
(Käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta) 

PARAISTEN-NAUVON 

KALATALOUSALUE 

Kertomus toiminnasta tilikaudelta 

1.1. - 31.12. 2021 
 

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) 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/ 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 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 

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

vuotta. Hallituksen kokoonpano ja jäsenten toimikausien päättymisvuodet ovat: 

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

Mats Eriksson, Jörgen Hermansson ja Tomas Johansson 2023 

Eeva Bergman, Agneta Jansson ja Peter Karlsson  2024 

 

Puheenjohtajana toimintavuonna 2021 toimi Jörgen Hermansson ja varapuheenjohtajana Bo-Erik 

Rosin. Toimintavuonna 2021 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 väliset toiminnanjohtajasopimus ja sopimus  
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taloushallinnon hoidosta ovat voimassa toistaiseksi 23.5.2019 alkaen. Hallituksen palkkiot ja 

matkakustannukset vuonna 2021 olivat yhteensä 3 193,92 euroa. 

 

Kalatalousalueen talous 

Kalatalousalue haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta vuoden 2021 toiminnalle 

kalastuksenhoitovaroista 25 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille antaman 

päätöksen ja asetuksen 282/2019 kalatalousalueiden yleisavustusten jakoperusteista mukaisesti 

määrärahaa myönnettiin kalatalousalueelle maaliskuussa 2021 yhteensä 15 432 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: 

- 3 000 euroa kalastuksenvalvonnan tehostamiseen 

- 1 500 euroa käyttö- ja hoitosuunnitelman kääntämiseen suomeksi   

- 2 000 euroa Saariston kalastuspäivä koululaisille 2021  

 

Toukokuun alussa kalatalousalueelle myönnettiin 3 000 euron avustus tehostettuun 

kalastuksenvalvontaan, 1 500 euroa käyttö- ja hoitosuunnitelman kääntämiseen suomeksi ja 2 000 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 29,70 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 42 738 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 Paraisten- 

ja Nauvon kalastusalueilla oli tehty. 

Maksatukset vuoden 2020 kalastonhoitomaksutuloista vedenomistajille tehtiin kesäkuussa (Parainen) 

ja lokakuussa (Nauvo) 2021 sen jälkeen, kun jakoperustelut saivat ELY-keskuksen hyväksynnän. 

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

valtakirjalla, yhteensä 10 731,34 euroa, tilitettiin kalatalousalueelle vuonna 2021. 

 

Kalatalousalueelle siirtyi vuonna 2021 vuoden 2016 kalastonhoitomaksutuloja 1 263,08 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 

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

Jäsenmaksu vuonna 2021 oli 110 euroa. 
 

Kokoukset ja tiedotus vuoden 2021 aikana 

Vuoden 2021 aikana Paraisten-Nauvon kalatalousalueen hallitus piti etäkokouksen 10.3., 

sähköpostikokoukset 6-9.4. ja 31.5.-9.6. sekä fyysisen kokouksen 30.9. Lisäksi hallitus sai käynnissä 

olevasta toiminnasta tiedotusta sähköpostitse.  

Kalatalousalueen varsinainen yleiskokous pidettiin 29.4.2021. Yleiskokouksessa oli läsnä 13 henkilöä, 

joista äänivaltaisia edustajia oli 10 ja yhteenlaskettu äänimäärä 18 ääntä.  
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Kalatalousalue piti ylimääräisen yleiskokouksen 3.11.2021 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 13 henkilöä, joista äänivaltaisia edustajia oli 10 ja yhteenlaskettu äänimäärä 

16 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.  
 
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 2021 

Kalavedenhoito 

Paraisten-Nauvon kalatalousalue osallistui vuonna 2021 Saaristomeren kalavedenhoitoon seuraavilla 

istutuksilla: 

-14.9. istutettiin 5 090 kpl kesänvanhoja kuhanpoikasia keskikooltaan 10 cm / 6,1 g seuraavasti: 

-Neder-Kirjala / Parainen  1 480 kpl 

-Lillmälö / Parainen   3 244 kpl 

-Grännäs-Varvudden / Nauvo     366 kpl 

-15.10. istutettiin 4 438 kpl kesänvanhoja kuhanpoikasia keskikooltaan 8,1 cm / 3,66 g seuraavasti: 

-Hoggais / Parainen   3 651 kpl 

-Våno / Parainen      787 kpl 

Istutuskustannukset yhteensä 9 528 kpl kuhanpoikasista oli 6 200 euroa. 

 

-20.9. istutettiin 9 851 kpl kesänvanhoja saaristosiianpoikasia keskikooltaan 12 cm / 9,5 g seuraavasti: 

-Stenskär / Nauvo   4 052 kpl 

-Nötö / Nauvo   1 160 kpl 

-Lökholm / Nauvo   1 160 kpl 

-Kråkskär / Nauvo   1 160 kpl 

-Knivskär / Nauvo   1 159 kpl 

-15.10. istutettiin 762 kpl kesänvanhoja saaristosiianpoikasia keskikooltaan 12,4 cm / 10,8 g Grännäs-

Varvuddenin lossirannalta  / Nauvo 

Istutuskustannukset yhteensä 10 613 kpl saaristosiianpoikasista oli 6 200 euroa. 

 

Vuoden 2021 yhteenlasketuista 12 400 euron istutuskustannuksista 7 400 euroa katettiin omilla varoilla 

ja 9 000 euroa kalatalousalueen kalavesien hoitorahaston varoilla. 

  

Yleishyödylliset kalanistutukset 2021 

-20.9. istutettiin 1 005 kpl. saaristosiianpoikasia Lillvikeniin (Prostvik). Kesänvanhat poikaset olivat 

keskikooltaan 12,0 cm / 9,5 g.  

Yllämainittujen saaristosiianpoikasten istutuskustannukset olivat 600 euroa, ja ne katettiin 

vedenomistajilta tähän tarkoitukseen luovutetuilla kalastonhoitomaksuvaroilla. 

-25.9. istutettiin 8 947 kpl saaristosiianpoikasia Vapparille (Bläsnäs). Kesänvanhat poikaset olivat 

keskikooltaan 12,0 cm / 9,5 g. Istutus oli Paraisten kaupungin kustantama velvoiteistutus. 

 

 

https://abofisk.net/sv/
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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:  

 

- Bläsnäs Sport / Oskar Suominen ja Eivor Suominen (maaliskuu 2021 alkaen) 

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

sopimuksen nojalla ilman lisäkustannuksia 

- Kari Lehto (helmikuu 2021 alkaen) 

 

Sopimus Bläsnäs Sportin kanssa sisälsi 2 x 12 tuntia kalastuksenvalvontapalveluja (kevät-kesä / syksy) 

Paraisten seudulla ja 2 x 6 tuntia kalastuksenvalvontapalveluja (kevät-kesä / syksy) pääasiassa  

Nauvon seudulla.  

Sopimus Kari Lehdon kanssa sisälsi 2 x 16 tuntia kalastuksenvalvontapalveluja (kevät-kesä / syksy). 

Yksityishenkilönä sopimuksen tehneelle kalastuksenvalvoja Kari Lehdolle otettiin myös 

tapaturmavakuutus Lähitapiolassa. 

 

Kalastuksenvalvonnan kustannukset vuonna 2021 olivat 3 272 euroa. Lisäksi oli kuluja 

raportointiohjelman luvan käyttäjävaihdosta (kalastuksenvalvoja Eivor Suomiselle) sekä luvan 

vuosimaksu. Kalastuksenvalvonnan kustannukset olivat näin ollen kokonaisuudessaan 3 365,13 euroa, 

ja ne katettiin ELYn myöntämällä 3 000 euron edistämisavustuksella ja omilla varoilla.   

 

Vuoden 2021 aikana kalastuksenvalvojat suorittivat yhteensä 68 tuntia kalastuksenvalvontaa 26 

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

tuloksin: 

- Valvontatapahtumia 169 kpl 

- Tarkastettuja henkilöitä 246 kpl 

- Tarkastettuja pyydyksiä 278 kpl 

- Rikkomuksia 50 kpl 

- Toimenpiteitä 35 kpl* 

*rikosilmoituksia (kalastonhoitomaksu suorittamatta, alamittainen saalis) 8 kpl 

*näyttömääräyksiä (ei pystynyt näyttämään kalastuskorttia) 3 kpl 

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

  verkko väyläalueella / kielletty verkko, liian monta vapaa) 24 kpl 

 

Paraisten-Nauvon kalatalousalue on vuodesta 2019 myöntänyt alla mainittujen kalatalousalueiden 

kalastuksenvalvojille 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 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). 
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- 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, 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 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-keskuksen laatimassa yhteenvedossa kalastusoppaiden vuoden 2020 antamista 

raporteista selvisi, että Paraisten-Nauvon kalatalousalueella oli vuoden aikana 133 asiakaspäivää. 

Suhteellisen pienestä asiakaspäivien määrästä johtuen 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 2021 aikana kalatalousalue käytti yleiskokouksen päätöksen mukaisesti 5 000 euroa hoito-

rahaston varoja saaristosiianpoikasten istutuksiin ja varasi lisäksi 5 000 euroa toimenpiteisiin, joilla 

estetään merimetsojen yhdyskunnan syntyminen Högenin saarelle. Varatuista rahastovaroista vain 800 

euroa käytettiin Högenissä elokuussa myönnettyyn merimetsometsästykseen liittyviin kuluihin. 

Kalavesien hoitorahaston saldo 31.12.2021 oli 40 043,74 euroa. 

  

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 sekä kalatalousalueen Facebook-sivuilla. 

 

Kalatalousalueen KHS käsiteltiin ja vahvistettiin kalastuslain mukaisesti kalatalousalueen 

(ylimääräisessä) yleiskokouksessa 3.11.2021 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. 
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Huomautuksia Kirjalansalmen ja Hessundin siltojen rakentamisesta 

Kalatalousalue toimitti kesäkuussa 2021 Aluehallintovirastolle huomautukset Kirjalansalmen ja 

Hessundin suunnitelluista siltojen rakentamisesta. Huomautuksissa kalatalousalue vaati, että siltojen 

rakentamisesta aiheutuvista haitallisista vaikutuksista vesiympäristölle, kalakannoille ja kalastukselle, 

erityisesti kuha- ja haukikannoille, maksetaan kalatalousmaksuja 10 000 euroa / vuosi / silta.  

 

Kalatalousalue vaati että kalatalousmaksuja suoritetaan rakentamisen aikana ja yhtäjaksoisesti 

vähintään 10 vuoden ajan siltaprojektien valmistumisen jälkeen. 

 

Merimetsokolonia Högenin saarella 

Kalatalousalue sai ELY-keskukselta 30.3.2021 hylkäävän päätöksen poikkeuslupahakemukseen 

Kyrkfjärdenin Högenin merimetsoyhdyskunnan häiritsemiseksi/karkottamiseksi eri toimenpitein. 

ELY-keskus puolestaan myönsi kalatalousalueelle oikeuden vuosina 2021-2022 elokuun aikana ampua 

200 merimetsoa / vuosi (yhteensä 400 merimetsoa). 

 

Vuoden 2021 metsästyksessä, joka kesti kolme päivää (1.8., 7.8. ja 9.8.), ammuttiin yhteensä 116 

merimetsoa metsästyslupaan kuuluneesta 200 merimetsosta. Se, että kaikkia merimetsoja ei voitu 

ampua, johtui siitä, että merimetsoyhdyskunta alkoi hajaantua ja lähti Högenistä jo elokuun 

ensimmäisellä viikolla. 

Metsästyksen päätyttyä metsästäjät totesivat, että elokuussa 2022 metsästystä tulee tehostaa useammalla 

metsästystilaisuudella, jotta kaikki metsästyslupaan myönnetyt merimetsot saadaan ammutuksi ennen 

kuin merimetsoyhdyskunta lähtee Högenistä. Kalatalousalue käytti vuonna 2021 kalatalousalueen 

kalavesien hoitorahastosta 800 euroa merimetsojen metsästykseen Högenissä. 

 

Finnsementti Oy:n ruoppaukset sementtisatamassa  

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi Finnsementti Oy:lle joulukuussa 2018 luvan 

sementtisataman ruoppaamiselle, ruoppausmassojen läjitykseen ja uusien laitureiden rakentamiseen ja 

vanhan sementtilaiturin paikalleen jättämiseksi sekä luvan valmisteluihin ennen päätöksen astumista 

voimaan. 

Finnsementti Oy velvoitettiin Paraisten kalastusalueen ja Åbolands Fiskarförbundin esittämien 

kompensaatiopyyntöjen mukaisesti vuotuisiin 4 000 euron kalatalousmaksuihin sen ajan kuin työt 

jatkuvat, kuitenkin vähintään 5 vuoden ajaksi. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Ympäristö- ja luonnonvarat valitti joulukuussa 2018 Vaasan 

Hallinto-oikeuteen vaatien päätöksen hylkäämistä ja tapauksen palauttamista Aluehallintovirastolle 

uudelleen käsiteltäväksi. 

Vaasan Hallinto-oikeus hylkäsi ELY-keskuksen valituksen joulukuussa 2019 ja Aluehallintoviraston 

päätös pysyy ennallaan. Näin ollen Finnsementti maksaa ELY-keskukselle ruoppaus-/läjitysjakson 

aikana kalatalousmaksua 4 000 euroa/vuosi, kuitenkin vähintään 5 vuoden ajan töiden alkamisesta. 

Ruoppaustyöt aloitettiin lokakuussa 2021. ELY-keskuksen mukaan kuhanpoikasten velvoiteistutukset 

alkavat vuonna 2022. 

 

Sementtisataman ruoppaustyöt keskeytettiin marraskuun alussa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 

toimesta, kun vesinäytteistä löydettiin huomattavia määriä öljyä. ELY-keskus antoi kuitenkin 

Finnsementille mahdollisuuden jatkaa ruoppausta sataman eteläosassa, jossa ei katsottu esiintyvän 

ongelmakohtia. Sedimenttinäytteitä satama-altaalta otettiin ja analysoitiin säännöllisesti ELY-

keskuksen näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Näytteissä tutkittiin öljyhiilivedyt, terva-aine PAH ja 

metallipitoisuus. 

Marraskuun 2021 toisella viikolla ruoppaustyöt sementtisatamassa aloitettiin uudelleen edellyttäen, että 

näytteitä otetaan koko ruoppauksen ajan. Jos jokin poikkeaa, vaihtoehtona voi olla ruopatun materiaalin 

sijoittaminen maalle.. 
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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. 
 

Valtionavut vuonna 2021 
 

Tarkoitus / Anotut valtionvarat   Myönnetyt valtionvarat / käyttövuosi 

 

Toimintavarat / 25 00 0 euroa   15 432 euroa 

      perusosa (75%) 

      lisäosa vesipinta-alasta (20%) 

      lisäosa kokonaispinta-alasta (5%) 

      kielilisä (1 000 euroa) / 2021-2022 

 

Kalatalouden edistämiseen: 

 

Tehostettu kalastuksenvalvonta 2021 / 3 000 euroa 3 000 euroa / 25.1.2021 – 31.12.2021 

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

Saariston kalastuspäivä 2021 / 2 000 euroa  2 000 euroa / 25.1.2021  – 31.10.2021 

ELY-keskukselle tehdyn muutoshakemuksen jälkeen Saaristomeren kalastuspäivän hankejaksoa 

pidennettiin vuoden 2022 loppuun. 

 

15 432 euron toimintamääräraha voidaan annettujen ohjeiden mukaan käyttää ajalla 2021 - 2022. 

 

3 000 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. 

2 000 euron avustus Saariston kalastuspäivälle 2021 tulee annettujen ohjeiden mukaan hakea 

viimeistään 31.3.2022. 

 

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 3 maaliskuuta 2022 

 


