KOKO YHTEISÖ MUKAAN MERIMETSO-ONGELMAA RATKAISEMAAN
Hankenumero 66318
Selvitys hankkeen toteutuksesta
TAUSTA
Airiston-Velkuan kalastusalue pyysi 11.2.2018 jätetyllä hakemuksella, että sille myönnettäisiin
12 820,00 euroa tukea hankkeeseen Koko yhteisö mukaan merimetso-ongelmaa ratkaisemaan.
Varsinais-Suomen ELY-keskus teki hankepäätöksen 9.5.2018 ja siinä myönnettiin hakijalle tukea
hankkeeseen haettu summa. Myönnetty tuki oli 71,94 % hyväksyttyjen kustannusten
kokonaismäärästä.
Hankkeelle haettiin 16.8.2018 toimitetulla muutoshakemuksella tukikelpoisuusajan pidentämistä
31.12.2019 asti. Jatkoaikahakemukseen saatiin myönteinen vastaus 25.9.2018 kirjatulla päätöksellä.
Hanke oli osa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaa (III.3 Paikalliset
kehittämishankkeet (art.63)).
HANKKEEN TOTEUTUS
15.4.2018 järjestettiin Askaisissa merimetsoinfo, jossa:
1) Taustoitettiin alueen merimetsotilannetta.
2) Selostettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämän poikkeusluvan sisältöä.
3) Kannustettiin koko yhteisöä mukaan merimetso-ongelmaa ratkaisemaan liikkumalla vesillä ja
rannoilla sekä havainnoimaan ja ilmoittamaan merimetsojen pesinnöistä kalastusalueelle.
4) Kannustettiin läsnäolijoita pohtimaan uusia laillisia merimetsohäirintämenetelmiä.

Vesillä liikkujat ilmoittivat kalastusalueelle keväisistä merimetsohavainnoista ja tarkistettiin, onko
kyseessä muuttoparvi vai rakentumassa oleva yhdyskunta. Suunnitelman mukaisesti lähettäviä
riistakameroita jätettiin luodoille ja saariin jotka ovat, tai ovat takavuosina säännöllisesti olleet
valtausyritysten kohteena.
Riistakameroiden lähettämiä kuvia:

TIEDOTUS
Hankkeen häirintätoimenpiteiden eri vaiheista ja tuloksista informoitiin tiedotusvälineiden lisäksi
Turun kaupungin ympäristönsuojelua (Saaristolintulaskennat), Lounais-Suomen hylje- ja
merimetsoneuvottelukuntaa, ELY:n kalatalousviranomaista ja ELY:n ympäristö -vastuualuetta,
Suomen ympäristökeskusta ja Luonnonvarakeskusta, Saaristomeren kalastusalueita sekä
Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmää.
Lisäksi hanketta esiteltiin vesillä liikkuville aktiivisesti puhelimitse ja suorin keskusteluyhteyksin.
TULOKSIA
Merimetsoyhdyskunnista vapaat alueet lisäävät kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksia ammatin
harjoittamiseen. Merimetsojen pesinnät pystyttiin estämään poikkeuslupa-alueella vuonna 2018 –
2019. Lähettävät riistakamerat toimivat odotetusti ja vähensivät kenttäkäyntien tarvetta.
Merimetsot eivät pesineet vuosina 2016 - 2017 Airiston-Velkuan kalastusalueen merimetsojen
häirintäalueilla.
On ilmeistä, että merimetsojen häätäminen pesänrakennuspuuhista vaikeutuu sitä mukaa kun pesät
valmistuvat. Häirintätoimet tulee aloittaa välittömästi pesänrakennusten alkamisen jälkeen.
Kalastusalueen resurssit ovat varsin rajalliset, mutta hankkeessa saatiin tähän työhön saatiin
motivoitua mökkiläisiä ja kaupallisia kalastajia, jotka jatkavat havainnointia myös tulevina vuosina.
Koko yhteisö saatiin mukaan merimetso-ongelmaa ratkaisemaan.
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