
TAMMISAARI-POHJAN KALATALOUSALUE            
 

VUOSIKERTOMUS 2020  
  

TAUSTATIEDOT 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on julkisoikeudellinen 
yleishyödyllinen yhdistys, johon kuuluu saaristovedet 
Hangon kaupungin rajalta lännessä, Inkoon kunnan rajalle 
idässä ja pohjoisessa Pohjanlahden pohjoisrannalle. 
Kalastusalueeseen kuuluvat sen lisäksi seuraavat 
järvialueet: Raaseporin joki, Mustionjoki Åkerforssin 
koskesta joen suulle, Fiskarsinjoki, 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 33 842 hehtaaria (Kalpa 
22.3.2021) ja kotikaupunki on Raasepori ja käytännön 
kielenä on ruotsi. 

Kalatalousalueen jäseniä ovat kalatalousalueen alueella 
olevat kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset 
kalatalousalan organisaatiot. Jäsenyys on automaattinen 
eikä sitä voida valita tai poistaa. Kalatalousalueen 
toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. 

Kartta Tammisaari-Pohjan kalatalousalueesta ja kalastuskieltoalueista, Paikkatietoikkuna 22.3.2021 

VUOSI 2020, HYBRIDIVUOSI 
Vuodesta 2020 tuli hyvin erilainen vuosi. Maaliskuun puolessa välissä Suomi sulkeutui, kun koronaepidemia levisi 
maahan. Kalatalousalueelle se merkitsi muutamia asioita. 

Kalatalousalueen kaikki kokoukset, paitsi yleiskokous ja yhteistyöryhmä, ovat pidetty etänä Teamsin kautta 
maaliskuun puolesta välistä lähtien. Tällä tavalla on ollut mahdollista päättää meneillään olevista asioista, mutta 
varsinkin keskustelu käyttö- ja hoitosuunnitelmasta on tuottanut tuskaa. Paluuta istumaan saman pöydän ääreen 
ja keskustelemaan asioista on odotettu. 

Kalastuksenvalvojat ovat jääneet ilman koulutusta. Ajoittain tarkastettiin vain pyydyksiä, ei kalastajia, ennen kuin 
suojavarusteet tulivat työnkuvaan mukaan. Kokouksia voitiin poikkeuslain mukaisesti pitää syyskuun loppuun 
mennessä ja ne voitiin pitää hybridikokouksena. Osa osallistujista oli paikalla ja muut osallistuivat Teamsin kautta. 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen sai lisävuoden aikaa ja se tulee nyt jättää ELY-keskukselle viimeistään 
31.12.2021. Kaikki koulutustilaisuudet ja seminaarit maaliskuusta eteenpäin pidettiin etänä tai peruttiin 
kokonaan. 

Moni sai tahattomasti lisää vapaa-aikaa tai heidän oli keksittävä uusia harrastuksia ja matkailukohteita. Tämä 
vaikutti positiivisesti lunastettujen kalastonhoitomaksujen määrään. Kalastonhoitomaksuja lunastettiin 290 000 
kappaletta 10,4 miljoonalla eurolla, mikä on 1,5 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän pitäisi 
vuonna 2022 vaikuttaa positiivisesti kalatalousalueen talouteen.  

HALLINTO  
Yleiskokous 
Kalatalousalue piti yleiskokouksen 30.9. Raaseporin kaupungin toimitiloissa, Raaseporinkatu 37 ja myös 
kokoukseen pystyi osallistumaan etänä. Kokouksessa oli edustettuna 5 äänioikeutettua jäsentä, viidellä henkilöllä 



Sivu 2/9 
  

oli yhteensä 16 ääntä. Muita osallistujia, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus, oli 3 henkilöä. Kolme osallistujista 
osallistui etänä Teamsin kautta. 

 
Hallitus 
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu vähintään 7 ja enintään 10 varsinaistajäsentä sekä 2 varajäsentä. Toimikausi 
on kolme vuotta. Kokous valitsee vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenistä. 
Varajäsenet saavat samat materiaalit kuin hallituksenjäsenet ja heillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. 
Varajäsenet saavat äänioikeuden silloin, kun hallitus ei ole täysimääräinen. 

Hallitus kokoontui 3 kertaa vuonna 2020 ja on antanut päätöksiä sähköpostin välitykseltä. Sähköpostilla annetut 
päätökset sisältyvät aina seuraavaan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Kokoukset pidettiin Ravintolassa Fyren 
Tammisaaressa ja etänä. 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen hallitus vuonna 2020 

Nimi Tehtävä 
Osallistunut 
hallituksen 
kokouksiin, kpl 

Eroamisvuorossa,  
yleiskokouksessa vuonna 

Tomas Gripenberg puheenjohtaja 3 2021 
Henrik Lundberg varapuheenjohtaja 3 2022 
Henning Danskanen jäsen 3 2022 
Carl-Johan Jansson jäsen 2 2022 
Magnus Nylund jäsen 3 2021 
Seppo Siltala jäsen 1 2021 
Thomas Stenström  jäsen 1 2022 
Jan Westerholm jäsen 0 2023 
Kenneth Westerholm jäsen 3 2023 
Henric Öhman   jäsen 3 2023 
Charlotta Bruncrona varajäsen  2 2021 
Ernst Knape varajäsen 0 2023 

Syyskuussa kokouksessa valittiin uudelleen jäseniksi Jan Westerholm, Kenneth Westerholm, Henric Öhman ja 
varajäseneksi Ernst Knape kokouksesta 2020 kokoukseen 2023 sekä Tomas Gripenberg puheenjohtajaksi ja Henrik 
Lundberg varapuheenjohtajaksi aina seuraavaan yleiskokoukseen asti. Jan Westerholm menehtyi myöhemmin 
syksyllä.  

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 kalatalousalueella on toimeksiantosopimus ajalle 1.5.2019-30.4.2021 
toiminnanjohtajantehtävistä Tmi Gabi Lindholm/Gabriella Lindholmin kanssa. Toiminnanjohtaja hoitaa myös 
rahastonhoitajan ja kirjanpidon tehtäviä. Kirjanpitoa hoitaa Bettina Hägglund, Tmi Kirjanpitopalvelu Hägglund 
Bettina.  

Kalatalousalue on valtuuttanut seuraavat kalastuksenvalvojat Erkki Utunen (31.12.2020), 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). Päivämäärä nimen perässä kertoo, milloin valtuutus päättyy. Bruncrona on 
palkansaajana, Thilman työskentelee toimeksiantosopimuksella Beavisa Oy:n kautta. Muut valvoivat 
talkoopohjaisesti.  

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

 

Ilmoituselin 
Kalatalousalueen päätöksistä kuulutetaan hallintolain määräysten mukaisesti. Sääntöjen mukaisesti 
kalatalousalueen ilmoitustaulu löytyy Raaseporin kaupungin virallisen ilmoitustaulun yhteydestä. Yleiskokous 
päätti, että kalatalousalue myös tiedottaa kokouksista lyhyellä ilmoituksella Västra Nyland ja Etelä Uusimaa -
lehdissä. Tiedot kokouksista tullaan myös sisällyttämään kalatalousalueen kotisivuille. 
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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 asiakirjat vuosilta 1983–2016 Pohjan 
paikallishistorian arkistoon sopimuksilla 2.12.2010 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 asiakirjoista löytyy vielä kalastusalueen puheenjohtajan luota, mutta myös ne 
tullaan siirtämään Pohjan paikallishistorian arkistoon. 

 
Tietosuoja-asetus 
Kalatalousalue noudattaa 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 julkisoikeudellinen elin, täytyy kalatalousalueen hallituksen nimetä tietosuojavastaava. 
Kalatalousalue ostaa palvelun Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä. 

TALOUS 
Toimintavuoden tulos 
Toisen toimintavuoden tulos oli alijäämäinen 26 473,73 €. 
Hallitus ehdottaa, että alijäämä siirretään voitto- ja tappiotilille. Kalatalousalueen oma pääoma 31.12.2020 on  
36 277,09 €. Alijäämä johtuu pääasiassa siitä, ettei kalatalousalue voinut kirjata omistajakorvauksia sopimuksen ja 
50 € säännön mukaisesti tuloksi tuloslaskelmaan. Syy tähän kerrotaan kohdassa Omistajakorvaukset. 

Tuotot vuodelta olivat yhteensä 58 733,55 € ja kulut yhteensä 78 473,09 €.  
Tuotot koostuivat kalakorttivaroista (28 505,67 €), jotka ovat olleet talletettuna Aluehallintovirastoon, käyttö- ja 
hoitosuunnitelman laatimiseen myönnetystä erityismäärärahasta vuosilta 2019 ja 2020 (17 500 €), ELY-keskuksen 
myöntämästä toiminta-avustuksesta (10 153 €), hankerahoituksesta (1 920 €) osallistumisesta Nylands 
Fiskarförbund r.y:n järjestämään kalastuksenvalvontahankkeeseen sekä korkovaroista (654,88 €). 

Varsinaisen toiminnan kulut, kuten käyttö- ja hoitosuunnitelma, kalaistutukset, kalastuksenvalvonta ja viestintä 
olivat 64 256,56 € ja menot hallinnosta, kuten kokoukset, hallitus ja toiminnanjohtaja olivat 20 950,52 €. 

 
Rahasto 
Omaan pääomaan sisältyy rahasto, josta Tammisaari-Snappertunan kalastusalueen kokous päätti vuonna 2012. 
Pääoma on sidottu, varat voidaan käyttää silloisen Tammisaari-Snappertunan kalastusalueen rajojen sisäpuolella 
olevan saariston ja saaristoväestön hyödyksi. Säännöt hyväksyttiin vuonna 2013. Kalastusalue siirsi yhteensä 75 
000 € omaa pääomaa rahastolle. Rahaston pääoma 31.12.2020 on 77 880,84 €. Varoja ei ole käytetty vuoden 
2020 aikana. Rahaston arvo pienentyi pankkitilin palvelumaksun verran (23,10 €). 

 
Omistajakorvaukset 
Kalatalousalue ei ole voinut jakaa omistajakorvauksia. Viimeisin jako on tehty kalastusalueen ajalla vuonna 2018. 
ELY-keskus on vuoden 2020 aikana maksanut omistajakorvaukset vuodelta 2018 (84 099 €) ja vuodeta 2019 (77 
097 €) kalatalousalueen tilille. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että korvaukset vuodelta 2017 olivat 70 329,82 €. 

Kalatalousalue ei voinut jakaa omistajakorvauksia vuonna 2020 tai kevättalvella 2021, koska Kalpa, 
kalatalousalueiden sähköinen palvelu, ei vielä toimi kunnolla. Odotuksena oli, että Kalpa olisi toiminut syksyllä 
2020. 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. Kalpa sisältää 
tiedot alueiden vesikiinteistöistä ja niiden omistajista sekä siinä on rajapinnat muutamaan valtion rekisteriin. 
Palvelu sisältää kuitenkin järjestelmävian, joka aiheuttaa sen, että jakamista ei voida suorittaa. Kalatalousalue ei 
voi maksaa korvauksia vesienomistajille eikä kirjata kalatalousalueelle kuuluvia varoja sopimuksen tai 50 € 
säännön mukaisesti. 
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Omistajakorvauksien maksamiseksi, tulee omistajan kalastuslain mukaisesti ilmoittaa seuraavat tiedot ja niissä 
tapahtuvat muutokset kalatalousalueelle: 1) jos kyseessä on osakaskunta, sen virallinen nimi tai jos kyseessä on 
yksityinen vesialue, sen omistajan nimi, 2) osoite, 3) kiinteistörekisteriote ja 4) tilinumero. Kalatalousalue voi 
myös kysyä muita selvityksiä yhteisomistuksessa olevista yksityisistä vesialueista. 

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti vanhentuvat omistajakorvaukset, joista ei ole sovittu, kolmen vuoden jälkeen. 
Tämä koskee korvauksia, jotka ylittävät 50 €/omistajanyksikkö, pienemmät summat kuuluvat lain mukaisesti 
kalatalousalueelle. Vanhentuneet varat kalatalousalue saa käyttää kalaveden kestävän käytön ja hoidon 
suunnitteluun, toteutukseen, ohjaukseen ja kehittämiseen sekä kalastuksenvalvontaan kuluviin kustannuksiin. 

Omistajakorvaukset 2016–2019, per 31.12.2020 

Vuosi  
Jaettava 
summa 

Maksettu 
omistajalle 

Kalatalousalueen 
käyttöön # 

Vanhentuvat 
PVM Summa 

Vuodesta 2016 (päätös 2017) 51 078,00 21 543,39 13 802,32 € 1.1.2021 15 727,49 
Vuodesta 2017 (päätös 2018) 70 329,82 29 816,99 16 122,11 € 1.1.2022 24 383,14 
Vuodesta 2018 (päätös 2019)* 84 099,00 0 pankin palvelumaksu 7,72 €  1.1.2023 0 € 
Vuodesta 2019 (päätös 2020)* 77 097,00 0 pankin palvelumaksu 23,12 € 1.1.2024 0 € 

*Kokonaissumma jaetaan sarakkeisiin, kun Kalpan kautta voidaan jakaa korvaukset.  
# Siirtosopimuksen ja 50 €:n säännön mukaisesti (kalastuslaki 83 §) 

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 

Talletuspäivä Kalastusalue Talletussumma 
Vuoden 2020 
aikana tehdyt 

nostot 

Saldo 
31.12.2020 

31.12.2008 Tammisaari-
Snappertuna 

33 027,02 € 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 € 
 

TOIMINTA 
Kalavesienhoito 
Kalatalousalue on vuoden aikana istuttanut meritaimenta, planktonsiikaa, kuhaa, madetta ja ankeriasta noin 
18 200 eurolla. Tarkoituksena oli istuttaa myös Bengtsårin kannan siikaa 7 000 eurolla, mutta Tunturisiika Oy ei 
voinut toimittaa kaloja.  

Meritaimen Isojoen kantaa, 1 865 kpl, kalat olivat kaksivuotiaita ja niiden keskipaino oli 155 g ja -pituus 24,5 cm. 
Taimenet olivat viljelty Savon Taimen Oy:ssä ja tilattu Suomenlahden meritaimenkomitean kautta hintaan 4 000 €. 
Kalat istutettiin Prediumista 6.4. 
Ankerias, 2 000 kpl, keskipaino oli 1 g ja -pituus 10 cm. Kalat ovat luonnonkaloja ja ne on pyydetty Englannista, 
Severnjoesta ja pyynnin jälkeen ne on pidetty karanteenissa Ruotsissa. Ankeriaat tilattiin Nylands Fiskarförbundin 
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kautta hintaan 3 100 €. Kenneth Westerholm otti kalat vastaan 5.8. ja istutti ne Åminneforssin voimalaitoksen 
alapuolelle.  
Planktonsiika Rautalammin kantaa, 1 740 kpl. Kalat olivat kaksikesäisiä ja keskipainoltaan 27,6 g ja -pituudeltaan 23,3 
cm.  Siiat tilattiin Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liiton kautta hintaan 2 016 € ja istutettiin 21.10. Degersjöstä. 
Planktonsiika Koitajoen kantaa olevat planktonsiiat tilasi Fiskarsin kalastusyhdistys, mutta kalatalousalue osallistui 
kustannuksiin 2 000 eurolla. Kalat olivat keskipituudeltaan 15 cm ja keskipainoltaan 20 g.  
Made, 2 100 kpl, jotka ovat kasvatettu luonnonravintolammikossa kesän yli, istutti Kenneth Westerholm 25.9. Baggbyn 
viereen ja Sjöbodeniin. Kalat tilattiin suoraan viljelijältä, Pekka Vantaselta. Kalat olivat keskipituudeltaan 12 cm ja -
painoltaan 9,6 g. Kalat maksoivat 2 179 euroa.  
Kuha Tampereen Pyhäjärven kantaa, 16 317 kpl, istutti Kenneth Westerholm 6.9. Ekerön Gunnarinrannasta 
Pohjanlahdesta. Kalojen keskipaino oli 3 g ja -pituus 8,0 cm. Kuhat olivat viljellyt Kidus Oy ja tilattu Nylands 
Fiskarförbundin kautta hintaan 4 908,23 €.  
 

Muut istutukset kalatalousalueella 

Laji, kanta, ikä Pvm Määrä Istutuspaikka Rahoittaja, velvoitekoodi 

Lohi, Neva, 2-vuotias  28.4 10 608 
Mustijoki, Billnäsin 
alapuoli  Valtio 

Taimen, Ingarskila, 
hedelmöitetty mäti 19.3 6 665 Langansbölebäcken Ei tietoa 

Taimen, Isojoki, 2-
vuotias 

6.4 
233 

Baggö -”- 

Planktonsiika, Koitajoki, 1-
vuotias 9.6 1 250 Sågsjö -”- 

-”- -”- 5 000 
Seljänalanen,  
Degersjön 

Fiskarsin kalastusyhdistys ja 
kalatalousalue 

Kuha, Pyhäjärvi, 1-
kesäinen 

 2 094 Suomenlahti, Rågö Osakaskunta 

Kuha, -”-, -”- 6.9 4 090 Källträsket  Ei tietoa 
Kuha, Painiojärvi, 1 
kesäinen 3.9 1 500 Spakanäs 

Osakaskunta 

Ankerias 5.8 4 000 Mustijoki, suualue Valtio 
Taulukko on laadittu ELY-keskuksen ja Sähin* tietojen perusteella (*Sovellus istutusten sähköiseen ilmoittamiseen) 
 
Raaseporin kaupunki maksoi kalatalousmaksuja Skeppholmenin ja Karjaan-Pohjan jätevedenpuhdistamoista. Näillä 
maksuilla istutettiin 30.9.2020 32 565 kpl yksikesäistä Kymijoen kannan vaellussiikaa Hangon kalasatamasta. 
 
Mustijoki 
Mustijoki on ollut suljettu vaelluskaloilta 65 vuoden ajan. Keväästä 2020 voivat kalat nousta 24 km jokea pitkin 
Åkerforsille asti, koska Åminneforssin ja Billnäsin kalaportaat ovat nyt toiminnassa. 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry on vetänyt Life-hanketta, joka on nimeltään Lohikalat Mustijokeen 2021. 
Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa pysyvästi jokihelmisimpukkaa, rakentaa kalateitä ja toteuttaa muita 
toimenpiteitä, jotka vahvistavat lohikalojen ja simpukoiden elinmahdollisuuksia. Koska Tammisaari-Pohjan 
kalatalousalue osallistui Billnäsin kalaportaiden rakennuskustannuksiin 50 000 €, on kalatalousalue hankkeen 
ohjausryhmässä. 
Vuoden 2020 aikana suoritettiin Åminneforssin kalaportaan toimivuuden seurantaa, jotta voitiin valvoa kalaportaan 
käyttöastetta. Tulokset olivat hyvät, kymmenen eri lajia, noin 2 300 yksilöä käytti portaita. Vimpa käytti kalaportaita 
kutualueenaan. Raportti seurannasta löytyy suomeksi netistä Mustionjoen Åminneforsin kalatien vaelluskalaseuranta 
vuonna 2020 ja Kuvaliite Mustionjoen kalatiet 2020. 
 
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 
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5.4.–29.11., yhteensä noin 80 tuntia. Thilman tarkasti noin 120 henkilöä ja noin 130 erilaista pyydystä. Raportin 
mukaan ainoa toimenpide, kirjallinen huomautus annettiin koskien verkkoa, joka oli virheellisesti merkitty. 

Charlotta Bruncrona käytti valvontaan omaa venettään ja hänen pääasiallinen valvonta-alueensa on Pohjanlahti. 
Hän valvoi noin 70 tuntia ajalla 13.4.–15.11. ja tarkasti 300 henkilöä. Vuoden aikana hän antoi 9 huomautusta. 
Tavallisin kalastustapa oli viehekalastus, mutta hän tapasi ja tarkasti myös verkkoja 22 kpl. Sesongin aikana hän 
tapasi neljä ryhmää, jotka olivat kalassa kalastusoppaan kanssa ELY-keskuksen luvalla.  

Kalatalousalue on hankkinut sähköisen raportointiohjelman, tabletin sekä internetyhteyden. Thilman käyttää 
sähköistä ohjelmaa ja Bruncrona raportoi perinteisellä tavalla. 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue oli yksi neljästä alueesta, jotka osallistuivat Nylands Fiskarförbundin hankkeeseen 
Tehostettua kalastuksenvalvontaa 2020. Hanke korvasi kalatalousalueelle yhteensä 30 tuntia Mustijoen ja sen 
ulkopuolisen merialueen valvontaa. Tähän valvontaan osallistui Bruncrona ja kalatalousalue palkkasi Kenneth 
Westerholmin suorittamaan valvontaa 10 tuntia. Tavallisesti Westerholm valvoo talkoopohjaisesti. Myös 
Åminneforssin kalastusyhdistys osallistui hankkeeseen 10 tunnilla. Valvontaa hoiti Erkki Utunen. Verkko oli väärällä 
alueella ja kaksi nuorta henkilöä onki väärässä paikassa. Valvojat tiedottivat nykyisistä määräyksistä. 

Henrik Lundberg, joka valvoo lähinnä ulkosaaristoa, ja Björn Lindholm eivät ole jättäneet raporttia vuodelta 2020.   
 
 
Lausunnot 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on jättänyt seuraavat lausunnot vuonna 2020  

Asia Kenelle Koska Yhteistyössä 
Ehdotus hakuohjeista merimetsojen 
vähentämiseen liittyvään 
poikkeuslupaan  

Uudenmaan 
merimetsotyöryhmä maaliskuu - 

Huomautus, että ruotsin kielellä merimetso, joka perii Suomenna on Phalacrocorax carbo sinensis 
(mellanskarv), ei Phalacrocorax carbo carbo (storskarv).  
 
Suomen merialuesuunnitelma, 
Suomenlahti 

Ympäristöministeriö kesäkuu 
5 muuta 
kalatalousaluetta 

Kalatalousalue otti kantaa muun muassa kaupalliseen kalastukseen, metsästykseen rajaavana tekijänä lajeille, 
jotka vaikuttavat biologiseen tasapainoon tai ihmisten toimentuloon, soran ottamiseen merenpohjasta ja 
ruoppausmassojen läjittämiseen mereen. 
 
Ehdotus asetuksesta kalatalousalueiden 
yleisavustuksen jakoperusteista 

Maa- ja 
metsätalousministeriö 

heinäkuu 6 muuta 
kalatalousaluetta 

Kalatalousalue muun muassa ehdotti, että kielilisää tulisi nostaa 2 000 euroon 1 000 eurosta ja, että 85 % 
avustuksesta tulisi olla perusosaa, sama kaikille kalatalousalueille. 
 
Olosuhteet, jotka vaikuttavat 
alueellisten kalastusrajoitusten 
asettamiseen ja kalastusoppaiden 
päivittäisen kiintiön määräämiseen 

Varsinais-Suomen ELY-keskus Joulukuu - 

Kalastusopastoimintaa on tarvetta rajata Jomalvikin ja Båssan vesialueiden välillä. Ajoittain liikkuu alueella 
päivittäin keskimäärin neljä eri opasta asiakkaiden kanssa. Kalatalousalue katsoo, että kalastusopastoiminnan 
rajoittamisen tulee koskea Edesvikeniä sekä ajatellen kalastuspainetta että rantojen omistajia ja 
vesialueenomistajia.  

 
 
Yhteistyö. koulutus ja kokoukset  
Edustus 
Kalatalousalueen hallitus on antanut päätöksen, että kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa edustaa Tammisaari-
Pohjan kalatalousaluetta virallista edustajaa tarvittaessa esisijaisesti puheenjohtaja, toissijaisesti 
varapuheenjohtaja ja kolmanneksi toiminnanjohtaja. Hallitus voi tilapäisesti nimittää muun edustajan. 
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Hallitus on myös antanut päätöksen, että kalatalousalueen tiedotusvastaavina toimivat puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. 

Puheenjohtaja Tomas Gripenberg edusti Länsi-Uudenmaan kalatalousalueita Nylands Fiskarförbund ry:n 
hallituksessa. Hän luopui tehtävästä yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä syyskuussa 2020. Nykyään Länsi-
Uudenmaan kalatalousalueita edustaa Niklas Rönnberg Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueelta.  

Uudenmaan kalataloudenyhteistyöryhmässä Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen edustajana on toiminut 
varapuheenjohtaja Henrik Lundberg, puheenjohtaja Tomas Gripenberg on ollut kalatalousalueen varajäsenenä 
ryhmässä. Yhteistyöryhmä ei pitänyt kokousta vuoden 2020 aikana. 

Kalatalousalue osallistuu alueellisen merimetsotyöryhmän työhön, ryhmän koolle kutsuu Uudenmaan ELY-keskus 
ja edustajana ryhmässä on varapuheenjohtaja Henrik Lundberg. Työryhmä piti vuoden 2020 aikana kolme 
kokousta etänä, joihin Lundberg osallistui. 

Toiminnanjohtaja Gabi Lindholm oli Nylands Fiskarförbund r.y:n hallituksessa, jossa edusti Porvoon-Sipoon ja 
Loviisan saariston kalatalousalueita. Hän luopui tehtävästä yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä syyskuussa 
2020. Toiminnanjohtaja on jäsenenä Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry:n hallituksessa, jossa edustaa 
rannikkokalatalousalueita sekä Kalatalouden Keskusliiton hallituksen jäsenenä vuoden vaihteeseen 2020/2021, 
jossa edusti yllä mainittua yhdistyksiä. 

Lindholm edustaa myös Uudenmaan kalatalousalueita Uudenmaan vesien- ja merenhoidonhallintoryhmässä ja 
Rannikkovesien kunnostusverkostossa, jotka koolle kutsuvat ELY-keskukset.  

 

Koulutus 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on vuoden 2020 aikana ollut edustettuna seuraavissa tilaisuuksissa, joita ei ole 
aiemmin kertomuksessa mainittu:  

 Åbolands Fiskarförbundin kalatalousalueseminaari tammikuussa Viking Grace 
 Kalatalouden Keskusliiton valtakunnallisille kalatalousaluepäiville helmikuussa, Viking Mariella ja rannikon 

kalatalousaluepäiville syyskuussa, etänä.  
 Merialuesuunnittelun seminaariin, toukokuussa, etänä  
 Kalatalouden Keskusliiton kalatalousalueiden toiminnanjohtajien koulutukseen lokakuussa, etänä 

 
 
Nettisivut 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue tilasi lokakuussa 2019 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 ja 
kirjoitustyö aloitetaan vuoden 2020 aikana. Nettisivujen laatiminen tuli maksamaan noin 2 200 euroa. Nettisivut 
ovat kalatalousalueen tärkein tiedotuskanava jäsenistölle ja suurelle yleisölle. 

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 ELY-keskus on 
vahvistanut kalatalousalueen suunnitelman. 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue nimesi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) tekemään käyttö- ja 
hoitosuunnitelman. Koronaepidemian vuoksi ja poikkeuslain ansiosta kalatalousalueen tulee jättää käyttö- ja 
hoitosuunnitelma ELY-keskukselle viimeistään 31.12.2021, aiemmin aikaraja oli 31.12.2020. 

Suunnitelman laatiminen alkoi hyvin. Kalatalousalueella oli sisäinen yhteistyöryhmän kokous helmikuussa 
Ravintolassa Fyren, jossa pääasiana oli suunnitelman kartoittaminen. Kokoukseen osallistui puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja Magnus Nylund, Jan Westerholm, Kenneth Westerholm ja toiminnanjohtaja. Helmikuun 
lopussa kalatalousalue keskusteli suunnitelmasta Raaseporin Ympäristö ry:n kanssa. Yhdistys ehdotti muun 
muassa vaelluskalojen ja muiden kalalajien kudun huomioon ottamista suunnitelmassa. Kymmenentenä päivänä 
maaliskuuta tapasi kalatalousalueen yhteistyöryhmä ja LUVY:n edustaja Tammisaaressa ja keskustelivat 
suunnitelman sisällöstä.  



Sivu 8/9 
  

Sitten tuli koronaepidemia. Työ alkoi pikkuhiljaa uudelleen, mutta vaikeimmissa olosuhteissa. Perusteellinen 
keskustelu, kompromissit ja yhteisymmärrykseen pääseminen etänä, sähköisten systeemien kautta, jotka 
useimmille ihmisille oli kokonaan uutta, ei ollut helppoa. Syvällinen keskustelu, josta tarvitaan tauko pohdintaa 
varten, on välttämätöntä, jotta saadaan suunnitelma, jonka hallitus voi käsitellä ja toteuttaa tulevan vuoden 
aikana. 

Toukokuussa kalatalousalue sai ensimmäisen suunnitelmaehdotuksen suomen kielellä. Kalatalousalueella oli 
tarkoituksena kesäkuun alussa pitää hallituksen kokous suunnitelman käsittelemiseksi, mutta siitä tuli 
työryhmäkokous, koska hallitus ei ollut päätösvaltainen. Kokouksen ja toiminnanjohtajan kommentit lähetettiin 
LUVY:lle ja kalatalousalue sekä LUVY kävivät kommentit läpi kesäkuun puolessa välissä. Seuraavan version 
suunnitelmasta kalatalousalue sai heinä-elokuun vaihteessa ja hallitus käsitteli sen elokuun lopussa. Syyskuun 
puolessa välissä kalatalousalue sai ruotsinkielisen version suunnitelmasta. Pienempi työryhmä muodostettiin 
tekemään ehdotuksia kalastusmääräyksistä, työryhmä tapasi kerran kasvotusten ja jatkoi keskustelua sen jälkeen 
sähköpostin avulla siihen asti, että marraskuussa keskusteltiin määräyksistä Teamsin avulla, jotta voitiin jatkaa 
keskustelua taas sähköpostilla. Kalatalousalue piti hallituksen kokouksen joulukuun puolessa välissä, jolloin koko 
suunnitelma tarkastettiin ja kommentit lähetettiin LUVY:lle. Suunnitelma on nyt kielitarkastettu ja ELY-keskus on 
lukenut sen ensimmäisen kerran ja kommentoinut sitä. 

Suunnitelma on tähän mennessä maksanut kalatalousalueelle 35 201,94 €. Työ jatkuu ja loppuu vuonna 2021. 

TULEVA TOIMINTAVUOSI 
Kalatalousalueen tärkein tehtävä vuonna 2021 on saada valmiiksi käyttö- ja hoitosuunnitelma. Muut tärkeät 
tehtävät ovat Kalpa-palvelun käyttöön ottaminen ja jakaa omistajakorvaukset kolmelta vuodelta, kotisivujen 
parissa työskentely, kalastuksenvalvonta, kalakantojen hoitaminen ja edunvalvonta. Mitä Kalpaan tulee, on sen 
käyttöönotto täysin kiinni Ruokavirastosta/ministeriöstä, jotka vastaavat palvelusta ja ratkaisevat olemassa olevat 
ongelmat.  

Koronaepidemia jatkuu edelleen. Ainakin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla kalatalousalueen kokoukset 
pidetään etänä tai hybridikokouksina sekä kalastuksenvalvojien tulee pitää etäisyyttä ja käyttää suojavarusteita 
kalastuksenvalvonnassa. 

KALASTUSRAJOITUKSET 
Solmuväli 2020 
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 on voimassa nykyisen 
lainsäädännön mukaisesti 31.12.2020 asti. 

Kalatalousalue suosittelee, että kalastaessa verkolla 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. 

 
Kalastuskieltoalue (rauhoitusalue) vuonna 2020 
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. Rajoitukset eivät koske vuotta 2021. 
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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. Kalatalousalue on jättänyt 
hakemuksen ELY-keskukselle, jotta tämä kalastuskieltoalueet olisivat 
voimassa myös vuonna 2021. Päätös asiasta ei ole vielä tullut.  
 
 
Lakiin, asetukseen ja viranomaispäätöksiin perustuvat 
määräykset 
Kalastuslakiin ja asetukseen on kirjattu määräyksiä pyyntimitoista, 
kalojen rauhoitusajoista, rajoituksia verkkokalastukseen, onkimiseen ja 
pilkkimiseen sekä saaliskiintiöitä. Uhanalaisille kaloille ja jokiravulle on 
vahvistettu suojeluarvot. Suojeluarvo täytyy maksaa mahdollisen 
sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai 
-rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalainen kala. 
Esimerkiksi rasvaevällisen Itämeren lohen suojeluarvo meressä tai 
sisävesissä on 3 470 €. Lisätietoja määräyksistä löytyy nettisivuilta 
kalastusrajoitus.fi ja ahven.net . 
 
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 
Kotisivu: https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi/ 
 
 
 

 
 

Tammisaari 24.3.2021 
hallitus 

 


