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TAUSTATIEDOT 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on julkisoikeudellinen yleishyödyllinen yhdistys, johon kuuluu saaristovedet 
Hangon kaupungin rajalta lännessä, Inkoon kunnan rajalle idässä ja pohjoisessa Pohjanpitäjän lahden 
pohjoisrannalle. Kalastusalueeseen kuuluvat sen lisäksi seuraavat 
järvialueet: Raaseporin joki, Mustionjoki Åkerforsen koskesta 
joen suulle, Fiskarsin joki, osa Määrjärvestä ja Seljänalaisesta, 
Simijärvi, Degersjö, Kullasjö, Grabbskog Storträsk, osa 
Brukträsketin vesistöstä, Marsjön, Källträsk sekä Högbensjönin ja 
Läppträsketin länsiosat. 

Kalatalousalueen tarkoitus on kehittää alueensa kalataloutta ja 
edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään kalavarojen kestävää 
käyttöä ja hoitoa. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (jatkossa ELY-keskus) antoi päätöksen rajoista 
13.12.2017. Kalatalousalueen pinta-ala on noin 34 000 hehtaaria 
(säännöt 4.2.2019) ja kotikaupunki on Raasepori ja käytännön 
kielenä on ruotsi. 

Kalatalousalueen perustava kokous pidettiin 4.2.2019 
Ammattikorkeakoulu Noviassa, Tammisaaressa. Kokouksessa, 
jonka oli koolle kutsunut ELY-keskus, hyväksyttiin säännöt, 
valittiin hallitus, valtuutettiin kalastuksenvalvojat, nimettiin 
edustaja alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään ja valittiin 
tilapäinen sihteeri. ELY-keskus vahvisti kalatalousalueen säännöt 
14.8.2019. 

Karta Paikkatietoikkunasta 5.6.2020 
Kalatalousalueen jäseniä ovat kalatalousalueen alueella olevat kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset 
kalatalousalan organisaatiot. Jäsenyys on automaattinen ja sitä ei voi valita tai poistaa. Kalatalousalueen 
toimieliminä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. 

Jäsenten äänioikeus kokouksessa  

Jäsen                          Äänimäärä yleiskokouksessa 

50– 

499,99 ha 

Joessa 
yhteenliittymä 
30 ha 

500–
999,99 ha 1 000 ha - 

Vesialueenomistajat ja heidän yhteenliittymät  1 1 2 3 
Suomen Ammattikalastajaliitto ry 1     
Suomen Sisävesiammattikalastajat ry 1     
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, A 1     
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, B 1     
Kalatalouden Keskusliitto ry 1     
Suomen kalastusopaskilta ry 1     
Alueellisia rek. ympäristö- tai 
luonnonsuojeluyhdistyksiä * 

0     

Vesialueenomistajien äänioikeus on sidottu siihen, kuinka monta hehtaaria omistaja omistaa kalatalousalueella. 
*Yhdistyksillä on läsnäolo ja puheoikeus, kalatalousalueen on sijaittava kokonaan tai osittain yhdistyksen 
toimialueella. 

KALASTUSALUEESTA KALATALOUSALUEEKSI 

Tammisaaren-Pohjan kalastusalue päätti kokouksessa 17.4.2018, että siirtää sopimukset ja mahdolliset käynnissä 
olevat oikeusjutut kalatalousalueelle. Kokous päätti myös nimetä Tmi Gabi Lindholm, Gabriella Lindholmin 
selvitysmieheksi hoitamaan kalastusalueen tehtäviä 31.12.2018 alkaen siihen asti, kun kalastusalue on kokonaan 
lopetettu. Hän hoiti muun muassa kalastusalueen hallituksen kokouksiin 28.2. ja 18.3. ja lopettavaan kokoukseen 
17.4. liittyvät työt sekä taloustehtäviä, kuten tilinpäätöksen, veroilmoitukset ja käytettyjen avustusten 
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tilinpäätöksen. Kalastusalueen menojen kirjanpito vuonna 2019 sisältyy kalatalousalueen kirjanpitoon. Lisätietoja 
taloudesta siirtymävaiheessa löytyy otsikon Talous alta. 

Koska kalatalousalue on monella tapaa samankaltainen kuin kalastusalue, on kalatalousalue säilyttänyt 
kalastusalueen Y-tunnuksen. Rajat ovat saman, sekä molemmat ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä että 
lakisääteiset tehtävät ovat samankaltaisia. Koska Y-tunnus säilytetään, voi kalatalousalue myös säilyttää 
kalastusalueen pankkitilin ja nettipankkitunnukset. Ilmoitus nimenmuutoksesta lähetettiin Verohallintoon 
19.8.2019, sen jälkeen, kun kalastusalueen kokouksen päätös astui lainvoimaiseksi ja kalatalousalueen säännöt 
olivat vahvistettu. Kalastusalue on lopetettu.  

HALLINTO  
 
Varsinainen kokous 
Kalatalousalue piti varsinaisen kokouksen 17.4. Noviassa, Tammisaaressa ja siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
Kokouksessa oli edustettuna 10 äänioikeutettua jäsentä, niistä 9 henkilöllä oli yhdessä yhteensä 16 ääntä. Läsnä oli 
myös 3 henkilöä, joilla oli läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Hallitus 
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 7–10 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Toimikausi on kolme vuotta. Perustavassa 
kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet alla olevan taulukon mukaisesti. Kahden ensimmäisen 
vuoden erovuorot päätettiin arpoa ensimmäisessä hallituksenkokouksessa. Kokous valitsee vuosittain 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenistä. Varajäsenet saavat samat materiaalit kuin 
hallituksenjäsenet ja heillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Varajäsenet saavat äänioikeuden heti 
silloin, kun hallitus ei ole täysimääräinen. 

Hallitus tapasi kolme kertaa vuonna 2019 ja on antanut päätöksiä sähköpostin välitykseltä. Sähköpostilla annetut 
päätökset sisältyvät seuraavaan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Kokoukset pidettiin Tammisaaressa, 
ammattikorkeakoulu Noviassa ja ravintola Fyrenissä. 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen hallitus vuonna 2019 

Nimi Tehtävä 

Osallistunut 
hallituksen 
kokouksiin, 
kpl 

Eroamisvuorossa,  
yleiskokouksessa vuonna 

Tomas Gripenberg puheenjohtaja 3 2021 

Henrik Lundberg varapuheenjohtaja 3 2022 

Henning Danskanen jäsen 2 2022 

Carl-Johan Jansson jäsen 3 2022 

Magnus Nylund jäsen 3 2021 

Seppo Siltala jäsen 1 2021 

Thomas Stenström  jäsen 0 2022 

Jan Westerholm jäsen 2 2020 

Kenneth Westerholm jäsen 1 2020 

Henric Öhman   jäsen 3 2020 

Charlotta Bruncrona varajäsen 2 2021 

Ernst Knape varajäsen 3 2020 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet saavat palkkiota 60 €/kokous ja kokouksen puheenjohtaja saa palkkiota 100 
€/kokous sekä hallituksenpuheenjohtaja saa vuosikorvausta 300 €. 
 
Toimihenkilöt ja tilintarkastajat 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen juoksevia asioita hoiti perustavasta kokouksesta huhtikuun loppuun 
tilapäinen sihteeri, Tmi Gabi Lindholm/Gabriella Lindholm sopimuksen mukaisesti. Kalatalousalueen hallitus päätti 
myös nimetä Tmi Gabi Lindholm/Gabriella Lindholm toiminnanjohtajan tehtävään 1.5.2019 alkaen. 
Toimeksiantosopimus on voimassa kahden vuoden ajan. Toiminnanjohtaja hoitaa myös rahastonhoitajan ja 
kirjanpidon tehtäviä. 

Kalatalousalue on valtuuttanut seuraavat kalastuksenvalvojat Kenneth Westerholm (31.10.2022), Björn Lindholm 
(31.12.2022), Henrik Lundberg (31.12.2022), Charlotta Bruncrona (31.12.2027) ja Ken Thilman (31.12.2027). 
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Päivämäärä nimen perässä kertoo, milloin valtuutus päättyy. Bruncrona on palkansaajana, Thilman työskentelee 
toimeksiantosopimuksella Beavisa Oy:n kautta. Muut työskentelevät talkoopohjaisesti.  

Kalatalousalueen varsinainen kokous valitsi tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy:n tilintarkastajaksi, vastuuhenkilö on 
Tove Lindström-Koli (HT, JHT). 

 
Ilmoituselin 
Kalatalousalueen päätöksistä kuulutetaan hallintolain määräysten mukaisesti. Sääntöjen mukaisesti kalatalousalueen 
ilmoitustaulu löytyy Raaseporin kaupungin virallisen ilmoitustaulun yhteydestä. Varsinainen kokous päätti, että 
kalatalousalue myös tiedottaa kokouksista lyhyellä ilmoituksella Västra Nyland ja Etelä Uusimaa -lehdissä. 
 
Jäsenyys 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on jäsenenä alueellisessa neuvontajärjestössä Nylands Fiskarförbund ry:ssä. 
 
Arkistointi 
Pohjan kalastusalue ja Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on siirtänyt Pohjan kalastusalueen, Tammisaari-
Snappertunan kalastusalueen ja Tammisaari-Pohjan kalastusalueen dokumentit vuosilta 1983–2016 Pohjan 
paikallishistorian arkistoon sopimuksilla 2.10.2010 ja 18.9.2019. Arkisto on avoinna yleisölle.  

Tammisaari-Snappertunan kalastusalue on arkistoinut tositteet, kirjanpidon kirjauskansiot ja veropaperit vuosilta 
1995–1998 sekä tositteet ja veropaperit vuosilta 1999-2003 Raaseporin kaupungin arkistoon. Osa Tammisaari-
Snappertunan kalastusalueen dokumenteista löytyy vielä kalastusalueen puheenjohtajan luota, mutta myös ne 
tullaan siirtämään Pohjan paikallishistorian arkistoon. 

 
Tietosuoja-asetus 
Kalatalousalue seuraa tietosuoja-asetuksen periaatteita kaikkien henkilötietojen käsittelyssä, tämä muun muassa 
tarkoittaa rekisteröidyn oikeuksien turvaamista, yhteystietojen keräämisen vähentämistä, yhteystietojen 
tuhoamista sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita ja vain niillä, jotka niitä konkreettisesti tarvitsevat on pääsy 
niihin.  

Koska kalatalousalue on julkishallinnollinen elin, täytyy kalatalousalueen hallituksen nimetä tietosuojavastaava. 
Hallitus on antanut päätöksen siitä, että palvelu ostetaan Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä. 

TALOUS 

Tammisaari-Pohjan kalastusalue päätti kokouksessa vuonna 2018 siirtää oman pääoman 31.12.2018 (149 060,70 €), 
omassa omistuksessa olevan TG-5900 veneen moottorilla ja trailerin sekä Aluehallintovirastoon tehdyt talletukset 
kalastusalueelle. Verohallinnon vuonna 2017 annetun lausunnon mukaisesti tästä ei seuraa veroseuraamuksia, 
koska molemmat sekä kalastusalue että kalatalousalue ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä. 

Omaan pääomaan sisältyy rahasto, josta Tammisaari-Snappertunan kalastusalueen kokous päätti vuonna 2012. 
Omavaraisuusrahasto on perustettu kalastusalueen rajojen sisäpuolella olevan saariston hyödyksi ja 
saaristonväestölle ja säännöt hyväksyttiin vuonna 2013. Kalastusalue siirsi yhteensä 75 000 € omaa pääomaa 
rahastolle. Rahaston pääoma 31.12.2019 on 77 903,94 €. Osinkoa ei ole maksettu vuonna 2019 aikana. 

 

Toimintavuoden tulos 
Ensimmäisen toimintavuoden tulos oli alijäämäinen 8 429,04 eurolla. Hallitus ehdottaa, että alijäämä siirretään 
voitto- ja tappiotilille. Kalatalousalueen oma pääoma 31.12.2019 on 140 631,66 €. Kalatalousalue on maksanut 
kalastusalueen laskuja yhteensä 6 684,21 €. 

Vuoden tuotot olivat yhteensä 58 630,32 € ja kulut yhteensä 61 349,67 €. Tuotot koostuivat ELY-keskuksen 
myöntämästä toiminta-avustuksesta (11 125 €), kalakorttivaroista (47 244,13 €), jotka ELY-keskus palautti kalastuslain 
132 § mukaisesti ja korkorahastoista (261,19 €). Varsinaisen toiminnan kulut, kuten kalaistutukset, 
kalastuksenvalvonta ja tiedotus olivat 37 200,66 € ja hallinnolliset kulut, kuten kokoukset, hallitus ja toiminnanjohtaja 
olivat 29 858,70 €. 

ELY-keskus myönsi 26.9.2019 kalatalousalueelle 10 000 euroa käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. Avustus 
maksetaan maksatushakemuksen perusteella, hakemus tulee jättää TE-keskukselle viimeistään 30.9.2020. Avustus ei 
näy tuloslaskelmassa eikä taseessa, koska vuonna 2019 ei syntynyt varsinaisia kuluja suunnitelmapäätökseen.  
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Omistajakorvaukset 
Omistajakorvaukset, jotka perustuvat kalastonhoitomaksuihin, jotka on maksettu valtiolle vuonna 2018, ei ole 
maksettu kalatalousalueelle vuoden 2019 aikana. ELY-keskus antoi jakopäätöksen 16.12.2019. Varat (84 099 €) 
maksetaan kalatalousalueelle talvella 2020 valitusajan jälkeen. Syy siihen, että ELY-keskus antoi päätöksen vasta 
joulukuussa kevään sijaan on, että Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) haluaa suorittaa varojen jaon uuden 
Suomen viehekalastusrasitustutkimuksen mukaisesti. MMM tilasi tutkimuksen Luonnonvarakeskukselta (Luke). 
Julkaisu Viehekalastus kalatalousalueilla on julkaistu lokakuussa 2019 ja sen tuloksia on käytetty vuoden 2018 
omistajakorvausten jakamiseen.  

Seuraava haaste jakoprosessissa on Kalpa, kalatalousalueiden sähköiset palvelut. Palvelu on ollut Maa- ja 
metsätalousministeriön toimesta rakennusvaiheessa vuoden vaihteesta 2017/2018 asti ja ajan kanssa se tulee 
olemaan hyvä työväline muun muassa omistajakorvauksien jakamiseen. Vielä tällä hetkellä Kalpa-palvelu vaatii 
joitain parannuksia ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Toiveissa on, että kalatalousalue voi ottaa Kalpan 
käyttöön vuoden 2020 aikana ja jakaa omistajakorvaukset vuodelta 2018 ja 2019 syksyllä 2020. 

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti vanhentuvat omistajakorvaukset, joista ei ole sovittu, kolmen vuoden jälkeen. 
Korvaukset, joista kalastus-/kalatalousalueen kokoukset ovat antaneet päätökset kokouksissaan 2017/2018/2019, 
joista ei ole sovittu ja jotka ylittävät korkeimman korvausrajan vanhentuu 1.1.2021/1.1.2022/1.1.2023. Silloin voi 
kalatalousalue käyttää varat kalaveden kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen, ohjaukseen ja 
kehittämiseen sekä kalastuksenvalvontaan kuluviin kustannuksiin. Summat olivat 15 727,49 €/ 24 383,14 € 
joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 2019. Summa, joka vanhentuu vuonna 2023 selviää, kun Kalpa on otettu 
käyttöön. 

Aiemman lainsäädännön mukaisesti vanhentuu korvaukset, joista ei ole sovittu, vasta 10 vuoden jälkeen siitä, kun ne 
on talletettu Aluehallintovirastoon. Kalastusalueen ja kalatalousalueen tallettamat varat Etelä-Suomen 
Aluehallintovirastolle on esitetty alla olevassa taulukossa. Vesialueenomistaja voi, ottamalla yhteyttä 10 vuoden 
sisällä talletuspäivästä, nostaa korvaukset Aluehallintovirastosta. Tämän jälkeen kalatalousalueella on vuosi aikaa 
hakea varoja. 

Aluehallintovirastoon tehdyt talletukset, varat, joista ei ole sovittu 

Talletus  
pvm 

Kalatalousalue 
Talletus- 

summa 

Vuoden 2019 
aikana tehdyt 

nostot 

Saldo 
31.12.2019 

31.12.2008 Tammisaari-
Snappertuna 

33 027,02 € 0 € 28 505,67 € 

31.12.2010 Tammisaari-
Snappertuna 

41 784,11 € 0 € 36 932,94 € 

30.12.2013 Tammisaari-
Snappertuna 

65 317,36 € 0 € 58 429,77 € 

31.12.2013 Pohja 11 484,70 € 0 € 11 484,70 € 

29.12.2014 Pohja 2 080,62 € 0 € 2 080,62 € 

30.12.2014 Tammisaari-
Snappertuna 

47 410,38 € 0 € 42 636,98 € 

29.12.2015 Tammisaari-Pohja 886,37 € 0 € 672,93 € 

Yhteensä  201 990,56 € 0 € 180 743,61 € 
 
Kalatalousalue haki 4.11.2019 talletuksen maksamista vuodelta 2008. Päätös Aluehallintovirastosta on annettu 
5.2.2020 ja varat ovat maksettu kalatalousalueelle helmikuussa 2020. 

 

TOIMINTA 

Kalavesienhoito 
Kalatalousalue on vuoden 2019 aikana istuttanut meritaimenta, siikaa, kuhaa ja ankeriasta yhteensä noin 22 840 €. 
Meritaimen Isojoen kantaa, 2 108 kpl, kalojen keskipaino oli 103,1 g ja -pituus 22,3 cm. Taimenet ovat viljelty 
Sulkavan Taimen Oy:ssä ja tilattu Suomenlahden meritaimenkomitean kautta, kustannukset 3 999,98 €. Kalat 
istutettiin Baggöön 29.4. ja ne vastaanotti Henrik Ahlbom. 

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544811
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Siika Rautalammen kantaa, 4 280 kpl, kalojen keskipaino oli 23 g ja -pituus 18 cm. Siiat on viljelty Kalavasku Oy:ssä ja 
tilattu Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liiton kautta, kustannukset 4 001,25 €. Kalat istutettiin 2.7., ja ne jaettiin 
Isokiskon, Degersjön, Määrjärven ja Seljankan välillä ja ne ottivat vastaan Sami Jernström. 

Ankerias, 2 000 kpl, keskipaino oli 1 g ja -pituus 10 cm. Ankeriaat ovat luonnonkaloja, jotka pyydystetään Englannissa, 
Severnistä ja sen jälkeen pidetään karanteenissa Ruotsissa. Ankeriaat tilattiin Nylands Fiskarförbundin kautta ja 
kustannukset olivat 3 000 €, Kenneth Westerholm otti vastaan ankeriaat 14.8. ja istutti Pohjanlahden pohjoisiin osiin.  

Kuha, Tampereen Pyhäjärven kantaa, 10 750 kpl, kalojen keskipaino oli 4 g ja -pituus 8,6 cm. Kuhat ovat viljellyt 
kalanviljelijä Risto Sundström ja ne on tilattu Nylands Fiskarförbundin kautta ja kustannukset olivat 4 837,50 €. 
Kenneth Westerholm otti vastaan kuhat 16.9. ja istutti Mustijoen suualueelle 16.9. 

Saaristosiika, Bengtsårin kantaa, 21 739 kpl, kalojen keskipaino oli 8,2 g ja -pituus 11,2 cm. Kalatalousalue tilasi siiat 
suoraan Tunturi Siika Oy:stä, kustannukset olivat 7 000,42 €. Siiat istutettiin Baggöön 25.10. ja ne otti vastaan Henrik 
Ahlbom. 
 

Muut istutukset kalatalousalueella  

Laji, kanta, ikä Pvm Määrä Istutuspaikka Rahoittaja, velvoitekoodi 

Lohi, Neva, 2-vuotias 2.5 
10 003 

Mustijoki, Billnäs 
alapuoli 

Valtio 

-”- , silmäpistemäti 29.3 12 000 Mustijoki, Päsarträsket -”- 

-”- -”- 
30 000 

Pohjanlahti, 
Åminnefors 

-”- 

Vaellussiika, Kymijoki, 1 
kesäinen 

11.10 
8 424 

Baggö 
Raaseporin kaupunki, 
Skeppsholmenin 
jätevedenpuhdistamo 01-028 

-”- -”- 3 790 -”- Forcit 01-043 

-”- -”- 
10 878 

-”- Raaseporin kaupunki, Karjaa-
Pohjan jätevedenpuhdistamo 01-

188 
Planktonsiika, 
Rautalammin reitti, 1-k 

21.5 4 722 
Seljänne, Määrjärvi, 

Degersjö 
Fiskarin kalastusyhdistys? 

Kuha, Pyhäjärvi, 1-k 25.9 888 Suomenlahti Osakaskunta 

Kuha, Painiojärvi, 1-k -”- 1 774 Källträsket  -”- 

Kuha, -”-, 1 kesäinen 28.8 1 500 Spakanäs -”- 

Ankerias 14.8 4 000 Pohjanlahti Valtio 

Taulukko on laadittu ELY-keskuksen ja Sähin* tietojen perusteella (*Sovellus istutusten sähköiseen ilmoittamiseen) 
 
Mustijoki  
Mustijoki on ollut suljettu vaelluskaloilta 65 vuoden 
ajan. Keväästä 2020 voivat kalat nousta 24 km jokea 
pitkin Åkerforsille asti.  

Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry on vetänyt 
Life-hanketta, joka on nimeltään Lohikalat 
Mustijokeen 2021, tarkoituksena vahvistaa 
pysyvästi jokihelmisimpukkaa, rakentaa kalatie ja 
toteuttaa toimenpiteitä, jotka vahvistavat 
lohikalojen ja simpukoiden elinmahdollisuuksia. 
Koska Tammisaari-Pohjan kalatalousalue osallistui 
Billnäsin kalaportaiden rakennuskustannuksiin 
50 000 €, on kalatalousalue hankkeen 
ohjausryhmässä.  

Raaseporin kaupunki, joka hyvin aktiivisesti osallistui 
hankkeeseen, sai keväällä 2017 Aluehallintoviraston 
luvan rakentaa kalaportaat Åminneforsin ohi ja Billnäsin voimalaitokseen. Kalatalousalue osallistui 25. syyskuuta 
Billnäsin kalaportaiden harjannostajaisiin. Billnäsin kalaportaat valmistuivat syksyllä 2019 ja Åminneforsin kalaportaat 

Billnäs fiskväg Foto: © Piia Nordström 
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muutama kuukausi myöhemmin ja ne ovat nyt auki toukokuusta marraskuuhun. Åkerforsin luonnollisen kalatien ja 
Mustijoen kosken rakentamisen suunnittelu on alkanut, mutta näille ei ole vielä löytynyt rahoittajaa. 

Kalatalousalue tulee käyttö- ja hoitosuunnitelmassa huomioimaan joen ja voi paikallisella tasolla suunnitella 
kalastuskieltoa lohikaloille, jotta ne voisivat nousta merestä jokeen syksyllä. 

 
Kalastuksenvalvonta 
Kalatalousalueen valvojat ovat hoitaneet kalastuksenvalvontaa koko kalatalousalueen alueella, lukuun ottamatta 
Metsähallituksen vesialueita, Nothamin vesialueita sekä sisävesiä ja järviä.  

Tammisaari-Snappertunan kalastusalue osti vuonna 2010 moottoriveneen ja varusteet kalastuksenvalvontaan, joita 
nyt käyttää kalatalousalue. Venettä käyttää valvoja Ken Thilman, joka myös vastaa veneen hoidosta. Thilmanin 
pääasiallinen valvonta-alue on koko merialue lukuun ottamatta Pohjanlahtea. Hän työskenteli ajalla 12.4.–23.11., 
yhteensä noin 110 tuntia, sisältäen veneen huoltotyöt. Thilman tarkasti noin 140 henkilöä. Suurimmalla osalla 
kalastajista oli luvat kunnossa. 

Charlotta Bruncrona käytti omaa venettä valvontaan ja hänen pääasiallinen valvonta-alueensa on Pohjanlahti. Hän 
valvoi noin 54 tuntia ajalla 27.4.–19.10. ja tarkasti 284 henkilöä. Vuoden aikana hän antoi 7 huomautusta. Yleisin 
kalastustapa oli kalastus vavalla, mutta hän kohtasi ja tarkasti myös verkkoja. Sesongin alussa hän kohtasi kolme 
ryhmää, jotka olivat kalastusoppaan kanssa ELY-keskuksen luvalla. Sekä Thilman ja Bruncrona kertoivat, että 
kalastajista moni tulee ulkomailta.  

Kalatalousalue hankki sähköisen raportointiohjelman, tabletin sekä internetyhteyden Bruncronalle ja Thilmanille. 
Valvojat saivat alussa apua ohjelman käyttöön Inkoon kalatalousalueen valvojalta Kenneth Nordqvistilta. Thilman otti 
ohjelman käyttöön syyskuun alussa.  

Henrik Lundberg valvoo pääasiassa ulkosaaristoa ja Kenneth Westerholm valvoo pääasiassa Pohjanlahti-Mustijokea. 
Björn Lindholm ei ole jättänyt raporttiaan vuodelta 2019. 

 
Lausunnot 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on helmikuussa yhdessä neljän muun kalatalousalueen kanssa jättäneet 
lausunnon vapaa-ajankalastuksen strategian luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriölle. Kalatalousalueet 
valittivat muun muassa ajankohdasta milloin lausunto tulee jättää, keskellä siirtymävaihetta kalastusalueesta 
kalatalousalueeksi. Kalastusalueet eivät ole enää toiminnassa ja harva kalatalousalue on aloittanut, niin että 
voisivat antaa lausunnon strategiasta, johon kalatalousalueiden odotetaan osallistuvan ja toteuttavan. Strategia, 
Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia, on julkaistu ja on luettavissa suomeksi Maa- ja metsätalousministeriön 
nettisivuilla 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on helmikuussa yhdessä kolmen muun kalatalousalueen kanssa jättänyt 
lausunnon Ympäristöministerille asetuksesta Uudellemaalle perustettavista valtion maiden 
luonnonsuojelualueista. Kalatalousalueet katsovat, että luonnonsuojelualueita ei tulisi perustaa ja sanoo 
lausunnon lopuksi, että ”jos valtioneuvosto ja ympäristöministeriö antaa päätöksen luonnonsuojelualueista, 
oletamme, että kalastusta koskevat vaatimukset, metsästys ja oleskelu otetaan huomioon täysin. Varmistetaan, 
että sekä luontoarvot että paikallisväestön perinteinen elämäntapa voi jatkua, mikä kuuluu luonnon 
monimuotoisuuden hoitoon. Ympäristöministeriö ei ole vielä julkaissut asetusta. 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on huhtikuussa yhdessä neljän muun kalatalousalueen ja Nylands 
Fiskarförbundin kanssa jättäneet lausunnon ehdotuksesta asetuksesta kaupalliselle kalastukselle ja 
kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana 
myönnettävästä avustuksesta maa- ja metsätalousministeriölle. Lausunnossa tuetaan kustannuksien 
korvaamista, mutta ehdotetaan muutoksia muutamaan kohtaan koskien toteutusta. Valtioneuvosto on julkaissut 
asetuksen (184/2020). Se sisältää säännöksiä tuen käyttötarkoituksista, maksimimäärästä sekä tuen 
käsittelymenetelmistä. 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on joulukuussa jättänyt lausunnon Kansallisen merimetsotyöryhmän 
strategia- ja toimintasuunnitelmasta Ympäristöministeriölle. Lausunnossa mainitaan, esimerkiksi merimetsojen 
jatkuvaa kasvua rajoittavat toimenpiteet tulee sallia ja että, viranomaisten poikkeuslupien käsittely on liian 
tiukkoja ja käsittelyaika on aivan liian pitkä, paikallisten toimijoiden kokemuksia tulee huomioida enemmän. 
Merimetsojen statuksen muuttamiseksi olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, niin että ne laskettaisiin metsitettäviksi 
saaliiksi. Ympäristöministeriön Kansallisen merimetsostrategia ja toimintasuunnitelman voi ladata 
ympäristöhallinnon nettisivuilta. 

https://mmm.fi/documents/1410837/11907317/Vapaa-ajan+kalatalouden+kehitt%C3%A4misstrategia/686d6db5-0131-98ef-a8e1-5bd135819b78/Vapaa-ajan+kalatalouden+kehitt%C3%A4misstrategia.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200184
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Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on joulukuussa yhdessä viiden muun kalatalousalueen kanssa antanut 
lausunnon ELY-keskukselle olosuhteista, jotka vaikuttavat alueellisten kalastusrajoitusten asettamiseen ja 
kalastusoppaiden päivittäisen kiintiön määräämiseen. Kalatalousalueet katsovat, että tarvitsee enemmän tietoa 
kalastusoppaiden kalastuksesta, jotta voidaan ottaa kantaa siihen, onko rajoituksiin tarvetta ja huomauttaa, että 
viimeisin tieto kalastusoppaiden asiakasvuorokausista kalatalousalueittain, jonka ELY-keskus lähetti 
kalatalousaleille koskien vuotta 2018, on otettava huomioon. Kalatalousalueet ovat esittäneet saman 
huomautuksen jo useana vuonna, mutta tilanne on ennallaan. 

 
Yhteistyö, koulutus ja kokoukset 
 
Edustus 
Kalatalousalueen hallitus on antanut päätöksen, että kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa edustaa Tammisaari-
Pohjan kalatalousaluetta virallisesti, toistaiseksi, mikäli muuta päätöstä ei anneta, esisijaisesti puheenjohtaja, 
toissijaisesti varapuheenjohtaja ja kolmanneksi toiminnanjohtaja. 

Hallitus on myös antanut päätöksen, että kalatalousalueen tiedotusvastaavat ovat puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. 

Puheenjohtaja Tomas Gripenberg on valittu Nylands Fiskarförbundin hallitukseen, jossa edustaa Länsi-
Uudenmaan kalatalousalueita. Hän on aktiivisesti osallistunut hallituksen työhön ja osallistunut vuosikokoukseen 
maaliskuussa. 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen edustajana Uudenmaan kalatalouden yhteistyöryhmässä toimii 
varapuheenjohtaja Henrik Lundberg, puheenjohtaja Tomas Gripenberg on kalatalousalueen varajäsen ryhmässä. 
Lundberg osallistui ryhmän ainoaan kokoukseen vuonna 2019 Helsingissä lokakuussa. 

Kalatalousalue osallistuu alueellisen merimetsotyöryhmän työhön, minkä koolle kutsuu Uudenmaan ELY-keskus ja 
edustajan ryhmässä on varapuheenjohtaja Henrik Lundberg. Hän osallistui ryhmän kokouksiin huhtikuussa ja 
elokuussa. 

Toiminnanjohtaja Gabi Lindholm on Nylands fiskarförbundin hallituksessa, jossa edustaa Porvoon-Sipoon ja 
Loviisan saariston kalatalousaluetta ja jäsenenä Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry:n hallituksessa, jossa 
edustaa rannikkokalatalousalueita sekä Kalatalouden Keskusliiton hallituksen jäsenenä, jossa edustaa yllä 
mainittua kalatalouskeskusta. 

Lindholm edustaa myös Uudenmaan kalatalousalueita Uudenmaan vesien- ja merenhoidonhallintoryhmässä, jonka 
kutsuu koolle ELY-keskus ja hän osallistui ryhmän kokoukseen Siuntiossa syyskuussa.  

 

Koulutus 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on vuoden 2019 aikana ollut edustettuna seuraavissa tilaisuuksissa, joita ei ole 
aiemmin mainittu kertomuksessa: 

 Kalatalouden Keskusliiton valtakunnalliset kalatalousaluepäivät huhtikuussa, Viking Mariella ja rannikon 
kalatalousaluepäivät syyskuussa, Helsinki.  

 Kalatalouden Keskusliiton kurssi kalatalousalueiden sähköiseen viestintään kesäkuussa, Helsinki ja 
kalatalousalueiden toiminnanjohtajien koulutuspäivät syyskuussa, Helsinki.  

 ELY-keskuksen kalataloushallinnon, -tutkimuksen ja -neuvonnan koulutus- ja neuvottelupäivät marraskuussa, 
Turku ja risteily Turku-Tukholma  

 Pro Kala ry:n innovaatiopäivät marraskuussa, Vantaa 
 Suomenlahden meritaimentoimikunnan seminaari marraskuussa, Helsinki 
 Maa- ja metsätalousministeriön kalastuslakikoulutuspäivät marraskuussa, Helsinki.  

 
Nettisivut 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue tilasi lokakuussa yhdessä kuuden muun Uudenmaan rannikon kalatalousalueen 
kanssa nettisivujen tekemisen MR medialta Tammisaaresta. Sivut ovat kaksikieliset, reaktiiviset ja täyttävät 
saavutettavuus vaatimukset. Kartta kalastusrajoituksista sisältyy sivuihin, tiedot päivittyvät automaattisesti ja ovat 
samat kuin kalastusrajoitus.fi sivustolla. Kalatalousalue kirjoittaa itse muut tiedot. Nettisivujen laatiminen tulee 
kustantamaan noin 2 200 euroa ja vuosittaiset ylläpitokulut tulevat olemaan noin 450 euroa. Nettisivut ovat 
kalatalousalueen tärkein tiedotuskanava jäsenistölle ja suurelle yleisölle. 
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KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 

Tammisaari-Snappertunan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty vuonna 2008 ja Pohjan 
kalastusalueen suunnitelma on hyväksytty 1990-luvulla ja ne ovat voimassa siihen asti, kun kalatalousalueen 
suunnitelman on vahvistanut ELY-keskus. Tammisaari-Pohjan kalatalousalue etsi aktiivisesti henkilöä tai 
organisaatiota tekemään kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman. Kalatalousalueen hallituksen 
kokouksessa marraskuussa oli kaksi harkittavaa tarjousta ja hallitus valitsi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n 
tekemään suunnitelman. Tarkoituksena on, että suunnitelma on ruotsin ja suomen kielellä valmis 15.11.2020, 
jonka jälkeen kalatalousalue hyväksyy suunnitelman ylimääräisessä kokouksessa, ja sitten se voidaan antaa ELY-
keskukselle vahvistettavaksi viimeistään 31.12.2020. Koronaepidemia kuitenkin vaikuttaa aikatauluun. 

TULEVA KIRJANPITOVUOSI 

Kalatalousalueen tärkein tehtävä vuonna 2020 on käyttö- ja hoitosuunnitelman parissa työskentely. Muut tärkeät 
toimet ovat Kalpa-palvelun käyttöönotto, nettisivujen julkaiseminen, edunvalvonta, kalavesien hoito ja 
kalastuksenvalvonta.  
Koronavirusepidemian takia on kaikki kevään fyysiset kokoukset peruttu alkaen 16.3. Poikkeuslain mukaisesti 
kalatalousalue aikoo pitää vuoden 2019 varsinaisen kokouksen viimeistään 30.9. Mikäli ei ole mahdollista pitää 
fyysistä kokousta, on sallittua pitää kokous sähköisesti, vaikka sitä ei ole kirjattu sääntöihin. 

KALASTUSMÄÄRÄYKSET 

Kalastuskieltoalue (Rauhoitusalue)  
Tammisaari-Snappertunan kalatalousalue päätti kokouksessa 10.4.2013 kieltää kuhan kalastuksen kesäkuussa, 
vuosina 2014-2020, alueilla, jotka ulottuvat sisäväylää pitkin Hangon kaupungin rajasta länteen Inkoon kunnan 
itäpuolelle. 

Muu kalastus on sallittu, mutta sivusaaliiksi saadut kuhat tulee välittömästi vapauttaa takaisin mereen. 

 

 
Pohjan kalastusalueen kokous päätti vuonna 2012 perustaa 
rauhoitusalueen mereen Mustijoen ja Fiskarsinjoen ulkopuolelle. 
Alueeseen kuuluu myös Brunkombäcken ja Borgbyträsk. Kaikki 
kalastus on kielletty ajalla 1.8.–30.11. ELY-keskus on vuoden 2017 
aikana uusinut päätöksen kalastuslain 53§ ja 54 § mukaisesti. Päätös 
on voimassa vuoteen 2020 asti. 

 
Solmuväli 
Tammisaari-Pohjan kalastusalue päätti kokouksessa 2015, että koko 
kalastusalueen alueella, on sallittu solmuväli verkolla kalastaessa 
vähintään 43 mm. Määräyksen piirin ei kuulu kalastus silakan, 
kilohailin, muikun tai syöttikalojen kalastukseen kuuluvilla verkoilla. 
Päätös tuli lain voimaiseksi 1.1.2016 ja koskee nykyisen 
lainsäädännön mukaisesti 31.12.2020 asti. 

Kalatalousalue suosittelee, että verkkokalastaessa Pohjanlahdessa 
tulevaisuudessa seurattaisiin määräyksiä, jotka Pohjan kalastusalue 
asetti 24.3.2011: solmuväli verkoissa kuhan kalastukseen on 50 mm 
ajalla 1.4.–31.7. ja yleisesti pienin solmuväli on 45 mm. 

Vesialueenomistajat voivat edellyttää suurempien solmuvälien käyttöä myöntäessään verkkokalastuslupia. 
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Lakiin, asetukseen ja viranomaispäätöksiin perustuvat määräykset 
Kalastuslakiin ja asetukseen on kirjattu määräyksiä pyyntimitoista, kalojen rauhoitusajoista, rajoituksia 
verkkokalastukseen, onkimiseen ja pilkkimiseen sekä saaliskiintiöitä. Uutta vuonna 2019 on, että uhanalaisille ja 
taantuneille kalalajeille ja jokiravulle vahvistettiin suojeluarvot, jonka lisäksi pitää maksaa sakkorangaistus, jos ottaa 
saaliikseen uhanalaisen kalan ja näin kalastusrikkeen tai -rikoksen nimimerkit täyttyvät. Esimerkiksi rasvaevällisen 
Itämeren lohen suojeluarvo meressä tai sisävesissä on 3 470 €.  
 
KALATALOUSALUEEN YHTEYSTIEDOT 

Toiminnanjohtaja: Gabi Lindholm: puh. (050) 404 2738, sähköposti gabi.lindholm@outlook.com 

Puheenjohtaja: Tomas Gripenberg: puh. (0400) 467 803, sähköposti tomas.gripenberg@mpoli.fi  
Kalatalousalueen postiosoite: Tallbackantie 69 A, 07900 Loviisa 
 

 
 

Tammisaari 11.6.2020 
Hallitus 
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