen kirjanpitäjäksi ja rahastonhoitajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Paraisten-

Nauvon Veropalvelu-osuuskunta. Vuoden 2019 tehtävien hoidosta, laskutetaan vuonna 2020 kun 

tilinpäätös on tehty. Hallituksen yhteenlasketut palkkiot ja matkakustannukset vuonna 2019 olivat 2 183,88 

euroa. Kesäkuussa 2019 Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalue rekisteröitiin yritys- ja 

yhteisötietojärjestelmään ja sai Y-tunnuksen 3005105-2. 

 

Kalatalousalueen talous 

Kalatalousalueen kesäkuussa 2019 avatulle pankkitilille Aktia Pankissa, siirrettiin syksyllä 2019 

lopetettujen Korppoon, Houtskarin ja Iniön kalastusalueiden rahoja.  

Kesäkuussa 2019, kun pankkitili oli avattu, kalatalousalue haki vuoden 2019 toiminnalle 

kalastuksenhoitovaroista (mom.30.40.51.) 35 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön antaman 

asetuksen kalatalousalueiden yleisavustusten jakoperusteiden 282/2019 mukaisesti, määrärahaa jaettiin 

kalatalousalueelle kesäkuussa yhteensä 20 632 euroa. Avustus koostui perusosasta (75%), vesipinta-alaan 

pohjautuvasta lisäosasta (20%), kokonaispinta-alaan pohjautuvasta lisäosasta (5%) ja 1 000 euron 

kielilisästä.  

 

21.10. 2019 kalatalousalue haki 10 000 euron avustuksen kalatalouden edistämiseen / kalatalousalueen 

käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. Marraskuussa kalatalousalueelle myönnettiin anottu 10 000 

euron avustuksen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. Hakemuksen mukaisesti myönnettiin 6 000 

euroa etukäteen, kun taas 4 000 euroa on haettava ennen 31.3.2021 loppua. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 31.12.2019 (Dnro 3198/3171/2019) antanut päätöksen niistä 

jakamattomista korvauksista, jotka Houtskarin kalastusalue kalastuslain 132 § mukaisesti on siirtänyt ELY-

keskukselle. Päätöksen mukaan siirretään 2 796,49 euroa Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueelle 

missä varat voidaan käyttää kalastuslain 82 § 1 mom. 1 pykälän kustannuksiin, jotka ovat kalavesien 

kestävän käytön ja hoidon suunnittelu ja toimeenpano, ohjaaminen ja kehittäminen sekä kalastuksen 

valvonta. Koska päätös ei ollut 31.12.2019 vielä lainvoimainen, sitä ei ole kirjattu vuoden 2019 

tilinpäätökseen. 

 

Kalastonhoitomaksutulot vuodelta 2018 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 16.12.2019 tehdyn päätöksen mukaisesti kalatalousalueen 

vedenomistajille jaettava osuus vuoden 2018 yleiskalastusoikeuksien ja kalastusopastoimintaan 

perustuvasta käytöstä oli 25 792 euroa. 

Kalastuslain mukaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa (KHS) on mainittava millä 

perusteella kalatalousalue jakaa vedenomistajien osuuksia yllämainituista kalastonhoitomaksutuloista. 

Koska kalatalousalueella ei vielä ole KHS:a, Varsinais-Suomen ELY-keskus pyysi vuoden 2019 lopussa, 

että kalatalousalue ilmoittaa millä perusteella maksatukset vedenomistajille suoritetaan. Kalatalousalue 

päätti, että vedenomistajien osuudet kalastonhoitomaksutuloista vuosilta 2018-2019, jaetaan 

vedenomistajille samoilla perusteilla kuin lopetetuissa Korppoon-, Houtskarin- ja Iniön kalastusalueilla, 

sen jälkeen kuin Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueelle tuleva summa (25 792 euroa) ensin jaetaan 

kyseisten alueiden kesken, samassa keskinäisessä suhteessa kuin ennen. Maksatukset tehdään vuoden 2020 

aikana, kun päätös tulee lainvoimaiseksi. 

 

Jäsenyys 

Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalue liittyi vuoden 2019 lopussa Åbolands Fiskarförbund ry:n 

jäseneksi. Jäsenmaksu vuonna 2019 oli 45 euroa. 
 

Kokoukset ja tiedotus vuoden 2019 aikana 

Vuoden 2019 aikana Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueen hallitus piti kaksi kokousta (23.5. ja 

18.10.) ja sai käynnissä olevasta toiminnasta tiedotusta sähköpostitse.  

Kalatalousalue piti 21.11.2019 ylimääräisen yleiskokouksen hotelli Kalkstrandissa, Paraisten keskustassa. 

Kokouksessa oli 15 henkilöä läsnä, joista äänivaltaisia edustajia oli 11 ja yhteenlaskettu äänimäärä 20 

ääntä. 
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Kalatalousalueen websivusto 

Jotta kalatalousalueen tiedonkulku olisi paremmin saavutettavissa yleisölle, kalatalousalue avasi 

yhteistyössä Åbolands Fiskarförbundin kanssa, vuoden alussa oman websivuston, johon pääsee 

Fiskarförbundin kotisivujen kautta https://abofisk.net/sv/. Kalatalousalueen websivustolle viedään kutsut, 

pöytäkirjat ja muu informaatiota liittyen kalatalousalueen yleiskokouksiin sekä muuta toiminnalle tärkeää 

informaatiota.  
 

TOIMINTA JA PROJEKTIT 2019 

Kalavedenhoito 

Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalue osallistui vuonna 2019 Saaristomeren kalavedenhoitoon 

seuraavilla istutuksilla: 

-11.9. istutettiin 5 185 kpl. kuhanpoikasia Träskin kanavassa (Houtskarissa). Kesänvanhat poikaset olivat 

keskikooltaan 7,8 cm ja 3,01 g. Istutuskustannukset jotka olivat 2 000 euroa katettiin kalatalousalueen 

omilla varoilla. 

 

-18.9. istutettiin 1 868 kpl. saaristosiianpoikasia Järvsarin edustalla (Virutholmen), 1 868 kpl. Åvensorin 

edustalla (Makram), 1 868 kpl. Verkanilla, 1 868 kpl. Korpoströmissa ja 7 476 kpl. Iniön vesialueilla 

(Keistiö, Åselholm, Jumo, Kolko, Norrby ja Söderby). Kesänvanhat poikaset olivat keskikooltaan 10,5 cm 

ja 7,0 g. Istutuskustannukset yhteensä 14 948 kpl. saaristosiianpoikasista jotka olivat 6 000 euroa, katettiin 

kalatalousalueen kalavesien hoitorahaston varoilla (1 000 eurolla) ja omilla varoilla (3 400 euroa). 

 

Yleishyödylliset kalanistutukset 2019 

-18.9. istutettiin 2 135 kpl. saaristosiianpoikasia Korpoströmissa. Kesänvanhat poikaset olivat 

keskikooltaan 10,5 cm ja 7,0 g.  Istutuskustannukset jotka olivat 750 euroa katettiin Metsähallituksen 

varoilla (Etelä-Suomen luontopalvelu). 

 

Kuhankalastuksen säätely 

Kuhan pienin sallittu mitta on kalastusasetuksen (26.11.2015/1360) § 2 mukaan 42 cm 1.1.2016 alkaen. 

Ryhmään I kuuluville kaupallisille kalastajille mitta on kuitenkin 37 cm 31.12.2018 saakka jonka jälkeen 

mitta on 40 cm 1.1.2019 alkaen. 

 

Kalastuksenvalvonta 

Kalatalousalueen hallitus vastaa kalastuksenvalvonnan hoitamisesta ja kalastuksenvalvojien asettamisesta 

kalatalousalueella. Kalatalousalueen toiminnan alkaessa toukokuun lopussa 2019, Paraisten-Nauvon  

Kalatalousalueen (ent. Paraisten kalastusalueen) monivuotinen kalastuksenvalvoja Bengt Johansson, 

valittiin myös Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueen kalastuksenvalvojaksi, päämääränä hoitaa 

kalastuksenvalvontaa pääasiassa Korppoon pääsaaren itäisillä- ja kaakkoisilla alueilla. Vuoden 2019 aikana 

Bengt Johansson ei kuitenkaan suorittanut kalastuksenvalvontaa mainituilla alueilla ja elokuussa 2019 tuli 

kalatalousalueen tietoon, että Bengt Johansson oli kuollut. 

Hallitus päätti lokakuussa 2019, että toiminnanjohtaja neuvottelee Paraisten-Nauvon Kalatalousalueen 

kalastuksenvalvoja Oskar Suomisen kanssa, kalastuksenvalvontasopimuksen tekemisestä Korppoon-

Houtskarin-Iniön Kalatalousalueen kalastuksenvalvonnasta. 

 

Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalue antoi lokakuussa 2019 alla olevien kalatalousalueiden 

vesialueiden kalastuksenvalvojille oikeudet suorittaa kalastuksenvalvontaa Korppoon-Houtskarin-Iniön 

Kalatalousalueen raja-alueilla. 

- Airiston-Velkuan Kalatalousalue 

- Kustavin-Uudenkaupungin Kalatalousalue 

- Paraisten-Nauvon Kalatalousalue 

- Ahvenanmaan maakunta 
  

Luottamushenkilöiden ja toiminnanjohtajan jatkokoulutus 

Toimintavuoden 2019 aikana hallituksen jäsenet ja/tai toiminnanjohtaja ovat osallistuneet seuraaviin 

jatkokoulutustilaisuuksiin: 

https://abofisk.net/sv/
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- 16.-17.9.. Kalatalouden keskusliiton järjestämät jatkokoulutuspäivät kalatalousalueiden toimijoille 

Helsingissä (edustajana 16.9. toiminnanjohtaja Olav Granström). 
 

Tiedotus ja neuvonta 

Kalatalousalueen jäsenet saivat vuoden aikana tiedotusta ja neuvontaa kalatalousalueelle tärkeistä ja 

ajankohtaisista kysymyksistä, kalatalousalueen webbsivustolta, Fiskarpostenilta ja henkilökohtaisen 

neuvonnan kautta. Informaation jakelusta vastasi toiminnanjohtaja ja kalatalousalueen hallitus. 

 

Lausuntopyyntö kalastusrajoituksista ja päiväkiintiöistä kalastusoppaille 

Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi joulukuussa 2019 kalatalousalueelle mahdollisuuden 1.12.2019 

mennessä, kalastuslain 18 § (=kalastusopaspykälä) mukaan, ottaa kantaa niihin seikkoihin, jotka 

vaikuttavat kalastusrajoitusten ja päiväsaaliiden kiintiöiden asettamiseen. Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen laatimassa yhteenvedossa kalastusoppaiden vuoden 2018 antamista raporteista selvisi, ettei 

Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueella vuoden aikana ollut yhtään ilmoitettua asiakaspäivää. Tästä 

syystä kalatalousalue ei antanut lausuntoa kalastusoppaiden kalastusrajoituksista ja päiväsaaliskiintiöistä. 

 
Kalavesien hoitorahasto 

Korppoon kalastusalueen vuonna 2015 perustettu kalavesien hoitorahasto varatuille kalastuksenhoito-

maksutuloille ja viehekalastusmaksutuloille jotka eri syistä eivät ole pystytty maksamaan vedenomistajille, 

siirtyivät 2019 Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueelle sopimusten siirtoa koskevien säännösten 

mukaisesti. 

Kalavesien hoitorahastoon siirretyt varat tullaan käyttämään uuden kalastuslain 379/2015 82 § kohta 1) 

mukaisesti (kalavedenhoito ja kalastuksenvalvonta). 

Vuoden 2019 aikana kalatalousalue käytti yleisen kokouksen päätöksen mukaisesti 1 000 euroa hoito-

rahaston rahoja kalanpoikasten istutuksiin. Kalavesien hoitorahaston saldo 31.12.2019 oli 9 038,75 euroa. 

 

Iniön kylmävarasto 

Ensimmäisen toimintavuoden (2019) aikana Kannvikissa sijaitsevan Iniön kylmävaraston toiminta oli 

keskustelun aiheena. Paraisten kaupungin omistaman kylmävaraston ylläpito on jo useiden vuosien ajan 

ollut Iniön kalastusalueella, kun taas Paraisten kaupunki on vastuussa sähkökustannuksista. Iniön 

kalastusalueen lopetettua toimintansa heräsi kysymys siitä, mikä olisi Korppoon-Houtskarin-Iniön 

kalatalousalueen rooli kylmävaraston ylläpidossa. 

Koska kalatalousalue pitää tärkeänä, että kylmävaraston kunnossapitoa ei laiminlyödä, aloitettiin vuoden 

2019 lopulla, neuvottelut Paraisten kaupungin kanssa kylmävaraston ylläpidosta ja käytöstä.  

 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma (KHS), joka laaditaan sekä 

ruotsiksi että suomeksi, on hyväksyttävä vuoden 2020 loppuun mennessä. Koska sekä kalatalousalueen 

kokous että Varsinais-Suomen yhteistyöryhmä on käsiteltävä KHS ennen kuin se annetaan ELY-

keskukselle hyväksyttäväksi, suunnitelma tulee laatia kiireellisessä järjestyksessä. 

Lokakuussa 2019 kalatalousalue haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 10 000 euron avustuksen KHS 

laatimiseen. Lisäksi kalatalousalue budjetoi vuodelle 2019 5 000 euron omarahoitusosuuden. ELY-

keskuksen ohjeistuksella kalatalousalue voi myös vuonna 2020 hakea avustuksen KHS:n laatimiseen. 

 

Lokakuussa 2019 Åbolands Fiskarförbund nimettiin vastuulliseksi tahoksi käyttö- ja hoitosuunnitelman 

laatimiseen Fiskarförbundin toimialueen kolmelle Turunmaalaiselle  kalatalousalueelle. Laatimisen 

suorittaa Fiskarförbundet ostopalveluna, kun Fiskarförbundet on tarjouspyyntöjen perusteella valinnut 

sopivimman yhteistyökumppanin. Tarjouspyynnöt lähetettiin Åbo Akademia /  ympäristö- ja meribiologian 

laitokselle, Kalatalous- ja ympäristöinstituutti LIVIA:lle ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus 

Oy:lle. 

Ainoana tarjoajana ja tarkoituksenmukaisimpana toimijana Åbo Akademi valittiin yhteistyökumppaniksi 

KHS:n laatimiseksi. Laatimiseen varataan vuosille 2019-2020 yhteensä 22 500 euroa, joka sisältää sekä 

avustuksia että omia varoja. KHS laatiminen alkaa vuoden 2020 alkupuolella. 
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Valtionavut vuonna 2019 

 

Tarkoitus / Anotut valtionvarat    Myönnetyt valtionvarat / käyttövuosi 

 

Toimintavarat / 20 632 euroa      perusosa (75%) 

        lisäosa vesipinta-alasta (20%) 

        lisäosa kokonaispinta-alasta (5%) 

        kielilisä (1 000 euroa) 

        / 2019 - 2020 

 

Kalatalouden edistämiselle: 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen  /  10 000 euroa  10 000 euroa / 21.10.2019 - 2020 

 

Saatu 20 632 euron toimintamääräraha, voi annettujen ohjeiden mukaan käyttää ajalla 2019 – 2020 ja 

käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiselle saatu 10 000 euroa (josta 6 000 euroa ennakkona), voidaan 

annettujen ohjeiden mukaan käyttää ajalla 21.10.2019-2020. Loput avustuksesta tulee hakea viimeistään 

30.3.2021 mennessä. 

 

Tilintarkastus 

Kalatalousalueen tilintarkastajaksi toimintavuodelle 2019, valittiin kalatalousalueen 

perustamiskokouksessa 27.2.2019 KHT tilintarkastaja Henry Maarala tilintarkastustoimisto KPMG Ab 

Oy:stä ja varamiehenä hänelle tarvittaessa KPMG Ab Oy:n nimeämä KHT tilintarkastaja. 
 

 

Paraisilla 12 maaliskuuta 2020 


