
TAMMISAARI-POHJAN KALATALOUSALUE            
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2022-2023  
 
 

1. Yleistä 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu saaristovesialueet Hangon 
kaupungin rajalta lännessä Inkoon kunnan rajalle idässä ja pohjoisessa Pohjanpitäjänlahden pohjoisrannalle. 
Kalatalousalueeseen kuuluvat lisäksi seuraavat järvialueet: Raaseporinjoki, Mustionjoki Åkerforsin koskesta joen 
suulle, Fiskarsinjoki, osa Määrjärvestä ja Seljänalaisesta, Simijärvi, Degersjö, Kullasjö, Grabbskog Storträsk, osa 
Brukträsketin vesistöstä, Marsjön, Källträsk sekä Högbensjönin ja Läppträsketin länsiosat.  
 
Kalatalousalueen tehtävänä on kehittää alueensa kalataloutta ja edistää jäsentensä yhteistyötä kalavarojen 
kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue voi tehdä sitoumuksia ja hankkia omaisuutta omiin 
nimiinsä tai omaan käyttöönsä.  
 
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset kalatalousalan organisaatiot. 
Jäsenyys on automaattinen eikä sitä voida valita tai poistaa. Kalatalousalueen toimielimet ovat yleiskokous, 
hallitus ja toiminnanjohtaja.  
 
2. Käyttö- ja hoitosuunnitelma 
Kalatalousalue on saanut tehtäväkseen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen tai teettäminen.  Suunnitelma, 
jonka Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on tehnyt hallituksen ja toiminnanjohtajan johdolla, on 
hyväksytty ylimääräisessä yleiskokouksessa 25.11.2021. Suunnitelma on esillä Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen (tästä eteenpäin VARELY) kotisivuilla 9.2-1.4.2022.  Sinä aikana kirjalliset 
lausunnot, huomautukset ja mielipiteet suunnitelmasta voidaan toimittaa VARELYlle.  
 
VARELY hyväksyy suunnitelman, kun tämä  

• täyttää kalastuslain vaatimukset  

• on yhdenmukainen valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien kanssa eikä estä niiden 
täytäntöönpanoa   

• on yhdenmukainen lähellä olevien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien kanssa  

•  on käsitelty alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä  
 
Jos jokin näistä kohdista ei täyty, VARELY palauttaa suunnitelman kalatalousalueelle uuteen valmisteluun.  
 
Suomenlahden kalatalouden yhteistyöryhmä on käsitellyt suunnitelmaa 18.2.2022. Varapuheenjohtaja Henrik 
Lundberg edustaa kalatalousaluetta ryhmässä ja puheenjohtaja Tomas Gripenberg toimii varajäsenenä. 
 
Kalatalousalue ja vesienomistajat vastaavat suunnitelman toteuttamisesta sikäli, kuin toteuttaminen koskee heitä. 
Viranomaisten on otettava huomioon suunnitelmassa mainitut yleiset suuntaviivat kalavarojen käytölle ja 
hoidolle. 

 
3. Kalastuksen hoitotoimenpiteet 
Kalatalousalue osallistuu mielellään kalastuksen hoitotoimenpiteisiin, jotka:  

✓ vaikuttavat myönteisesti kalojen luontaiseen lisääntymiseen  
✓ vähentävät ongelmia kaloja pyydystävien petojen, kuten merimetsojen ja hylkeiden, kanssa  
✓ vähentää ongelmia vedenlaadun kanssa 
✓ tuottavat tulosta pitemmäksi aikaa  
✓ tuottavat tulosta isommalle alueelle  
✓ hyödyntää kaikkien ryhmien kalastajia ja  
✓ tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 

 
Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristöosasto on asettanut merimetsotyöryhmän. Varapuheenjohtaja Henrik 
Lundberg edustaa Tammisaari-Pohjan kalatalousaluetta ryhmässä. 
 
Kalatalousalue jatkaa vuosittain kalaistutuksia eri alueille kalatalousaleen sisällä, mutta istutusten kustannuksia 
sovelletaan niin, että kalatalousalue myös saattaa osallistua toimenpiteisiin, jotka pitemmällä tähtäimellä johtavat 
elinvoimaisiin kala- ja rapukantoihin. Meritaimenen vaelluspoikasten (smolttien) ja saaristosiian istutuksia 
tehdään vuorotellen Prediumissa ja Baggössä. Meritaimen on Storön tai Ingarskilan kantaa.  Vuonna 2022 
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Ingarskilan kantaa ei ole saatavilla. Ankeriasta voidaan istuttaa Pohjanpitäjänlahteen tai fladoihin Raaseporinjoen 
ulkopuolella.  Sisävesisiikaa voidaan istuttaa alueen järviin yhteistyössä esimerkiksi Fiskarsin Kalastusyhdistyksen 
kanssa. Muita kyseeseen tulevia lajeja ovat hauki, made ja kuha, jos löytyy alueelle sopivia kantoja. Taimenen ja 
vaellussiian istutus Pohjanpitäjänlahden pohjoisosaan tai Mustionjokeen ja Fiskarsinjokeen voi myös tulla 
ajankohtaiseksi myöhemmässä vaiheessa.  
Kalatalousalue seuraa velvoiteistutuksia, jota on tehty alueella ja antaa tarvittaessa lausuntoja VARELY:lle 
tulevista istutuslajeista ja -paikoista. Istutukset esitellään vuosikertomuksessa.  
 
Hallitus esittää seuraavia kalaistutuksia vuodelle 2022.  

Laji Summa/kpl Ikä Istutuspaikka/alue Tilataan taholta 

Saaristosiika 
(Bengtsår) 

7 000 € 1-kesäinen 
Meri, Baggö tai 
Predium 

Tunturisiika 

Ankerias 2 000 kpl   Pojhjanpitäjänlahti 
Nylands 
Fiskarförbund 

Meritaimen 4 000 € 2 vuotta 
Meri, Baggö tai 
Predium 

Suomenlahden 
meritaimenkomitea 

Made 4 000 € Esikasvatettu/vastakuoriutunut Pojhjanpitäjänlahti 

Pekka 
Vantanen/Etelä-
Suomen 
Merikalastajain Liitto  

Planktonsiika 2 000 € 1-kesäinen-1-vuotinen Järvet 
Fiskarsin 
Kalastusyhdistys tilaa 

 
Kalatalousalue osallistuu lisäksi 5000 eurolla taimenen ja siian tuki-istutuksiin Mustionjokeen sivu-uomineen ja 
uusien emokalojen pyyntiin Laukaan viljelylaitokseen.  

Istutukset vuonna 2023 tulevat olemaan samaa suuruusluokka, ellei tule ilmi sellaista tietoa, joka muuhun johtaa. 
Lajit ja kannat, jota saa istuttaa kalatalousalueella ilman VARELYn poikkeuslupaa on listattu käyttö- ja 
hoitosuunnitelman luvussa 9.3 Suunnitelma istutuksista.  

Pohjanpitäjänlahden kalastuskieltoalue, joka on perustettu suojaamaan vaelluskalojen kutuvaellukset 
Mustionjokeen ja Fiskarsinjokeen on uusittava vuoden 2022 yleiskokouksessa, jotta VARELY ehtii käsitellä ja 
päättää asiasta ennen 1.8.2023.  Hallitus esittää, että kalatalousalue anoo kalastuskiellolle jatketta meressä 
Mustionjoen ja Fiskarsinjoen ulkopuolella sekä Brunkombäckeniin ja Borgbyträskiin.  Muut kalastuksen 
säätelytoimenpiteet, jota esitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmassa, käsitellään sen jälkeen, kun suunnitelma on 
saanut lainvoiman.  
 
4. Toimenpiteet saaristossa 
Kalatalousalue hallinnoi Tammisaari-Snappertunan kalastusalueen aikoinaan sen aikaisen kalastusalueen rajojen 
sisäpuolella olevan saariston ja saaristonväestön hyödyksi perustamaa rahastoa. Hallitus voi, kun sopiva tarkoitus 
löytyy, myöntää varoja rahaston pääomasta tai koroista. Hallitus keskustelee mielellään saaristoväestön kanssa 
siitä, mitkä sopivat tarkoitukset voisivat olla. Varoja voidaan käyttää esimerkiksi kutualueiden kunnostamiseen, 
rannikkoalueen yhteiseen hautomoon tai kalasatamiin. Pääoma 1.1.2022 on 77 850,64 €. Rahaston raportti 
sisällytetään vuosittain toimintakertomukseen.   
 
5. Kalastuksenvalvonta  
Kalastuksenvalvonta on tärkeä osa kalastusalueen työtä. Kalastuksenvalvojien tehtävänä on valvoa kalastuksen 
laillisuutta ja luvallisuutta mutta myös ennaltaehkäisevässä mielessä tiedottaa paikallisista ja valtakunnallisista 
kalastusmääräyksistä kaikenlaisille kalastajille. Erityistä huomiota kiinnitetään kuhan pyyntimittoihin, 
kalastuskieltoalueisiin ja alueisiin, joihin kohdistuu korkea kalastuspaine.  
 
Kalatalousalueella on oma vene valvontaa varten. Vene, TG-5900 Suzuki F 70 moottorilla, on ostettu uutena 
vuonna 2010. Kalatalousalueella on 6 valtuutettua valvojaa. Ken Thilmanilla on toimeksiantosopimus 
kalatalousalueen kanssa, ensisijaisesti eteläisten alueiden valvonnasta kalatalousalueen veneellä. Charlotta 
Bruncrona on palkansaajana ja valvoo ensisijaisesti Pohjanpitäjänlahtea omalla veneellä. Kenneth Westerholm on 
palkansaajana ja valvoo Mustionjokea ja sen ulkopuolisia alueita, mutta hän suorittaa valvontaa myös 
talkoopohjaisesti. Kalatalousalue maksaa Åminneforsin kalastusyhdistykselle kalastuksenvalvonnan toiminta-
avustusta. Talkoovalvojina toimivat lisäksi Erkki Utunen, Henrik Lundberg ja Björn Lindholm. Kalatalousalue on 
avoin nimeämään muutaman kalastuksenvalvojan lisää, lähinnä vapaaehtoisesti toimivia.   
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Seppo Siltala valvoo toimeksiantona Fiskarsin yhtiön vesialueella. Kalatalousalue ottaa mielellään vastaan 
vesialueenomistajien omien valvojien tietoja, jotta yhteistyötä voitaisiin kehittää.  
 
Kalatalousalue on vuoden 2022 talousarviossa varannut 18 000 euroa kalastuksenvalvontaan, ja tarkoituksena on 
järjestää enemmillään 200 tuntia valvontaa, mukaan lukien siihen liittyvät muut työt.  
 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue selvittää, haluaako Länsi-Uudenmaan kalatalousalue ostaa 
kalastuksenvalvontapalvelua vesialueelle, joka ulottuu Hermansöstä idässä Mulaniin lännessä.   
 
Kun järjestetään koulutustilaisuuksia kalastuksenvalvojille, Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen  
valvojat ja toiminnanjohtaja osallistuvat tähän edellyttäen, että se sopii aikatauluihin. Kalatalousalue pyrkii 
laajentamaan yhteistyötä vesienomistajien, muiden kalatalousalueiden, rajavartioston, Metsähallituksen, ELY-
keskuksen, poliisin ja tullilaitoksen kanssa.  
 
6. Edunvalvonta ja edustus 
Yksi kalatalousalueen tärkeimmistä tehtävistä on edunvalvonta, jota tehdään lausuntojen antamisen kautta 
asioista, jotka koskevat kalastusta, vesiympäristöä ja vesien omistajuutta. Tavallisesti toiminnanjohtaja kirjoittaa 
ehdotuksen lausunnoksi, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy.   
 
Kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa virallista edustajaa tarvittaessa Tammisaari-Pohjan kalatalousaluetta edustaa, 
mikäli muuta ei päätetä, ensisijaisesti puheenjohtaja, toissijaisesti varapuheenjohtaja ja kolmanneksi 
toiminnanjohtaja.  
 
7. Vesienomistusrekisteri (Kalpa) ja omistajakorvausten jako  
Maa- ja metsätalousministeriö on rakentanut sähköisen palvelun kalatalousalueille. Palvelua, jota kutsutaan 
Kalpaksi (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut), käytetään muun muassa omistajakorvauksien jakamiseen ja 
kokousosallistujien listaamiseen. Vastuu palvelusta on ministeriöllä.  
 
Kalatalousalueen toiminnanjohtajalla on käyttöoikeus palveluun, joka on kalatalousalueelle maksuton. 
Kiinteistöjen ja omistajien tiedot päivitetään päivittäin kiinteistötietorekisteristä. Toiminnanjohtaja syöttää 
palveluun tietoja, muun muassa sopimuksista, valtakirjoista, tilinumeroista ja yhteyshenkilöistä.  
 
Kalatalousalue päättää vuoden 2022 yleiskokouksessa periaatteista, kuinka korvaukset, jotka liittyvät 
kalastukseen vuonna 2021 tullaan jakamaan. Korvaus perustuu yleiskalastusoikeuksien käyttöön kalavesillä sekä 
kalastusopastoimintaan. Yleiseksi kalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus: heittokalastus tai vetouistelu 
yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla.  
Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni vesialueenomistaja sopii korvauksista kalatalousalueen kanssa ja 
mielellään jättäisivät varat kalatalousalueen käytettäväksi esimerkiksi kalastuksenvalvontaan tai kalavesien 
hoitoon. Mikäli vesialueenomistaja haluaa nostaa korvauksensa, on omistajalla lain mukainen velvollisuus 
ilmoittaa seuraavat tiedot ja niissä tapahtuvat muutokset kalatalousalueelle: osakaskunnan tai omistajan nimi, 
osoite, kiinteistötunnukset ja tilinumero. Kun kyseessä on yhteinen vesialue, vaatii kalatalousalue lisäksi 
valtakirjan, josta ilmenee kuka hoitaa asioita ja kuka on epäselvissä tapauksissa tilivelvollinen. 
 
 
8. Toiminnanjohtaja 
Toiminnanjohtajan tehtävää hoitaa Tmi Gabi Lindholm 1.5.2019-31.12.2022 voimassa olevan sopimuksen 
mukaisesti. Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen sisäistä ja ulkoista tiedottamista, edunvalvontaa, toimii 
kokouksissa sihteerinä ja esittelijänä sekä hoitaa hallinto- ja taloustehtäviä. Tehtävää hoitaa Gabriella Lindholm 
hallituksen valvonnan alaisena.  
 
9. Yhteistyö ja viestintä  
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue työskentelee yhdessä Uudenmaan rannikon muiden kalatalousalueiden kanssa 
ja pyrkii yhteistyöhön myös viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa kalatalouselinkeinoa ja 
vesiensuojelua koskevissa asioissa. Kalatalousalue osallistuu muun muassa omalla edustajalla tai usean 
kalatalousalueen yhteisellä edustajalla useaan ELY-keskuksen koolle kutsumaan yhteistyöryhmään. 
 
Ulkoinen viestintä on kalatalousalueen ulkoinen ilme ja antaa kalatalousalueelle näkyvyyttä vesienomistajien, 
kalastajien, toisten kalatalousalueiden, kuntien, kalatalouden ja vesiensuojelun yhdistysten sekä viranomaisten 
parissa. Viestintä toteutuu muun muassa kalatalousalueen kotisivujen https://tammisaari-
pohjankalatalousalue.fi/ kautta. Henkilökohtaiset kontaktit ovat myös erittäin tärkeät. Kotisivut ovat 
kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu, eli paikka, jossa kalatalousalue kuuluttaa päätöksistään.  
 

https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi/
https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi/
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Kalatalousalueen viestintävastaavia ovat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.  
Hallitus, mukaan lukien varajäsenet, ja toiminnanjohtaja osallistuvat kalatalousaluetta koskeviin koulutus- ja 
yhteistyötilaisuuksiin. 
 
10. Rahoitus  
Kalatalousalue rahoittaa toimintaansa kalastonhoitomaksuilla, jotka tulevat kalastusalueelle eri nimekkeiden alla.  
VARELYn toiminta-avustuksen ja edistämismäärärahojen avulla, talletuksilla, jotka ovat olleet talletettuina 
aluehallintovirastoon 10 vuoden ajan, vanhentuneilla omistajakorvauksilla, kalastuskorvauksilla, jotka 50 €:n 
säännön mukaisesti jäävät kalatalousalueelle, vesialueenomistajien varoilla, jotka ovat siirtosopimuksen 
mukaisesti siirretty kalatalousalueen käyttöön ja omalla pääomalla. 
 
11. Hallituksen ja toiminnanjohtajan terveiset 
Jos hyvin käy, vuosi 2022 on viimeinen siirtymävuosi vuosien 1982 ja 2016 kalastuslakien välillä. Tämä riippuu 
siitä, saako käyttö- ja hoitosuunnitelma lainvoiman vuonna 2022 ja voidaanko työ suunnitelman toteuttamiseksi 
aloittaa täysimääräisesti vuonna 2023.  Jos käy kuten toivotaan, hallituksen on ennen seuraavaa 
toimintasuunnitelmaa käytävä käyttö- ja hoitosuunnitelma yksityiskohtaisesti läpi ja poimittava sieltä ne 
toimenpiteet, joihin on edellytyksiä ryhtyä heti.  Moni suunnitelmassa esitetty toimenpide vaatii huomattavan 
suuria taloudellisia ponnistuksia, ammattitaitoa sekä paikallistuntemusta.    

Voidaan kysyä, oliko lainsäätäjä tarpeeksi perillä asioista kuin laki vuonna 2015 hyväksyttiin.  Kalatalousalueella on 
paljon ja mielenkiintoisia lakisääteisiä tehtäviä (Kalastuslaki 24§), mutta ne ja lakisääteinen rahoitus eivät kulje 
käsi kädessä.  Olisiko jo aika ottaa käyttöön sellainen rahoitus kalatalousalueelle, joka ei ole sidottu lunastettujen 
kalastonhoitomaksujen määrään?  

Tammisaari 23.3.2022, Hallitus 
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Tammisaari 
24.3.2021, Hallitus 

Arvio 2022 Tulos 2021 Arvio 2021

VARSINAINEN TOIMINTA

Tulot, varsinainen toiminta

Edistämisvarat 5 000 0 3 000

Kalastuksenvalvontatuotot 640 0 320

Omistajakorvaukset 0

Sopimuksella 14 000 13 105 14 000

50 €-sääntö 20 000 19 621 25 000

Vanhentuneet 24 380 15 727 15 700

Nostetut talletukset, aluehallintovirasto 0 36 933 36 900

Muut tuotot 0 0 100

Tulot, varsinainen toiminta 64 020 85 386 95 020

Kalavedenhoitokulut

Istutus -25 000 -12 605 -18 000

Kunnostukset 0 -5 000 -5 000

Tiedotus -1 000 -477 -200

Kalastuksensäätely -200 -110

Käyttö- ja hoitosuunnitelma -1 000 -5 470 -4 000

Kalastuksevalvonta -18 000 -9 750 -18 000

Kulut, Varsinainen toiminta -45 200 -33 413 -45 200

Varsinainen toiminta yli-/alijäämä 18 820 51 973 49 820

HALLINTO

Yleiskokouskulut -1 000 -382 -1 000

Hallituksen kulut -6 000 -4 000 -9 000

Toimistokulut, -2 000 -1 481 -2 000

Toiminnanjohtajapalkkio -10 500 -11 475 -13 500

Muut toiminnanjohtajakulut -1 000 -40 -1 000

Hallinto -20 500 -17 378 -26 500

Alijäämä yhteensä -1 680 34 595 23 320

RAHALLISET TUOTOT

Tuotot 0 446 200

Kulut 0 -20 0

OMA TOIMINNAN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 680 35 021 23 520

YLEISET AVUSTUKSET
Valtionavustus, toiminta 12 240 10 555 10 555

TOIMINTAVUODEN ALI-/YLIJÄÄMÄ 10 560 45 576 34 075

Yhteenveto

Kulut -65 700 -50 811 -71 700

Tuotot 76 260 96 387 105 775

Tulos 10 560 45 576 34 075


