
(Käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta) 

PARAISTEN-NAUVON 

KALATALOUSALUE 

Kertomus toiminnasta tilikaudelta 

1.1. - 31.12. 2020 

 

Kalatalousalueen kuvaus 

Paraisten-Nauvon Kalatalousalue sijaitsee Paraisten kaupungin itäisillä vesialueilla käsittäen Nauvon ja 

Paraisen. Toiminta-alueen rajat ovat Lounais-Suomen yhteistyöryhmän 13.12.2017 (Dnro 

4741/5730/2017) 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/ 1686/5730-2019). Kalatalousalueen sääntöjen mukaan kalatalousalueen 

kokonaisvesipinta-ala on 129 356 hehtaaria. 

 

Kalatalousalueen jäsenet ja äänivalta 

Kalatalousalueen toimielimiä ovat kalatalousalueen kokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. 

Kalatalousalueen jäseniä ovat vähintään 50 hehtaarin kokoiset osakaskunnat ja yksityisten vesilohkojen 

omistajat sekä alle 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajien perustamat yhteenliittymät, joiden 

yhteenlaskettu vesipinta-ala on vähintään 50 hehtaaria. 

Tämän lisäksi saavat seuraavat valtakunnalliset kalastusalan järjestöt jokainen valita yhden edustajan: 

Kalatalouden Keskusliitto ry, Suomen Ammattikalastajaliitto ry ja Suomen Kalastusopaskilta ry. 

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 

Paraisten-Nauvon Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 9 henkilöä joiden toimikausi on kolme (3) 

vuotta. Hallituksen kokoonpano ja jäsenten toimikausien päättymisvuodet ovat: 

Eeva Bergman, Agneta Jansson ja Peter Karlsson  2021 

Peter Danielsson, Jan-Erik Karlsson ja Bo-Erik Rosin  2022 

Mats Eriksson, Jörgen Hermansson ja Tomas Johansson 2023 

 

Puheenjohtajana toimintavuonna 2020 toimi Jörgen Hermansson ja varapuheenjohtajana Bo-Erik 

Rosin. Toimintavuonna 2020 Paraisten-Nauvon Kalatalousalueella toimi toiminnanjohtajana, erillisen 

sopimuksen mukaan kalatalousneuvoja Olav Granström Åbolands Fiskarförbundista. 

Toiminnanjohtajan tehtävien hoidosta maksettiin Åbolands Fiskarförbundille 7 400 euroa. 

Kalatalousalueen taloushallinnon hoiti toimistosihteeri Mary-Anne Intonen Åbolands 

Fiskarförbundista. Näiden tehtävien hoidosta maksettiin 1 870 euroa. Paraisten-Nauvon 

Kalatalousalueen ja Åbolands Fiskarförbundin välinen toiminnanjohtajasopimus ja sopimus  
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taloushallinnon hoidosta ovat voimassa toistaiseksi 23.5.2019 alkaen. Hallituksen palkkiot ja 

matkakustannukset vuonna 2020 olivat yhteensä 2 434,90 euroa. 

 

Kalatalousalueen talous 

Kalatalousalue haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta vuoden 2020 toiminnalle 

kalastuksenhoitovaroista 25 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen 

kalatalousalueiden yleisavustusten jakoperusteiden 282/2019 mukaisesti määrärahaa myönnettiin 

kalatalousalueelle huhtikuussa 2020 yhteensä 14 824 euroa. Avustus koostui perusosasta (75%), 

vesipinta-alaan pohjautuvasta lisäosasta (20%), kokonaispinta-alaan pohjautuvasta lisäosasta (5%) ja 

1 000 euron kielilisästä.  

 

27.2. 2020 kalatalousalue haki ELY-keskukselta seuraavat avustukset kalatalouden edistämiseen: 

- 2 000 euroa kalastuksenvalvonnan tehostamiseen 

- 7 500 euroa käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen   

- 2 500 euroa käyttö- ja hoitosuunnitelman kääntämiseen suomeksi  

 

Touko-, kesäkuun vaihteessa kalatalousalueelle myönnettiin 2 000 euron avustus tehostettuun 

kalastuksenvalvontaan ja 7 500 euroa käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. Anottua 2 500 euron 

avustusta käyttö- ja hoitosuunnitelman kääntämiseen suomeksi ei myönnetty. Kalatalousalueen vuoden 

2020 tilinpäätös oli 6 334,77 euroa alijäämäinen. 

 

Kalastonhoitomaksutulot vuodelta 2018 ja 2019 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 16.12.2019 tekemän päätöksen mukaisesti kalatalousalueen 

vedenomistajille jaettava osuus vuoden 2018 viehekalastusoikeuksien ja kalastusopastoimintaan 

perustuvasta käytöstä oli 44 860 euroa ja vuoden 2019 osalta 41 125 euroa (päätös 8.4.2020). 

 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. 

Maksatukset vuoden 2018 kalastonhoitomaksutuloista vedenomistajille tehtiin huhtikuun lopussa 2020 

ja vuoden 2019 kalastonhoitomaksutuloista kesäkuun alussa 2020, sen jälkeen kun päätökset tulivat 

lainvoimaisiksi. Korvaukset vuodelta 2018, jotka olivat enintään 50 euroa tai jotka siirtyivät 

kalatalousalueelle valtakirjalla, tilitettiin kalatalousalueelle jo vuonna 2019 ja korvaukset vuodelta 

2019, yhteensä 10 019,69 euroa, tilitettiin kalatalousalueelle vuonna 2020. 

 

Jäsenyys Åbolands Fiskarförbundissa 

Paraisten-Nauvon Kalatalousalue liittyi vuoden 2019 lopussa Åbolands Fiskarförbund ry:n jäseneksi. 

Jäsenmaksu vuonna 2020 oli 110 euroa. 
 

Kokoukset ja tiedotus vuoden 2020 aikana 

Vuoden 2020 aikana Paraisten-Nauvon Kalatalousalueen hallitus piti kolme kokousta (13.3., 29.9. ja 

10.12.) sekä sai käynnissä olevasta toiminnasta tiedotusta sähköpostitse.  

Kalatalousalueen vuosikokousta joka oli suunniteltu pidettäväksi 27.4.2020, ei voitu järjestää 

vallitsevien Koronapandemian rajoitusten johdosta. Koska vuosikokous kalatalousalueen sääntöjen 

mukaan tulee pitää huhtikuun loppuun mennessä, valtioneuvosto antoi poikkeuslain siitä, että 

vuosikokouksia säännöistä poiketen voitiin lykätä syyskuun 2020 loppuun saakka. Tämän johdosta 

kalatalousalueen vuosikokous pidettiin vasta 29.9.2020 hotelli Kalkstrandissa Paraisten keskustassa. 

Kokouksessa oli 21 henkilöä läsnä, joista äänivaltaisia edustajia oli 15 ja yhteenlaskettu äänimäärä 26 

ääntä. 
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Kalatalousalueen verkkosivusto 

Kalatalousalueen verkkosivuille, jotka ovat Åbolands Fiskarförbundin verkkosivujen 

https://abofisk.net/sv/ alaisuudessa, kalatalousalue on vienyt kutsut, pöytäkirjat ja muuta 

kalatalousalueen yleiskokouksiin liittyvää tietoa sekä muuta toiminnalle tärkeää tietoa.  
 
Kalatalousalueen Facebook-sivut 

Paraisten-Nauvon kalastusalueen Facebook-sivut löytyvät nimellä Pargas-Nagu Fiskeriområde / 

Paraisten-Nauvon Kalatalousalue. Facebook-sivut toimivat epävirallisena tiedotuskanavana 

kalatalousalueen säännönmukaisen verkkosivuston ohessa. Sivuilla tiedotettiin vuoden aikana  

Koronapandemian aiheuttamista toiminnan muutoksista. Facebook-sivujen ylläpitäjinä toimivat 

toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja. 

 

TOIMINTA JA PROJEKTIT 2020 

Kalavedenhoito 

Paraisten-Nauvon Kalatalousalue osallistui vuonna 2020 Saaristomeren kalavedenhoitoon seuraavilla 

istutuksilla: 

-7.9. istutettiin yhteensä 25 000 kpl kuhanpoikasia seuraavasti: 

-Snäckviken / Parainen  6 250 kpl 

-Hoggais / Parainen   6 250 kpl 

-Örfjärden / Parainen   6 250 kpl 

-Grännäs-Varvudden / Nauvo  6 250 kpl 

Kesänvanhat poikaset olivat keskikooltaan 6,7 cm ja 1,76 g. Istutuskustannukset olivat 7 000 euroa 

 

-16.9. istutettiin 4 040 kpl saaristosiianpoikasia Grännäs-Varvuddenin lossirannalta  / Nauvo 

-25.9. istutettiin yhteensä 12 173 kpl saaristosiianpoikasia seuraavasti: 

-Kirjaisin itäkärki / Nauvo  2 467 kpl 

-Gullkrona / Nauvo   6 086 kpl 

-Brännskär / Nauvo   1 234 kpl 

-Haraskär / Nauvo   1 234 kpl 

-Kråkskär / Nauvo      658 kpl 

-Knivskär / Nauvo      494 kpl 

Kesänvanhat poikaset olivat keskikooltaan 11,7 cm ja 10,0 g (Grännäs-Varvudden 16.9. 10,8 cm ja 

7,8 g). Yhteensä 16 213 kpl saaristosiianpoikasen istutuskustannukset olivat 7 450 euroa. 

Vuoden 2020 yhteenlasketuista 14 450 euron istutuskustannuksista, 5 450 euroa katettiin omilla varoilla 

ja 9 000 euroa kalatalousalueen kalavesien hoitorahaston varoilla. 

  

Yleishyödylliset kalanistutukset 2020 

-25.9. istutettiin 2 908 kpl. saaristosiianpoikasia Lillvikeniin (Prostvik). Kesänvanhat poikaset olivat 

keskikooltaan 10,8 cm ja 7,8 g. Istutuskustannukset (1 300 euroa) katettiin vedenomistajilta tähän 

tarkoitukseen luovutetuilla kalastonhoitomaksuvaroilla. 

-25.9. istutettiin 9 167 kpl. saaristosiianpoikasia Vapparille (Bläsnäs). Kesänvanhat poikaset olivat 

keskikooltaan 10,8 cm ja 7,8 g. Istutus oli Paraisten kaupungin kustantama velvoiteistutus. 

 

Kuhankalastuksen säätely 

Kuhan pienin sallittu mitta on 42 cm 1.1.2016 alkaen. Ryhmään I kuuluville kaupallisille kalastajille 

mitta oli 37 cm 31.12.2018 saakka, jonka jälkeen mitta on 40 cm 1.1.2019 alkaen (Kalastusasetus – 

26.11.2015/1360). 
 

Kalastuksenvalvonta 

Kalatalousalueen hallitus joka vastaa kalastuksenvalvonnan järjestämisestä ja kalastuksenvalvojien 

nimittämisestä kalatalousalueella, teki vuoden aikana sopimukset seuraavien kalastuksenvalvojien 

kanssa:  

 

 

https://abofisk.net/sv/
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- Bläsnäs Sport / Oskar Suominen (maaliskuu 2020) 

- Paavo Suominen (elokuu 2020), sijaisena kalastuksenvalvoja Oskar Suomiselle saman sopimuksen 

nojalla ilman lisäkustannuksia 

- Kari Lehto (kesäkuu 2020) 

Sopimukset sisälsivät 2 x 16 tuntia kalastuksenvalvontapalveluja (kevät-kesä / syksy). 

Yksityishenkilönä sopimuksen tehneelle kalastuksenvalvojalle Kari Lehdolle otettiin myös 

tapaturmavakuutus Lähitapiolassa. 

Myöhäisen alkamisajankohdan ja uuden raportointiohjelman teknisten ongelmien vuoksi kalastuksen-

valvoja Kari Lehto suoritti vain 13 tuntia kalastuksenvalvontaa kesän ja syksyn 2020 aikana.  

 

Kalastuksenvalvonnan kustannukset vuonna 2020 olivat 2 296 euroa. Lisäksi hankittiin tabletti-

tietokone ja raportointiohjelma sekä tarvikkeita kalastuksenvalvonnan tehostamiseksi. 

Kalastuksenvalvonnan kokonaiskustannukset olivat 3 786,68 euroa. 2 000 euroa katettiin 

edistämisavustuksella, jota kalatalousalue haki ELY-keskukselta ja loput omilla varoilla.   

 

Vuoden 2020 aikana kalastuksenvalvojat suorittivat yhteensä 45 tuntia kalastuksenvalvontaa 18 

suunnitellun seurantakäynnin aikana kalatalousalueen osa-alueilla (Parainen ja Nauvo) seuraavin 

tuloksin: 

- Valvontatapahtumia 91 kpl 

- Tarkastettuja henkilöitä 143 kpl 

- Tarkastettuja pyydyksiä 176 kpl 

- Toimenpiteitä* 36 kpl 

*rikosilmoituksia (kalastonhoitomaksu suorittamatta) 5 kpl 

*näyttömääräyksiä (ei pystynyt näyttämään kalastuskorttia) 2 kpl 

*kirjallinen/suullinen huomautus (verkon puutteellinen merkintä / varattu verkkopaikka / 

  verkko väyläalueella) 29 kpl 

 

Paraisten-Nauvon Kalatalousalue myönsi vuonna 2019 kalastuksenvalvojille allamainituilla 

kalatalousalueilla oikeudet suorittaa kalastuksenvalvontaa Paraisten-Nauvon Kalatalousalueen raja-

alueilla. 

-     Korppoon-Hotskarin-Iniön Kalatalousalue 

- Airiston-Velkuan Kalatalousalue 

- Lounais-Suomen-Salonseudun Kalatalousalue 

- Kemiönsaaren-Särkisalon Kalatalousalue 
  

Luottamushenkilöiden ja toiminnanjohtajan jatkokoulutus 

Toimintavuoden 2020 aikana hallituksen jäsenet ja/tai toiminnanjohtaja osallistuivat seuraaviin 

jatkokoulutustilaisuuksiin: 

- 22.-23.1. Saaristomeren Kalatalouden toimintaryhmän järjestämä tiedotusristeily Turusta 

kalatalousalueille ja osakaskunnille. (edustajina hallituksen jäsen Peter Karlsson ja 

toiminnanjohtaja Olav Granström). 

- 27.-28.1. Åbolands Fiskarförbundin järjestämä risteilyseminaari Turusta turunmaalaisille ja 

uusimaalaisille kalastusalueiden hallituksen jäsenille (edustajina hallituksen jäsenet Jörgen 

Hermansson (puh.joht.), Bo-Erik Rosin (varapuh.joht.), Peter Danielsson, Agneta Jansson, Jan-

Erik Karlsson ja Peter Karlsson sekä toiminnan-johtaja Olav Granström). 

- 11.-13.2. Kalatalouden keskusliiton järjestämät 2. Valtakunnallisten kalatalousaluepäivien 

risteilyseminaari Helsingistä (edustajana toiminnanjohtaja Olav Granström). 

- 22.9. Kalatalouden keskusliiton järjestämä Rannikon Kalatalousaluepäivä joka vallitsevien 

Koronapandemian rajoitusten johdosta pidettiin etänä Zoom-ohjelman välityksellä (edustajana 

toiminnanjohtaja Olav Granström). 

- 8.10. Kalatalouden Keskusliiton järjestämä jatkokoulutuspäivä toiminnanjohtajille. Tilaisuus 

pidettiin vallitsevien Koronapandemian rajoitusten johdosta etänä Zoom-ohjelman välityksellä 

(edustajana toiminnanjohtaja Olav Granström). 
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Tiedotus ja neuvonta 

Kalatalousalueen jäsenet saivat vuoden aikana tiedotusta ja neuvontaa kalatalousalueelle tärkeistä ja 

ajankohtaisista kysymyksistä, kalatalousalueen verkkosivuilta, Facebooksivuilta ja Fiskarpostenista 

sekä henkilökohtaisen neuvonnan kautta. Informaation jakelusta vastasivat toiminnanjohtaja ja 

kalatalousalueen hallitus. 
 

Lausuntopyyntö kalastusrajoituksista ja päiväkiintiöistä kalastusoppaille 

Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi joulukuussa 2020 kalatalousalueelle mahdollisuuden 31.12.2020 

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

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

keskuksen laatimassa yhteenvedossa kalastusoppaiden vuoden 2019 antamista raporteista selvisi, että 

Paraisten-Nauvon Kalatalousalueella oli vuoden aikana ainoastaan 62 asiakaspäivää. Tästä syystä 

kalatalousalue ei antanut lausuntoa kalastusoppaiden kalastusrajoituksista ja päiväsaaliskiintiöistä. 

 
Kalavesien hoitorahasto 

Kalatalousalueen kalavesien hoitorahasto koostuu kalastuksenhoitomaksutuloista ja viehekalastus-

maksutuloista, joita ei vuoteen 2015 saakka ole eri syistä pystytty maksamaan vedenomistajille, ja jotka 

siirtyivät Paraisten-Nauvon Kalatalousalueelle sopimusten siirtoa koskevien säännösten mukaisesti. 

Varat tullaan käyttämään kalastuslain 379/2015 82 § kohdan 1) mukaisesti (kalavedenhoito ja 

kalastuksenvalvonta). 

Vuoden 2020 aikana kalatalousalue käytti yleiskokouksen päätöksen mukaisesti 9 000 euroa hoito-

rahaston varoja saaristosiianpoikasten istutuksiin. Kalavesien hoitorahaston saldo 31.12.2020 oli 

45 843,74 euroa. 

  

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Lounais-Suomen kalatalouden yhteistyöryhmän kokouksessa Säkylässä 5.3.2020, käsiteltiin käyttö- ja 

hoitosuunnitelman  sisältövaatimuksia sekä yhteistyöryhmän roolia käyttö- ja hoitosuunnitelman 

hyväksymisessä. 

 

Koronapandemian johdosta Valtioneuvosto julisti Suomeen poikkeustilan kolmeksi kuukaudeksi, 

maaliskuun 2020 puolivälistä kesäkuun puoleenväliin saakka. Tartuntojen leviämisen estämiseksi 

tehdyt rajoitukset johtivat siihen, että Valtioneuvosto pidensi poikkeuslailla vuodella eli vuoden 2021 

saakka sitä aikaa, jolloin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman pitää olla valmis.   

 

Åbolands Fiskarförbund toteuttaa Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen ostopalveluna. Työ 

käynnistyi maaliskuussa 2020 Åbo Akademissa, jonka Åbolands Fiskarförbund tarjouspyyntöjen 

jälkeen valitsi yhteistyökumppanikseen. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tekijäksi nimitettiin FM biologi 

Robin Ramstedt. 

Työn aikana kalatalousalueiden toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat ovat yhdessä Robin Ramstedtin 

kanssa pitäneet useita suunnitelmakokouksia etäyhteydellä Teams-ohjelman kautta. 

 

Koska kalatalousalue sai kielteisen päätöksen 2 500 euron edistämisavustushakemuksestaan käyttö- ja 

hoitosuunnitelman ammattimaisesta kääntämisestä suomeksi, Robin Ramstedtin kanssa sovittiin, että 

hän kääntää suunnitelman ensimmäisen luonnoksen suomeksi 500 euron korvausta vastaan. 

Heinäkuun 2020 alussa hallitus sai kommentoida kalatalousalueen ensimmäistä käyttö- ja 

hoitosuunnitelmaluonnosta. Sen jälkeen kun Robin Ramstedt oli esitellyt suunnitelman 

vuosikokouksessa 29.9.2020, se julkaistiin yleisön kommentteja varten kalatalousalueen verkkosivulla 

http://abofisk.net lokakuun 2020 loppuun saakka. 
 
Koska käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista ei voitu aloittaa suunnitellusti, minkä lisäksi 

Koronarajoitukset viivästyttivät työtä, Robin Ramstedt viimeistelee suunnitelman vuoden 2021 alussa. 

Lopullinen suunnitelma pidetään yleisön nähtävillä kalatalousalueen verkkosivulla www.abofisk.net 

ennen sen mahdollista hyväksymistä kalatalousalueen vuosikokouksessa huhtikuussa 2021. 
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Vyöhykejako yleisen viehekalastuksen kuormituksesta 

Maksaakseen vedenomistajille näiden osuudet vuosittain maksettavista kalastonhoitomaksutuloista 

kalatalousalueen tulee jakaa vesialueet vyöhykkeisiin, jotka kuvaavat yleisen viehekalastuksen rasitusta 

(lukuun ottamatta ongintaa ja pilkintää) ja kalastusoppaiden toimintaa kalavesillä (LoF § 83). 

Rasituksen suuruutta kuvataan asteikolla 0-5, jossa 0 merkitse olematonta kalastuspainetta ja 5 korkeaa 

kalastuspainetta. Rasitusluvut tuodaan ns. KALPA-ohjelmaan (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut), 

joka laskee veden omistajien korvaukset rasitukseen suhteutettuna. Kalatalousalueen yleiskokouksen 

hyväksymä kuvaus vyöhykkeistä, joihin vedenomistajien korvaukset perustuvat, on sisällytettävä 

kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. 

 

Ålönin ja Lillholmenin välisen ponttonisillan uusiminen ja virtausaukon 

rakentaminen Lillholmenin eteläpuolella olevaan penkereeseen 

Paraisten-Nauvon Kalatalousalue toimitti maaliskuun 2020 alussa Etelä-Suomen Aluehallinto-

virastolle kaksi lausuntoa suunnitelmista Ålönin ja Lillholmenin välisen ponttonisillan uusimiseksi sekä 

virtausaukon rakentamiseksi penkereeseen Lillholmenin eteläpuolella. 

 

Lausunnoissa kalatalousalue huomautti hakemuksissa olleista puutteista, koska niissä ei selvästi 

mainita, mihin syntyneet louhinta-, räjäytys- ja ruoppausmassat tullaan läjittämään. 

Mikäli syntyneet massat läjitetään lähialueelle tai Kirkkoselän syvänteisiin, kalatalousalue vaatii, että 

hakijalle määrätään toiminnasta aiheutuvista negatiivisista seuraamuksista kalastolle 3000 euron 

vuosittainen kalatalousmaksu joka on maksettava molemmista hankkeista viiden vuoden ajan 

hankkeiden valmistumisen jälkeen. 

 

Paraisten-Nauvon Kalatalousaluen vaatimus kalataloudellisista korvauksista hylättiin heinäkuussa 

2020. Aluehallintovirasto totesi kieltäytymisen perusteluksi, ettei hankkeissa syntyneet maaperä- ja 

kalliomassoja läjitetä mereen, vaan ne kuljetetaan maalla sijaitseviin vastaanottopaikkoihin. 

Aluehallintovirasto totesi myös, että hankkeiden toteutus parantaa ympäröivien alueiden veden laatua 

parantamalla läpivirtausta. 

 

Merimetsokolonia Högenin saarella 

Toukokuun 2020 lopussa Paraisten-Nauvon Kalatalousalue haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 

poikkeuslupaa tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi luonnonsuojelulain ja Euroopan Unionin 

lintudirektiivin mukaisesti estääkseen merimetsojen muodostamasta kolonian Högenin saarelle ja / tai 

muuihin saariin Kyrkfjärdenin alueella Paraisten kaupungissa. 

Kalatalousalue mainitsi perusteluissaan vakavan vahingon jonka kolonia aiheuttaisi kalastus- ja 

kutualueille (kuha, ahven) ja metsälle (taloudelliset ja ekologiset arvot). Tätä varten pyydettiin 

lausuntoja maanomistajalta (Partek Oy Ab), vedenomistajalta (Nordkalk Oyj Abp), Länsiturunmaan 

Metsänhoitoyhdistykseltä ja Paraisten kaupungilta sekä Åbolands Fiskarförbundilta. 
 

Elokuussa 2020 Luonnonvarakeskus antoi ELY-keskuksen pyynnöstä lausuntonsa niistä vaikutuksista 

joita merimetsokolonian muodostuminen Högenin saarelle Kyrkfjärdenillä voisi aiheuttaa kalakannoille 

ja kalastuselinkeinolle. Luonnonvarakeskus huomautti lausunnossaan, että merimetsokolonian 

seuraamukset voivat olla kielteisiä lähialueiden kalakannoille ja että toimenpiteitä näiden haittojen 

vähentämiseksi pitää voida toteuttaa. 

 

Luonnonvarakeskuksen lausuntoa koskevassa kommentissaan kalatalousalue pystyi toteamaan, että 

Luonnonvarakeskus esitti samat perustelut merimetsokolonian kielteisistä vaikutuksista kalakantoihin 

kuin kalatalousalue oli esittänyt poikkeuslupahakemuksessaan. 

Joulukuun 2020 lopussa ELY-keskus ei ollut vielä käsitellyt kalatalousalueen poikkeuslupahakemusta. 
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Valtionavut vuonna 2020 

 

Tarkoitus / Anotut valtionvarat   Myönnetyt valtionvarat / käyttövuosi 

 

Toimintavarat / 25 00 0 euroa   14 824 euroa 

perusosa (75%) 

lisäosa vesipinta-alasta (20%) 

       lisäosa kokonaispinta-alasta (5%) 

       kielilisä (1 000 euroa) / 2020 - 2021 

 

Kalatalouden edistämiseen: 

 

KHS:n laatiminen  /  7 500 euroa   7 500 euroa / 27.2.2020 – 31.12.2021 

Kalastuksenvalvonta 2020 / 2 000 euroa  2 000 euroa / 27.2.2020 – 31.12.2020 

KHS:n kääntäminen suomeksi / 2 500 euroa  ei myönnetty 

 

Saatu 14 824 euron toimintamääräraha voidaan annettujen ohjeiden mukaan käyttää ajalla 2020 – 2021. 

2 000 euron avustus kalastuksenvalvonnalle 2020 voidaan annettujen ohjeiden mukaan käyttää ajalla 

27.2.2020 – 31.12.2020. Avustus on haettava viimeistään 31.3.2021. 

7 500 euron avustus KHS:n laatimiselle, voidaan annettujen ohjeiden mukaan käyttää ajalla 27.2.2020 

– 31.12.2021. Avustus on haettava viimeistään 31.3.2022.  

 

Tilintarkastus 

Kalatalousalueen tilintarkastajana toimintavuonna 2020 toimii KHT tilintarkastaja Henry Maarala 

tilintarkastustoimisto KPMG Ab Oy:stä. Varamiehenä hänelle toimii tarvittaessa KPMG Ab Oy:n 

nimeämä KHT tilintarkastaja. 
 

 

Paraisilla 10 helmikuuta 2021 


