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KORVAUKSET VESIALUEIDEN OMISTAJILLE KALAVESIEN MAKSULLISTEN
YLEISKALASTUSOIKEUKSIEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SEKÄ
KALASTUSOPASTOIMINTAAN PERUSTUVASTA KÄYTÖSTÄ VUONNA 2018
Kalastuslaki 83 § mukaan korvausten jako vesialueen omistajille perustuu vesialueeseen
kohdistuvaan viehekalastuksesta aiheutuvaan viehekalastusrasitukseen, joka vahvistetaan käyttöja hoitosuunnitelmassa. Jos kalatalousalueella ei ole voimassa olevaa käyttö- ja
hoitosuunnitelmaa, voi kalatalousalue tehdä erillisen esityksen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle jaon perustana olevasta viehekalastusrasituksesta.
Varsinais-Suomen ELY-keskus ei ole tehnyt (13.5.2019 mennessä) korvauspäätöksiä, joten jaettava summa
ei ole vielä tiedossa. Jakoperiaate on vuonna 2019 seuraava:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt x.x.2019
dnro x valtion vuoden 2019 talousarvion momentilta 30.40.51 (Kalatalouden edistäminen) 535 926
euroa Varsinais-Suomen ja Satakunnan kalatalousalueille jaettavaksi edelleen vesialueiden
omistajille kalastuslain (379/2015) 82§:n 1 momentin 4 kohdan mukaisina korvauksina.
Nyt myönnettävillä määrärahoilla korvataan vuonna 2018 kalastuslain 7§:n 2 momentissa
tarkoitetusta viehekalastuksesta ja kalastuslain 18 §:ssä tarkoitetusta kalastusopastoiminnasta
aiheutunutta kalastusrasitusta.
Jos vesialueen omistajalle jaossa tuleva määrä olisi enintään 50 euroa, varoja ei jaeta omistajalle,
vaan ne jäävät kalastusalueelle käytettäväksi kalakantojen hoitoon.
Varat jaetaan vesialueen omistajille ilman hakemusmenettelyä. Vesialueen omistajan on korvausten
maksamista varten ilmoitettava kalastusalueelle seuraavat tiedot sekä niissä tapahtuneet muutokset
31.12.2019 mennessä:
1. osakaskunnan virallinen nimi tai jaetun vesialueen omistajan nimi;
2. osoite;
3. kiinteistötunnus; sekä
4. tilinumero.
Mikäli palautus ylittää 50 €, mutta palautukseen oikeutetun vesialueen omistus- tai tilitiedot eivät
ole kalatalousalueen tiedossa, jäävät varat kalatalousalueen tilille tilittämättömiin varoihin.
Kalastuslain 85 §:n mukaan korvaus ja sille maksettava korko vanhentuvat kolmen vuoden kuluessa
sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona korvausta koskeva kalastusalueen päätös on tehty.
Vanhentunut korvaussaatava siirtyy kalatalousalueen haltuun käytettäväksi 82 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin.
Airiston-Velkuan kalatalousalueelle tilitetty summa vuodelta 2018 on x euroa.
Summa jaetaan kalastusalueen kokonaispinta-alalla 52 600 ha, jolloin saadaan korvaussummaksi x
€ per vesihehtaari. Vesialueen pinta-alan tulee olla vähintään x ha tavoittaakseen jakorajan 50
euroa.
Kalatalousalueen kokous suosittaa, että korvausten saajat eivät vaatisi maksujen palautusta itselleen,
vaan jättäisivät nämä kalatalousalueelle yleishyödyllisesti tehtävien kalanpoikasistutusten,
kalavesienhoidon, kalastuksenvalvonnan ja yleisen kalataloudellisen edunvalvonnan
täydentämiseksi.

