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TAUSTATIEDOT 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on 
julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 
saaristovesialueet Hangon kaupungin rajalta 
lännessä Inkoon kunnan rajalle idässä ja 
pohjoisessa Pohjanpitäjänlahden 
pohjoisrannalle. Kalatalousalueeseen kuuluvat 
seuraavat järvialueet: Raaseporin joki, 
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 järjestämisessä. Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(jatkossa VARELY) antoi päätöksen rajoista 
13.12.2017. Kalatalousalueen pinta-ala on 34 
325 hehtaaria (Kalpa 22.3.2022), kotikaupunki 
on Raasepori ja pöytäkirjakieli ruotsi.  
 

    

 

Kartta Paikkatietoikkunasta 22.3.2022 syvyysvyöhykkeillä ja luonnonsuojelualueilla  

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. 

Kalastusalueella on noin 1 260 vesienomistajia, kun yhteisomistuksessa oleva tai yhteinen kiinteistö lasketaan 
yhdeksi omistusyksiköksi. Näistä noin 105 omistavat 50 hehtaaria tai enemmän ja niillä on yhteensä noin 120 
ääntä yleiskokouksessa.  

HALLINTO  

 
Yleiskokoukset 
Kalatalousalue järjesti varsinaisen yleiskokouksensa 15.4. Teamsin välityksellä.  Kokouksessa oli edustettuna 9 
äänioikeutettua jäsentä, 8 henkilöä, joilla oli yhteensä 16 ääntä. Muita osallistujia, joilla oli läsnäolo- ja 
puheoikeus, oli 4 henkilöä.  Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä päätettiin sääntömuutoksesta sekä 
äänestys- ja vaalimenettelystä sääntöjen liitteeksi.  

 
Kalatalousalue järjesti ylimääräisen yleiskokouksen 25.11 käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistamiseksi. 
Yleiskokous järjestettiin Raaseporin kaupungin tiloissa Raaseporintiellä Tammisaaressa. Kokouksessa oli 
edustettuna 11 äänioikeutettua jäsentä, 10 henkilöä, joilla oli yhteensä 22 ääntä. Muita osallistujia, joilla oli 
läsnäolo- ja puheoikeus, oli 5 henkilöä.   
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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 heti, kun hallitus ei ole täysilukuinen.  

Hallitus kokoontui 5 kertaa vuonna 2021 ja on myös tehnyt päätöksiä sähköpostin välitykseltä. Neljä kokousta 
pidettiin etänä Teamsin välityksellä ja yksi yhdistelmänä paikan päällä (Raaseporintie 5) sekä Teamsissa. Käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa käsiteltiin jokaisessa kokouksessa ja oli neljän kokouksen pitämisen syy.  

Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen hallitus vuonna 2021 

Nimi Tehtävä 

Osallistunut 
hallituksen 
kokouksiin 
(lkm) 

Eroamsivuorossa 
yleiskokouksessa vuonna 

Tomas Gripenberg puheenjohtaja 5 2024 

Henrik Lundberg varapuheenjohtaja 5 2022 

Charlotta Bruncrona varajäsen/jäsen 5 2023 

Henning Danskanen jäsen 5 2022 

Carl-Johan Jansson jäsen 4 2022 

Magnus Nylund jäsen 4 2024 

Seppo Siltala jäsen 0 2024 

Thomas Stenström  jäsen 1 2022 

Kenneth Westerholm jäsen 4 2023 

Henric Öhman   jäsen 4 2023 

Ernst Knape varajäsen 0 2023 

Esa Lehtinen varajäsen 1 2024 

Varsinainen yleiskokous valitsi uudelleen Tomas Gripenbergin, Magnus Nylundin ja Seppo Siltalan kaudelle 
yleiskokous 2021 – yleiskokous 2024. Lotta Bruncrona, joka aiemmin oli varajäsen, valittiin edesmenneen Jan 
Westerholmin tilalle (jäseneksi) kaudelle yleiskokous 2021 – yleiskokous 2023. Esa Lehtinen valittiin Bruncronan 
tilalle varajäseneksi kaudelle yleiskokous 2021 – yleiskokous 2024. Tomas Gripenberg valittiin uudelleen 
puheenjohtajaksi ja Henrik Lundberg varapuheenjohtajaksi seuraavaan varsinaiseen yleiskokoukseen saakka.  

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet saavat 60 €:n suuruisen korvauksen/kokous, kokouksen puheenjohtaja saa 100 
€/kokous ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 300 €:n vuosipalkkio. 

 
Toimihenkilöt ja tilintarkastaja 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalueella on toimeksiantosopimus ajalle 1.5.2019-31.12.2022 
toiminnanjohtajantehtävistä Tmi Gabi Lindholm/Gabriella Lindholmin kanssa. Toiminnanjohtaja on myös 
vastuussa rahastonhoitajan ja kirjanpidon tehtävistä. Kirjanpitoa hoiti Bettina Hägglund, Tmi Kirjanpitopalvelu 
Hägglund Bettina.   

Kalatalousalue on valtuuttanut seuraavat kalastuksenvalvojat: Erkki Utunen (14.6.2030), 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 palkansaaja 
ja Thilman työskentelee toimeksiantosopimuksella Beavisa Oy:n kautta. Muut valvoivat talkoopohjaisesti.   

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

Ilmoituselin 
Kalatalousalueen päätöksistä kuulutetaan hallintolain määräysten mukaisesti.  Sääntöjen mukaan 
kalatalousalueen kotisivut ovat myös kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu, mutta päätöksistä kuulutetaan 
myös Raaseporin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Varsinainen yleiskokous päätti, että kalatalousalue 
tiedottaa yleiskokouksista myös lyhyellä ilmoituksella lehdissä Västra Nyland ja EteläUusimaa  



Sida 3/7 

  
 
Jäsenyydet 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on jäsenenä alueellisessa neuvontajärjestössä Nylands Fiskarförbund ry:ssä. 
 
Arkistointi 
Pohjan kalastusalue ja Tammisaari-Pohjan kalatalousalue ovat siirtäneet Pohjan kalastusalueen, Tammisaari-
Snappertuna kalastusalueen sekä Tammisaari-Pohjan kalastusalueen asiakirjat vuosilta 1983-2016 Pohjan 
paikallishistorialliseen arkistoon 2.12.2010 ja 18.9.2019 päivätyillä sopimuksilla. Arkisto on avoin yleisölle.  

Tammisaari-Snappertunan kalastusalue on arkistoinut tositteet, kirjanpidon päiväkirjat sekä veroasiakirjat vuosilta 
1995-1998 sekä tositteet ja verotusasiakirjat vuosilta 1999-2003 Raaseporin kaupungin arkistoon. Osa Tammisaari-
Snappertuna kalastusalueen asiakirjoista ovat vielä kalastusalueen puheenjohtajan luona, mutta myös nämä tullaan 
siirtämään Pohjan paikallishistorialliseen arkistoon. 

 
Tietosuoja-asetus 
Kalatalousalue noudattaa tietosuoja-asetuksen periaatteita kaikkien henkilötietojen käsittelyssä, mikä muun 
muassa tarkoittaa rekisteröityjen oikeuksien turvaamista, henkilötietojen keräämisen vähentämistä, 
henkilötietojen tuhoamista sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita ja että vain niillä, jotka konkreettisesti tarvitsevat 
tämän oikeuden, on pääsy henkilötietoihin.   
 
Koska kalatalousalue on julkisoikeudellinen elin, täytyy kalatalousalueen hallituksen nimetä tietosuojavastaava. 
Kalatalousalue ostaa palvelun Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä. 

TALOUS 

Toimintavuoden tulos 
Kolmannen toimintavuoden tulos oli 45 575,82 € ylijäämäinen.  
Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään voitto- ja tappiotilille. Kalatalousalueen oma vapaa pääoma oli 
31.12.2021 81 883,11 €.  Ylijäämä johtuu siitä, että kalatalousalue sai kirjattua omistajakorvauksia sopimuksen ja 
50 € säännön mukaisesti kahdelta vuodelta sekä nostettua ja tuloutettua aluehallintovirastossa oleva vanhojen 
omistajakorvausten talletus.   
Vuoden tulot olivat yhteensä 96 386,88 € ja menot 50 811,12 €.  
Tulot koostuivat kalastuskorttivaroista (36 932,94 €) jotka olivat olleet tallennettuja aluehallintovirastossa, 
sopimusten mukaisista (13 104,65 €) ja 50 €-säännön mukaisista (19 621,17 €) omistajakorvauksista vuosilta 2018 
ja 2019, vanhentuneista omistajakorvauksista (15 727,49 €) vuodelta 2016, VARELYn myöntämästä toiminta-
avustuksesta (10 555,00 €) ja korkotuloista (445,69 €). 
Varsinaisen toiminnan kulut, kuten käyttö- ja hoitosuunnitelma, kalaistutukset, kalastuksenvalvonta ja viestintä 
olivat 52 450,87 € ja hallinnolliset menot, kuten kokoukset, hallitus ja toiminnanjohtaja 17 855,69 €. 
 

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 31.12.2021 on 77 850,64 €. Varoja ei ole käytetty vuoden 2021 aikana. 
Rahaston arvo pienentyi pankkitilin palvelumaksun verran (30,20 €). 

 

Omistajakorvaukset 
VARELY on vuonna 2021 maksanut vuoden 2020 omistajakorvaukset (80 120,00 €) kalatalousalueen tilille.  

Vuonna 2021 kalatalousalue on ottanut käyttöön Kalpan, kalatalousalueiden sähköisen palvelun, ja jakanut 
omistajakorvaukset vuosilta 2018 ja 2019 alla olevan taulukon mukaisesti. Korvaukset vuodelta 2020 jaetaan ja 
maksetaan vesienomistajille keväällä 2022. Aiemmat korvaukset on maksettu kesäkuussa 2021.  

Omistajakorvauksien maksamiseksi omistajan tulee 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) kiinteistörekisteritunnus ja 4) tilinumero. Kalatalousalue voi myös 
pyytää muita selvityksiä yhteisomistuksessa olevista yksityisistä vesialueista.  
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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. Kalatalousalue saa käyttää vanhentuneet varat kalaveden kestävän käytön ja hoidon 
suunnitteluun, toteutukseen, ohjaukseen ja kehittämiseen sekä kalastuksenvalvontaan kuluviin kustannuksiin.  

Omistajakorvaukset 2017-2020, per 31.12.2021 

Vuosi  
Jaettava 
summa 

Maksettu 
vesien-

omistajille 

Kalatalousalue 
käyttää # 

Vanhenee 

Pvm. Summa 

Vuodelta 2017 (päätös 2018) 70 329,82 29 816,99 16 122,11  1.1.2022 24 383,14 

Vuodelta 2018 (päätös 2019) 84 099,00 36 302,69 16 823,28  1.1.2023 30 972,97 

Vuodelta 2019 (päätös 2020) 77 097,00 33 273,53 15 933,32 1.1.2024 27 890,15 

Vuodelta 2020 (päätös 2021) 80 120,00  Pankkikulut 39,65 1.1.2025  

# Siirtosopimuksen ja 50 €:n säännön mukaisesti (kalastuslaki 83 §) 

Aiemman lainsäädännön mukaisesti korvaukset, joista ei ole sovittu, vanhenevat vasta 10 vuoden jälkeen siitä, 

kun ne on talletettu aluehallintovirastoon. Kalastusalueen ja kalatalousalueen tallettamat varat Etelä-Suomen 

Aluehallintovirastossa on esitetty alla olevassa taulukossa. Vesialueenomistaja voi, ottamalla yhteyttä 10 vuoden 

sisällä talletuspäivästä, nostaa korvaukset aluehallintovirastosta. Tämän jälkeen kalatalousalueella on vuosi aikaa 

hakea varoja itselleen. 

 

Talletukset aluehallintovirastossa, varat, joista ei sovittu 

Talletuspäivä Kalastusalue Talletussumma 
Nostettu v.  

2020 
Saldo 

31.12.2021 

31.12.2010 Tammisaari-Snappertuna 41 784,11 € 36 932,94 € 0 € 

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  168 963,54 € 36 932,94 € 115 305,00 € 
 

TOIMINTA 

Kalavesien hoito 
Kalatalousalue on vuoden aikana istuttanut meritaimenta, ankeriasta ja planktonsiikaa noin 12 600 eurolla. 
Aikomuksena oli myös istuttaa madetta, mutta sitä ei ollut saatavilla.  
Meritaimen, Storån kantaa, 1 531 kpl., kala oli kaksivuotista ja keskipaino 127 g ja -pituus 22,8 cm. Taimen on Savon 
Taimen Oy:n kasvattama ja tilattiin Suomenlahden meritaimenkomitean kautta hintaan 3 000 €. Kalat istutettiin 
Prediumista 23.4. Meritaimenkomitea ei peri välityspalkkiota.  

Ankerias, 2 000 kpl., keskipaino oli 1 g ja -pituus 10 cm.  Kyseessä on Severnistä Englannista pyydettyä luonnonkalaa, 
jota on pidetty Ruotsissa karanteenissa. Ankeriaat tilattiin Nylands Fiskarförbundin kautta hintaan 3 100 €, ja ne 
istutettiin 26.5. Pohjanpitäjänlahteen.  

Siika, Bengtsårin kantaa, 17 766 kpl., istutettiin 16.9 Henrik Ahlbomin (Baggö) toimesta. Kalan keskipaino oli 9,5 g ja 
keskipituus 12,0 cm. Saaristosiika on Tunturisiian kasvattama ja sieltä tilattua hintaan 6 505,10 €. Ahlbom kertoi, että 
osa istutetuista kalanpoikasista olivat kuolleita ja kalatalousalue sai alennusta hinnasta.  
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Muita istutuksia kalatalousalueella vuonna 2021 

Laji, kanta, ikä Pvm. Määrä Istutuspaikka Rahoittaja, velvoitekoodi 

Lohi, Neva, 2 v  
29.4, 
10.5 

3 936 
Mustionjoki, Pinjaisten 
alap. 

Valtio 

Taimen, Ingarskila, 
hedelmöitetty mäti 

22.3 5 900 Langansbölebäcken Tiedot puuttuvat 

Taimen, Storå, 2 v 23.4 255 Baggö -”- 

Planktonsiika, Rautalampi, 1 

v  
10.5 2 015 Degersjö Tiedot puuttuvat 

-”- -”- 1 493 Pitkäjärvi -”- 

Kuha, Painiojärvi, 1-kesä 1.9 2 789 Suomenlahti, Lervik Osakaskunta 

Kuha, Painiojärvi, 1-kesä 1.9 2 789 Suomenlahti, Rosviken Osakaskunta 

-”- -”- 2 812 Källträsket  Tiedot puuttuvat 

Ankerias 26.4 5 000 Pohjanpitäjänlahti Valtio 

Taulukko on laadittu VARELYn tietojen perusteella 

Raaseporin kaupunki maksoi kalatalousmaksuja Skeppholmenin ja Karjaan-Pohjan jätevedenpuhdistamoista. Näillä 
maksuilla istutettiin 4.5. 295 kpl kaksivuotista Ingarskilan kantaa olevaa meritaimenta Inkoon kalastussatamassa ja 
7.10 yksikesäisiä Kymijoen kannan vaellussiikoja 12 054 kpl. Hangon kalasatamassa. 

Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry on istuttanut Laukaan viljelylaitoksen taimenen poikasia eri paikoissa 
Mustionjoessa. 

 
Mustionjoki 
Mustionjoki on ollut suljettu vaelluskaloilta 65 vuoden ajan. Keväästä 2020 kalat voivat nousta 24 km jokea pitkin 
Åkerforsille asti, sillä Åminneforsin ja Billnäsin kalaportaat ovat nyt toiminnassa.  
Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry (LUVY) on vetänyt Life-hanketta, joka on nimeltään Lohikalat Mustionjokeen 
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 €:n summalla, kalatalousalue on 
edustettuna hankkeen ohjausryhmässä.  
Voimalaitosten padot johtivat vaelluskalakantojen sukupuuttoon.  Ei-vaeltavaa taimenta elää kuitenkin vesistön 
pohjoisosassa kalatalousalueen ulkopuolella. Näistä populaatioista on vuonna 2017 perustettu emokalakanta Laukaan 
kalaviljelylaitoksessa ja ensimmäiset poikaset on, kuten yllä mainittiin, istutettu vuonna 2021.  
Lisää tietoa projektista ja kalaportaista löytyy LUVYn kotisivuilta.  

 
Kalastuksenvalvonta 
Kalatalousalueen valvojat ovat hoitaneet kalastuksenvalvontaa koko kalatalousalueen alueella, lukuun ottamatta 
Metsähallituksen vesialueita, Nothamnin vesialueita sekä sisävesiä ja järviä.   
Tammisaari-Snappertunan kalastusalue osti vuonna 2010 moottoriveneen ja varusteet kalastuksenvalvontaan, ja 
nämä ovat nyt kalatalousalueen omistuksessa. Venettä käyttää valvoja Ken Thilman, joka myös vastaa veneen 
hoidosta. Thilmanin pääasiallinen valvonta-alue on koko merialue lukuun ottamatta Pohjanpitäjänlahtea. Hän 
työskenteli ajalla 24.4.–28.11., yhteensä noin 80 tuntia. Thilman tarkasti noin 115 henkilöä ja noin 110 erilaista 
pyydystä. Raportin mukaan hän havaitsi viisi rikkomusta, pari luvatonta kalastusta ja väärin merkittyjä verkkoja.  

Charlotta Bruncrona käytti valvontaan omaa venettään ja hänen pääasiallinen valvonta-alueensa on 
Pohjanpitäjänlahti. Hän valvoi noin 70 tuntia ajalla 2.5.–19.9. ja tarkasti noin 190 henkilöä. Bruncrona ei kirjannut 
yhtään rikkomusta. Hän löysi ja tarkasti 13 verkkoa. 15 henkilöä eivät olleet iän takia velvollisia maksamaan 
kalastonhoitomaksua.  Sesongin aikana hän tapasi yhdeksän 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.  

Henrik Lundberg ei ole tehnyt valvontaa koronapandemian takia. Björn Lindholm, Erkki Utunen ja Kenneth 
Westerholm eivät ole raportoineet vuodesta 2021. 

 
 

https://www.luvy.fi/sv/projekt/
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Lausunnot 
Vuonna 2021 kalatalousalue on antanut yhden lausunnon yhdessä muiden Uudenmaan rannikkokalastusalueiden 
kanssa. Lausunto annettiin koskien Maa- ja metsätalousministeriön esityksestä asetukseksi omistajakorvausten 
jakamisesta. Kalatalousalueet tukivat Kalatalouden keskusliiton lausuntoa.  

Kalatalousalue otti myös kantaa LUVY:n hakemukseen taimenmädin tai -poikasten istuttamiseksi Mustionjoen 
vesistöön. Kalatalousalue hyväksyi toimenpiteen ja painotti, että se toivoo saavansa tietoa istutuksista ja emokalojen 
viljelyksestä/kuoriutumistuloksista. 

 
Yhteistyö, koulutus ja kokoukset  
 
Edustus 
Kalatalousalueen hallitus on tehnyt päätöksen, että kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa Tammisaari-Pohjan 
kalatalousaluetta edustaa virallista edustajaa tarvittaessa esisijaisesti puheenjohtaja, toissijaisesti varapuheenjohtaja 
ja kolmanneksi toiminnanjohtaja. Hallitus voi tilapäisesti nimittää muun edustajan.  
Hallitus on myös päättänyt, että kalatalousalueen tiedotusvastaavina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja.  
VARELYn koolle kutsumassa Suomenlahden kalatalouden yhteistyöryhmässä kalatalousalueen edustajana on toiminut 
varapuheenjohtaja Henrik Lundberg, puheenjohtaja Tomas Gripenberg on ollut kalatalousalueen varajäsenenä 
ryhmässä. Yhteistyöryhmä kokoontui viisi kertaa vuonna 2021. 
Kalatalousalue osallistuu Uudenmaan ELY-keskuksen koolle kutsumaan alueellisen merimetsotyöryhmän työhön, 
edustajanaan varapuheenjohtaja Henrik Lundberg. Yhteistyöryhmä kokoontui etänä kaksi kertaa vuonna 2021 ja 
Lundberg osallistui näihin kokousiin.  
Toiminnanjohtaja on jäsenenä Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry:n hallituksessa, jossa hän edustaa 
rannikkokalatalousalueita, sekä Uudenmaan vesien- ja merenhoidonhallintoryhmässä ja ELY-keskusten koolle 
kutsumassa Rannikon kunnostusverkostossa, jossa hän edustaa Uudenmaan kalatalousalueita.  

 

Koulutus 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on vuonna 2021 ollut edustettuna seuraavissa tilaisuuksissa, joita ei ole 
mainittu muualla toimintakertomuksessa:  

 Kalatalouden Keskusliiton rannikkokalastusaluepäivät lokakuussa, etänä  
 Kalatalouden Keskusliiton kalatalousalueiden toiminnanjohtajien koulutukseen lokakuussa, etänä  
 Pirkanmaan kalatalouskeskuksen valtakunnallinen kuhaseminaari joulukuussa, etänä 

 
Verkkosivut 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on yhdessä kuuden muun Uudenmaan rannikon kalatalousalueen kanssa tilannut 
nettisivut MR medialta Tammisaaresta. Joka kalatalousalueella on oma sivustonsa. Sivut ovat kaksikieliset, reaktiiviset 
ja täyttävät saavutettavuusvaatimukset. Kartta kalastusrajoituksista sisältyy sivuihin ja tiedot päivittyvät 
automaattisesti ja ovat samat kuin kalastusrajoitus.fi sivustolla. Kalatalousalue vie itse muut tiedot sivuille. Vuoden 
aikana sivuille on viety varsinaisen ja ylimääräisen yleiskokouksen kaikki asiakirjat. Kotisivut ovat kalatalousalueen 
tärkein tiedotuskanava jäsenille ja suurelle yleisölle.   

 

KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA  

Tammisaari-Snappertunan kalastusalueen vuonna 2008 hyväksytty käyttö- ja hoitosuunnitelma ja Pohjan 
kalastusalueen 1990-luvulla hyväksytty suunnitelma ovat voimassa, kunnes VARELY vahvistaa kalatalousalueen 
suunnitelman.  

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue hankkii käyttö- ja hoitosuunnitelman Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä 
(LUVY). Koronaepidemian vuoksi ja poikkeuslain ansiosta kalatalousalueen tuli jättää käyttö- ja hoitosuunnitelma 
ELY-keskukselle viimeistään 31.12.2021 aiemman aikarajan 31.12.2020 sijasta. 

Myös vuonna 2021 sekä hallitus että toiminnanjohtaja ovat käyttäneet runsaasti aikaa saadakseen aikaiseksi 
suunnitelman, joka edistää kalakantojen tilaa ja kalastusta ja koetaan siedettäväksi kalatalousalueen jäsenten 
mielestä.  Kalatalousalue on työstänyt suunnitelmaa kaikissa hallituksen kokouksissa, ja neljän kokouksen 
pääasiallisena tarkoituksena oli suunnitelman sisällön käsittely.  Yksi haaste on ollut, että suunnitelma tehtiin 
suomeksi ja että suurimmalla osalla hallituksen jäsenistä ovat äidinkieleltään ruotsinkielisiä.  Kalatalousalue sai 
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ensimmäisen käännöksen suunnitelmasta huhtikuussa 2021. Suunnitelmassa käytetään paljon terminologiaa, jota 
ei voida kääntää miten vaan, ja tämä on vaatinut paljon huomiota.  

Käyttö- ja hoitosuunnitelma oli yleisölle nähtävillä 28.6.2021 –12.8.2021. Suunnitelmaehdotus oli luettavissa 
kotisivuilla. Jotta tätä huomattaisiin, asiasta ilmoitettiin Västra Nylandissa ja Etelä Uusimaassa ja noin 70 
vastaanottajaa sai tiedon sähköpostitse.  Kuten hallintolain mukaan kuuluu, kalatalousalue kuulutti asiasta 
kotisivuillan sekä myös Raaseporin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (kotisivulla).  

Yksi hallituksen ulkopuolinen henkilö jätti mielipiteensä suunnitelmasta ja VARELY tarkisti suunnitelman 
lainmukaisuuden.  

Ylimääräinen yleiskokous pidettiin 25.11 ja kokous vahvisti yksimielisesti käyttö- ja hoitosuunnitelman. 
Yleiskokouksessa Maria Kihlström ja Anu Suonpää-Espinola LUVYsta esittelivät suunnitelman.  Kalatalousalue 
odotti, jotta yleiskokouksen päätös sai lainvoiman, ja lähetti tämän jälkeen suunnitelman VARELYlle 
hyväksyttäväksi.  

Kalatalousalue on vuosina 2020-2021 kirjannut yhteensä 43 349,16 euroa käyttö- ja hoitosuunnitelmasta johtuvia 
kustannuksia.  

TULEVA TOIMINTAVUOSI 

Kalatalousalueen tärkeimmät tehtävät vuonna 2022 ovat 
kalastuksenvalvonta, omistajakorvausten jakaminen kahdelta 
vuodelta sekä kotisivuihin liittyvät työt.  

KALASTUSMÄÄRÄYKSET 

Kalastuskieltoalueet 
Pohjan kalastusalueen yleiskokous 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 vuonna 
2017 ja 2021 uusinut päätöksen kalastuslain 53§ ja 54 § 
mukaisesti. Päätös on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.  
 
Lakiin, asetukseen ja viranomaispäätöksiin perustuvat määräykset  
Kalastuslakiin ja asetukseen on kirjattu määräyksiä pyyntimitoista, kalalajien rauhoituksesta, rajoituksia 
verkkokalastukseen, onkimiseen ja pilkkimiseen sekä saaliskiintiöitä. Uhanalaisille kaloille ja jokiravulle on myös 
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. +3585 0404 2738, sähköposti gabi.lindholm@outlook.com 
Puheenjohtaja: Tomas Gripenberg puh. (0400) 467 803,  sähköposti tomas@ekerogard.fi 
Kalatalousalueen postiosoite: PL 27, 06151 Porvoo 
Kotisivut: https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi/  

 
 
 

Tammisaari 23.3.2022 
hallitus 
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