
(Käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta) 

KORPPOON-HOUTSKARIN-INIÖN 

KALATALOUSALUE 

Kertomus toiminnasta tilikaudelta 

1.1. - 31.12. 2021 
 

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) ehdotuksen mukaiset ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 

hyväksymät. 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 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 kalatalousalueen vahvistetun 

käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutumista sen jälkeen kun Varsinais-Suomen ELY-keskus on sen 

hyväksynyt sekä kiinnittää huomiota sen vaikutuksiin. 

 

Kalatalousalueen hallinto ja sen kustannukset 

Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 9 henkilöä joiden toimikausi on 

kolme (3) vuotta. Hallituksen kokoonpano ja jäsenten toimikausien päättymisvuodet ovat: 

 

Jörgen Eklund, Lasse Lindberg ja Ulf Österman   2022 

Trygve Karlsson, Ann-Christin Nyström ja Roy Stenvall 2023 

Olof Henriksson, Börje Skaag ja Torvald Söderlund  2024 

 

Puheenjohtajana toimintavuonna 2021 toimi Jörgen Eklund ja varapuheenjohtajana Roy Stenvall. 

Toimintavuonna 2021 Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueella toimi toiminnanjohtajana, 

erillisen sopimuksen mukaan, kalatalousneuvoja Olav Granström Åbolands Fiskarförbundista. 

Toiminnanjohtajan tehtävien hoidosta maksettiin Åbolands Fiskarförbundille 7 250 euroa. Korppoon-

Houtskarin-Iniön Kalatalousalueen ja Åbolands Fiskarförbundin väliset toiminnanjohtajasopimus on 

voimassa toistaiseksi 23.5. 2019 alkaen. 
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Kalatalousalueen kirjanpidon ja rahastonhoitajan tehtävät toimikaudella 2021 hoiti Ulrika Veijalainen 

(ent. Andersson) Paraisten-Nauvon Veropalvelusta. Kustannukset laskutetaan vuonna 2022 

tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Vuoden 2020 kirjanpidon ja rahastonhoitajan kustannukset, jotka 

olivat 1057,17 euroa, laskutettiin vuonna 2021. Hallituksen yhteenlasketut palkkiot ja 

matkakustannukset vuonna 2021 olivat 3 877,44 euroa. 

 

Kalatalousalueen talous 
Kalatalousalue haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta vuoden 2020 toiminnalle kalastuksen-

hoitovaroista 25 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille antaman päätöksen ja 

asetuksen 282/2019 kalatalousalueiden yleisavustusten jakoperusteista mukaisesti määrärahaa 

myönnettiin kalatalousalueelle maaliskuussa 2021 yhteensä 19 527 euroa. Avustus koostui perusosasta 

(75%), vesipinta-alaan pohjautuvasta lisäosasta (20%), kokonaispinta-alaan pohjautuvasta lisäosasta 

(5%) ja 1 000 euron kielilisästä.  

 

Tammikuun lopussa 2021 kalatalousalue haki ELY-keskukselta seuraavat avustukset kalatalouden 

edistämiseen: 

- 1 500 euroa kalastuksenvalvonnan tehostamiseen 

- 1 500 euroa käyttö- ja hoitosuunnitelman kääntämiseen suomeksi 

- 1 400 euroa Saariston kalastuspäivä koululaisille 2021  

 

Toukokuun alussa 2021 kalatalousalueelle myönnettiin 1 500 euron avustus tehostettuun 

kalastuksenvalvontaan, 1 500 euroa käyttö- ja hoitosuunnitelman kääntämiseen suomeksi ja 1 400 euroa 

Saariston kalastuspäivälle koululaisille 2021. 

Koronarajoitusten vuoksi Saariston kalastuspäivää ei voitu järjestää syksyllä 2021. Kalatalousalue teki 

tämän johdosta syyskuussa 2021 muutoshakemuksen ELY-keskukselle, projektikauden pidentämiseksi 

vuoden 2022 loppuun. Kalatalousalueen vuoden 2021 tilinpäätös oli 2 115,14 euroa ylijäämäinen. 

 

Kalastonhoitomaksutulot vuodelta 2020 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 24.3.2021 tekemän päätöksen mukaisesti kalatalousalueen 

vedenomistajille jaettava osuus vuoden 2020 viehekalastusoikeuksien ja kalastusopastoimintaan 

perustuvasta käytöstä oli 24 571 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, kalatalousalue pyysi Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 

toukokuun 2021 lopussa lupaa siihen, että vedenomistajien osuudet vuoden 2020 

kalastonhoitomaksutuloista jaettaisiin vedenomistajille samoin kriteerein kuin lakkautetuilla 

Korppoon-, Houtskarin- ja Iniön kalastusalueilla oli tehty. Maksatukset vuoden 2020 

kalastonhoitomaksutuloista vedenomistajille tehtiin kesäkuun lopussa 2021 sen jälkeen, kun 

jakoperustelut saivat ELY-keskuksen hyväksynnän. 

Korvaukset vuodelta 2020, jotka olivat enintään 50 euroa tai jotka siirtyivät kalatalousalueelle 

valtakirjalla, yhteensä 2 474,04 euroa, tilitettiin kalatalousalueelle vuonna 2021. 

 

Kalatalousalueelle siirtyi vuonna 2021 vuoden 2016 kalastonhoitomaksutuloja 2 136,69 euroa. Näitä 

kalastonhoitomaksutuloja ei puuttuvien saajatietojen vuoksi voitu maksaa vedenomistajille vuonna 

2017, ja Kalastuslain 85 § mukaan ne siirtyvät näin ollen kolmen vuoden kuluttua kalatalousalueelle. 

 

Jäsenyys Åbolands Fiskarförbundissa 

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

jäseneksi. Jäsenmaksu vuonna 2020 oli 110 euroa. 
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Kokoukset ja tiedotus vuoden 2020 aikana 

Vuoden 2021 aikana Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueen hallitus piti etäkokouksen 9.3., 

sähköpostikokoukset 6-9.4. ja 31.5.-9.6. sekä fyysisen kokouksen 6.10. ja sähköpostikokous 29.11.-

3.12.  Lisäksi hallitus sai käynnissä olevasta toiminnasta tiedotusta sähköpostitse.  

Kalatalousalueen varsinainen yleiskokous pidettiin 27.4.2021. Yleiskokouksessa oli läsnä 8 henkilöä,  

joista äänivaltaisia edustajia oli 2 ja yhteenlaskettu äänimäärä 6 ääntä.  

 

Kalatalousalue piti ylimääräisen yleiskokouksen 2.11.2021 hotelli Kalkstrandissa Paraisten keskustassa 

sekä etänä Teams-alustan kautta niille jäsenille, jotka halusivat osallistua etänä. Ylimääräisessä 

yleiskokouksessa kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vahvistettiin. 

Yleiskokouksessa oli läsnä 8 henkilöä, joista äänivaltaisia edustajia oli 4 ja yhteenlaskettu äänimäärä 

11 ääntä. 

 
Kalatalousalueen verkkosivusto 
Kalatalousalueen verkkosivut ovat Åbolands Fiskarförbundin verkkosivujen https://abofisk.net/sv/ 

alaisuudessa. Kalatalousalue on vienyt verkkosivuille kutsut, pöytäkirjat ja muuta kalatalousalueen 

yleiskokouksiin liittyvää tietoa sekä muuta toiminnalle tärkeää tietoa.  

 

TOIMINTA JA PROJEKTIT 2021 

Kalavedenhoito 

Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalue osallistui vuonna 2020 Saaristomeren kalavedenhoitoon 

seuraavilla istutuksilla: 

-14.9. istutettiin 2 524 kpl. kesänvanhoja kuhanpoikasia keskikooltaan 10,0 cm / 6,1 g seuraavasti: 

-Vitteludd / Houtskari       814 kpl 

-Kare sund / Houtskari      855 kpl 

-Mossalan salmi / Houtskari      855 kpl 

Istutuskustannukset kuhanpoikasista oli 2 000 euroa. 

 

-15.10. istutettiin 7 853 kpl. kesänvanhoja saaristosiianpoikasia keskikooltaan 12,4 cm / 10,8 g ja 

 10,7 cm / 6,2 g seuraavasti: 

-Åvensor (Makram) / Korppoo  897 kpl 

-Verkanin pienvenesatama / Korppoo         1 345 kpl 

-Korpoström / Korppoo   897 kpl 

-Långön (Masmo) / Iniö     700 kpl 

-Åselholm / Iniö       700 kpl 

-Bockholmsfjärden / Iniö           1 214 kpl 

-Kolko sund / Iniö       700 kpl 

-Degernäs (Östervik) / Iniö      700 kpl 

-Perkala fjärden / Iniö       700 kpl 

Istutuskustannukset saaristosiianpoikasista oli 4 000 euroa. 

 

Vuoden 2021 yhteenlasketut 6 000 euron kalanpoikasten istutuskustannukset katettiin omilla varoilla. 

 

Yleishyödylliset kalanistutukset 2021 

-15.10. istutettiin 897 kpl saaristosiianpoikasia Korpoströmissa. Kesänvanhat poikaset olivat 

keskikooltaan 12,4 cm ja 10,8 g. 500 euron istutuskustannukset katettiin kokonaisuudessaan 

Metsähallituksen varoilla (Etelä-Suomen metsästys- ja kalastuspalvelut). 

 

Kuhankalastuksen säätely 

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

mitta oli kuitenkin 37 cm 31.12.2018 saakka jonka jälkeen mitta on 40 cm 1.1.2019 alkaen 

(Kalastusasetus – 26.11.2015/1360). 

 

https://abofisk.net/sv/
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Kalastuksenvalvonta 

Kalatalousalueen hallitus joka vastaa kalastuksenvalvonnan järjestämisestä ja kalastuksenvalvojien 

nimittämisestä kalatalousalueella, teki vuoden aikana sopimukset seuraavien kalastuksenvalvojien 

kanssa:  

- Bläsnäs Sport / Eivor Suominen (maaliskuu 2021 alkaen) 

- Paavo Suominen kalastusvalvojien sijaisena syys-lokakuussa 2021, Bläsnäs Sportin  

sopimuksen nojalla ilman lisäkustannuksia 

 

Sopimus Bläsnäs Sportin kanssa sisälsi 24 tuntia kalastuksenvalvontapalveluja Korppoon-Houtskarin-

Iniön kalatalousalueella. 

Kalastuksenvalvonnan kustannukset vuonna 2021 olivat 1 575 euroa. Lisäksi oli kuluja 

raportointiohjelman luvan käyttäjävaihdosta (kalastusvalvoja Eivor Suomiselle) sekä luvan 

vuosimaksu. Kalastuksenvalvonnan kustannukset olivat näin ollen kokonaisuudessaan 1 633,28 euroa, 

ja ne katettiin ELYn myöntämällä 1 500 euron edistämisavustuksella ja omilla varoilla.   

 

Vuoden 2021 aikana kalastuksenvalvojat suorittivat yhteensä 24 tuntia kalastuksenvalvontaa neljän 

suunnitellun seurantakäynnin aikana kalatalousalueen osa-alueilla (Korppoo, Houtskari ja Iniö) 

seuraavin tuloksin: 

- Valvontatapahtumia 24 kpl 

- Tarkastettuja henkilöitä 32 kpl 

- Tarkastettuja pyydyksiä 38 kpl 

- Rikkomuksia 9 kpl 

- Toimenpiteitä 8 kpl* 

*rikosilmoituksia (kalastonhoitomaksu suorittamatta) 1 kpl 

*näyttömääräyksiä (ei pystynyt näyttämään kalastuskorttia) 1 kpl 

*kirjallinen/suullinen huomautus (verkon puutteellinen merkintä) 6 kpl 

 

Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalue on vuodesta 2019 myöntänyt alla mainittujen 

kalatalousalueiden kalastuksenvalvojille oikeudet suorittaa kalastuksenvalvontaa kalatalousalueen raja-

alueilla. 

- Airiston-Velkuan kalatalousalue 

- Kustavin-uudenkaupungin kalatalousalue 

- Paraisten-Nauvon kalatalousalue 

- Ahvenanmaan maakunta 

 

Luottamushenkilöiden ja toiminnanjohtajan jatkokoulutus 

Toimintavuoden 2021 aikana hallituksen jäsenet ja/tai toiminnanjohtaja osallistuivat seuraaviin 

jatkokoulutustilaisuuksiin: 

- 20.10. Kalatalouden keskusliitto järjesti yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 

kanssa Koronapandemian vallitsevien rajoitusten vuoksi Rannikon Kalatalousalueen etäpäivän 

Zoom-alustan kautta (edustajana toiminnanjohtaja Olav Granström). 

- 7.10. Kalatalouden keskusliitto järjesti toiminnanjohtajille koulutuspäivän. Päivä järjestettiin 

Koronapandemian vallitsevien rajoitusten vuoksi etänä Zoom-alustan kautta (edustajana 

toiminnanjohtaja Olav Granström). 
 

Tiedotus ja neuvonta 

Kalatalousalueen jäsenet saivat vuoden aikana tiedotusta ja neuvontaa kalatalousalueelle tärkeistä ja 

ajankohtaisista kysymyksistä, kalatalousalueen verkkosivuilta, Fiskarpostenista ja henkilökohtaisen 

neuvonnan kautta. Informaation jakelusta vastasivat toiminnanjohtaja ja kalatalousalueen hallitus. 

 

Lausuntopyyntö kalastusrajoituksista ja päiväkiintiöistä kalastusoppaille 

Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi joulukuussa 2021 kalatalousalueelle mahdollisuuden 31.12.2021 

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

vaikuttavat kalastusrajoitusten ja päiväsaaliiden kiintiöiden asettamiseen. Varsinais-Suomen ELY- 
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keskuksen laatimassa yhteenvedossa kalastusoppaiden vuoden 2019 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 
Kalatalousalueen kalavesien hoitorahasto koostuu kalastuksenhoitomaksutuloista ja viehekalastus-

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

siirtyivät Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueelle sopimusten siirtoa koskevien säännösten 

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

ja kalastuksenvalvonta). 

Yleiskokouksen päätöksen mukaisesti, kalatalousalueen kalavesien hoitorahastosta ei käytetty varoja 

vuoden 2021 aikana. Kalavesien hoitorahaston saldo 31.12.2021 oli 7 038,75 euroa. 

 

Iniön kylmävarasto 

Kalatalousalue on keskustellut Kannvikin kylmävaraston omistajan, Paraisten kaupungin kanssa, 

kylmävaraston ylläpidosta ja käytöstä lähialueen kalastajille. Vuoden 2020 aikana selvisi, että 

kylmävaraston lattia on huonossa kunnossa ja kylmävarasto täytyy korjata kattavasti, jotta se olisi 

jatkossa käytettävissä. Kylmävarasto ei ole ollut käytössä sen jälkeen, kun talossa oleva jääkone useita 

vuosia sitten rikkoontui.  

Vuoden 2021 lopussa Paraisten kaupunki pyysi kalatalousaluetta päättämään alueen tarpeesta ja 

intressistä olla vastuussa jääkoneen ylläpidosta jatkossa, sen alkuperäisen käyttötarkoituksen 

mukaisesti, vastineeksi kylmävaraston maksuttomasta käytöstä. 

Yllä mainitusta syystä kalatalousalue päätti vuoden 2021 lopussa luopua kylmävaraston tarpeesta ja 

jääkoneen kunnossapidon vastuusta. 

 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Kalatalousalueen lakisääteisen käyttö- ja hoitosuunnitelman (KHS) luonnos pidettiin ensimmäistä 

kertaa yleisön nähtävänä ja kommentoitavana kalatalousalueen verkkosivuilla www.abofisk.net 

lokakuussa 2020. 

Päivitetty versio KHS:sta pidettiin yleisön nähtävänä ja kommentoitavana kalatalousalueen 

verkkosivuilla 15.6. - 16.8.2021 ja kommentoitavana/tarkastettavana Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen keskusteluareenalla (Sauna). 

Kuulutus siitä, että KHS:n päivitetty versio pidetään nähtävänä, oli 15.6.2021 Virallisessa lehdessä, 

Turun Sanomissa ja Åbo Underrättelser-lehdessä. 

 

Kalatalousalueen KHS käsiteltiin ja vahvistettiin kalastuslain mukaisesti kalatalousalueen 

(ylimääräisessä) yleiskokouksessa 2.11.2021 ja toimitettiin suunnitelman tultua lainvoimaiseksi 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksyttäväksi joulukuun 2021 lopussa. 

Valtioneuvoston poikkeuslain mukaan KHS:n valmistumis- ja hyväksyttäväksi jättämisaikaa ELY-

keskukselle oli jatkettu vuodella eli vuoden 2021 loppuun asti. 

 

Vyöhykejako nk. KALPA-ohjelmassa (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut), joka kuvaa yleisen 

vapaakalastuksen (onkimista ja pilkkimistä lukuun ottamatta) ja kalastusopastoiminnan kuormituksen 

kalastusvesillä ja joka laskee vedenomistajien korvauksen suhteessa kuormitukseen (KaL 83§), sisältyy 

kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. 

 

Saariston Kalastuspäivä  

Kalatalousalue oli hakenut ja saanut ELY-keskukselta 2 000 euron edistämismäärärahaa Saariston 

kalastuspäivän järjestämiseen syksyllä 2021. Nykyisten Koronarajoitusten vuoksi kalastuspäivää ei 

voitu järjestää syksyn 2021 aikana. Kalatalousalue haki siksi pidennystä projektikaudelle vuoden 2022 

loppuun asti. 
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Valtionavut vuonna 2021 
 

Tarkoitus / Anotut valtionvarat    Myönnetyt valtionvarat / käyttövuosi 

 

Toimintavarat / 25 000 euroa     19 525 euroa 

perusosa (75%) 

lisäosa vesipinta-alasta (20%) 

        lisäosa kokonaispinta-alasta (5%) 

        kielilisä (1 000 euroa) / 2021 - 2022 

 

Kalatalouden edistämiseen: 

 

Kalastuksenvalvonnan tehostaminen 2021 / 1 500 euroa 1 500 euroa / 25.1.2021 – 31.12.2021 

KHS kääntäminen suomeksi / 1 500 euroa   1 500 euroa / 29.1.2021 – 28.2.2022 

Saariston kalastuspäivä 2021 / 1 400 euroa   1 400 euroa / 25.1.2021 – 31.10.2021 

ELY-keskukselle tehdyn muutoshakemuksen jälkeen Saaristomeren kalastuspäivän hankejaksoa 

pidennettiin vuoden 2022 loppuun. 

 

19 527 euron toimintamääräraha voidaan annettujen ohjeiden mukaan käyttää ajalla 2021 – 2022. 

 

1 500 euron avustus tehostettuun kalastuksenvalvontaan 2021, tulee annettujen ohjeiden mukaan hakea 

viimeistään 31.3.2022. 

1 500 euron avustus KHS:n kääntämiseen suomeksi tulee annettujen ohjeiden mukaan hakea 

viimeistään 31.5.2022. 

1 400 euron avustus Saariston kalastuspäivälle 2021 tulee annettujen ohjeiden mukaan hakea 

viimeistään 31.3.2023. 

 

Tilintarkastus 

Kalatalousalueen tilintarkastajana toimintavuonna 2021 toimii KHT tilintarkastaja Henry Maarala 

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

nimeämä KHT tilintarkastaja. 
 

 

Paraisilla 2 maaliskuuta 2022 

 

 


