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TOIMINTASUUNNITELMTA vuosille 2021 ja 2022 

 
 
 

1. Yleistä 
Länsi-Uudenmaan kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu vesialueet Hangon kaupungin 
alueella ja merialue sekä järviä Tenholassa sekä Bromarvissa. 
Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää̈ jäsentensä yhteistoimintaa 
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue voi tehdä sitoumuksia sekä hankkia nimiinsä̈ 
tai käytettäväkseen omaisuutta. 
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.  
Jäsenyys on automaattinen eikä sitä voida valita tai poistaa.  
Kalatalousalueen toimielimenä on yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. 

 
2. Käyttö- ja hoitosuunnitelma 
Kalatalousalueen tehtävänä on laatia tai tilata alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tekeminen. Hallitus nimesi 
Kala- ja vesitutkimus Oy:n työn tekemiseen. Työn suorittaa pääasiassa Lauri Happo, jolla on vankka kokemus 
kalataloudellisista tutkimuksista. Suunnitelma kirjoitettiin ensin suomeksi ja Petra Tallberg käänsi sen ruotsiksi. 

Suunnitelman tulee turvata:  

 kestävä ja monipuolinen tuotto 

 alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen käyttö 

 kalavarojen biologinen monimuotoisuus 

 sekä edistää kaupallisen kalastuksen ja vapaa-ajan kalastuksen toimintamahdollisuudet 

Kalatalousalue ja vesialueenomistajat vastaavat suunnitelman täytäntöönpanemisesta siltä osin, kun se heitä 
koskee ja viranomaisten tulee ottaa huomioon yleiset suuntaviivat kalavarojen käytön ja hoidon osalta, jotka ovat 
mainittu suunnitelmassa. 

Asiaosaisia ja suunnitelmasta kiinnostuneita tulee kuulla työn aikana. Suunnitelmaehdotus laitetaan nähtäville 
kalatalousalueen kotisivuille kevään/kesän aikana. Hallitus käsittelee vastaanotetut kommentit elokuussa. 
Kalatalousalueen jäsenet hyväksyvät suunnitelman ylimääräisessä kokouksessa, mikä pidetään loka-
/marraskuussa. Työhön ovat kytkettyjä myös Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja 
Suomenlahden kalatalouden yhteistyöryhmä. Kalatalousalueen edustaja kalatalouden yhteistyöryhmässä on 
puheenjohtaja Peter Simberg, varajäsenenä on hallituksen jäsen Håkan Strandberg. Suunnitelma tulee jättää 
viimeistään 31.12.2021 ELY-keskuksen vahvistettavaksi. 

ELY-keskus hyväksyy suunnitelman, kun se  

 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  

Mikäli joku näistä kohdista ei täyty, lähettää ELY-keskus suunnitelman takaisin kalatalousalueelle uudelleen 
käsiteltäväksi. 

ELY-keskus on myöntänyt kalatalousalueelle erityisavustusta vuonna 2019 ja 2020 yhteensä 17 500 euroa 
suunnitelman laatimiseen. Vuodelle 2021 on jäänyt käytettäväksi 7 500 euroa. Suunnitelman on arvioitu 
maksamaan 30 300 € sisältäen konsultin palkkion, kokouskustannukset sekä hallituksen ja toiminnanjohtajan 
työn. 
 
3. Kalastonhoitotoimenpiteet 
Kalatalousalue istuttaa vuosittain kalaa eri osa-alueille.  
Vuonna 2021 tehdään Bengtsårin kannan saaristosiikaistutuksia yhteensä 8 000 eurolla. Bromarvin alueella 
istutetaan siikaa Vättlaxvikeniin tai Bromarvin kirkonkylän (alue I) etelä puolelle, merimetsotilanteen mukaan. 
Hangon alueelle istutetaan siikaa Ruukintien päässä olevasta pienvenesatamalta Tvärminnessä (alue VI). 
Kalatalousalue tilaa siiat Tunturisiian kautta. 
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Tavoitteena on vuosittain istuttaa kalaa Bromarv-Tenholan osa-alueella ja Hangon alueen osa-alueella. 
Kalatalousalue keskustelee Gennarbyvikenin kalastonhoitoyhdistyksen kanssa onko tarvetta että kalatalousalue 
rahoittaa istutuksia Gennarbyvikenissä. 

Tarkat istutuspaikat valitaan huolellisesti ottaen 
huomioon pedot, sääolosuhteet ja kyseiselle 
lajille suotuisat kasvualueet. 

Kalatalousalue seuraa mitä velvoiteistutuksia 
tehdään alueella ja antaa tarvittaessa, kun se on 
mahdollista, lausunnon ELY-keskukselle tulevista 
istutuslajeista ja -paikoista. Istutukset esitellään 
vuosikertomuksessa.  

Osa-alueet ovat seuraavat: 
I. Merialue maantien 1081 pohjoispuolella, 

joka johtaa Skataan 
II. Merialue Bromarv-Tenholan alueella, 

maantien 1081 etelänpuolella, joka johtaa 
Skataan 

III. Järvet ja lammet 
IV. Merialue Hangon kantakaupungin ympärillä  
V. Merialue Santalan edustalla 
VI. Merialue Hangon niemen eteläpuolella ja 

Tvärminne-Lappohja  
VII. Gennarbyviken 

Kalatalousalue seuraa hylje- ja merimetsoproblematiikka sekä vedenlaatua alueellaan ja voi osallistua näitä 
koskeviin kustannuksiin ja hankkeisiin.  

Kalatalousalue suosittelee vesienomistajia antamaan lupia hylkeen metsästykseen alueillaan.  

Uudenmaan ELY-keskus, ympäristöjaosto on perustanut alueellisen merimetsotyöryhmän, jossa Länsi-
Uudenmaan kalatalousalutta edustaa ryhmässä Gustav Örnmark varajäsenen Håkan Stradbergin kanssa.  

 

4. Valvonta 
Kalatalousalue on nimennyt Johan Danielssonin valvomaan eteläisiä alueita. Kaakkoisosien valvonnan, Mulanista 
Raaseporin vastaiselle rajalle, ostaa Länsi-Uudenmaan kalatalousalue valvontapalveluna Tammisaari-Pohjan 
kalatalousalueelta. Valvontaa suorittaa Ken Thilman. Kalatalousalue hakee muutamia kalastuksenvalvojia 
erityisesti kalatalousalueen pohjoisille alueille, mutta pitkällä tähtäimellä myös eteläisille alueille.  

Kalatalousalueen hallitus selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön vuonna 2022 sähköinen raportointiohjelma niille 
kalastuksenvalvojille, joille maksetaan korvausta. 

Valvontaa suorittaa myös kalatalousalueen kolme talkoovalvojaa. Kalatalousalueella on talkoovalvojille vastuu-, 
oikeusturva- ja talkoo(tapaturma)vakuutukset sekä alue maksaa valvojille materiaalit esimerkiksi päiväkirjat ja 
lomakkeet. Kalastuksenvalvojat raportoivat suorittamansa valvonnan kalatalousalueelle. 

Sen lisäksi, että valvotaan kalastajien, sekä vapaa-ajankalastajien, kotitarvekalastajien että kaupallisien kalastajien 
sääntöjen noudattamista, kuuluu kalastuksenvalvojan tehtäviin tiedottaa paikallisista ja valtakunnallisista 
määräyksistä. 

Mikäli järjestetään kalastuksenvalvojien yhteinen tapaaminen läntisellä Uudellamaalla tai Turunmaan itäisillä 
osilla, osallistuu Länsi-Uudenmaan kalatalousalue tapaamiseen. Kalatalousalue aikoo laajentaa yhteistyötä 
muiden kalatalousalueiden, Rajavartioston, Metsähallituksen, poliisin, Tullin ja ELY-keskuksen kanssa. 

 
5. Vesienomistajienrekisteri (Kalpa) ja vesialueen omistajien korvaukset 
Maa- ja metsätalousministeriö on rakentanut sähköisenpalvelun kalatalousalueille. Palvelua, jota kutsutaan 
Kalpaksi (kalatalousalueille palvelu), käytetään muun muassa omistajakorvauksien jakamiseen ja kokouksiin 
osallistuneiden listaamiseen. Vastuu palvelusta on ministeriöllä. 

Kalatalousalueiden toiminnanjohtaja saa käyttöoikeuden palveluun, jossa on muun muassa tiedot 
vesikiinteistöistä ja omistajien nimistä sekä yhteystiedoista. Kiinteistöjen ja omistajien tiedot päivitetään päivittäin  
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kiinteistötietorekisteristä. Toiminnanjohtaja lisää tietoja muun muassa sopimuksista, valtakirjoista, tilinumeroista 
ja yhteyshenkilöistä. Palvelu on ilmainen kalatalousalueille. Joitakin osia palvelusta on ollut toiminnassa vuoden 
2019 talvesta, mutta palvelussa on ohjelmistovirhe, joka aiheuttaa sen, että edes kirjoitushetkellä ei ole 
mahdollista jakaa omistajakorvauksia.  

Kalatalousalueen yleiskokous 2021 antaa päätöksen periaatteista, kuinka korvaukset, jotka liittyvät kalastukseen 
vuonna 2020 tullaan jakamaan. Korvaus perustuu yleiskalastusoikeuksien käyttöön kalavesillä sekä 
kalastusopastoimintaan. Yleiseksi kalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus: heittokalastus tai vetouistelu 
yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla. Kun Kalpa toimii, menevät maksuun korvaukset vuosilta 2018, 2019 ja 2020.  

Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni vesialueenomistaja sopii korvauksista kalatalousalueen kanssa ja 
mielellään jättäisivät varat kalatalousalueen käytettäväksi esimerkiksi kalastuksenvalvontaan tai istutuksiin. 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. 

 

6. Yhteistyö ja viestintä  
 
Kalatalousalue on ottanut käyttöön omat kotisivut: https://lansiuudenmaankalatalousalue.fi/. Kotisivuilta löytyy 
muun muassa kartta kalatalousalueen nykyisistä kalastusrajoituksista, tiedot kokouksista sekä käyttö- ja 
hoitosuunnitelma. Kotisivut eivät ole vielä lopullisessa muodossaan, mutta tämä korjataan suunnittelukauden 
aikana. Sääntöjen mukaisesti toimivat kalatalousalueen kotisivut sen virallisena ilmoitustauluna, jossa 
kalatalousalue ilmoittaa päättämistään asioista. Kalatalousalue voi myös käyttää Hangon ja Raaseporin 
kaupunkien sähköisiä ilmoitustauluja, varsinkin nyt, kun omat kotisivut ovat vielä uudet ja ei vielä niin tunnetut. 

Hangon kaupunki on tärkeä yhteistyökumppani. Kalatalousalue hoitaa kalastuksenvalvonnan kaupungin 
vesialueilla ja kaupungin virkamies voi kääntyä kalatalousalueen puoleen kalastuskysymyksissä.  

Kalatalousalue työskentelee yhdessä Uudenmaan rannikon kalatalousalueiden kanssa ja pyrkii myös 
viranomaisten sekä muiden kalatalousalan organisaatioiden kanssa yhteistyöhön kalatalousasioissa ja 
vesiensuojelussa. Muun muassa kalatalousalue osallistuu omalla edustajalla tai useamman kalatalousalueen 
yhteisellä edustajalla neljään yhteistyöryhmään, jotka koolle kutsuvat ELY-keskus. Aiemmin mainittujen lisäksi 
alueelliseen Vesi- ja merenhoidonhallintoryhmään sekä Rannikon vesistökunnostusverkostoon. 

Kalatalousalueen tiedotusvastaavina ovat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. 

Hallitus ja toiminnanjohtaja osallistuu koulutus- ja yhteistyötilaisuuksiin, jotka koskevat kalatalousaluetta. 
Kalatalousalue vastaa osallistumis- ja matkakustannuksista. Kun toiminnanjohtaja osallistuu usean 
kalatalousalueen edustajana samaan tilaisuuteen, jaetaan kustannukset kalatalousalueiden kesken. 

 

7. Edunvalvonta ja edustus 
Kalatalousalue hoitaa kalastuksen, vesiympäristön ja vesienomistajien edunvalvontaa muun muassa lausuntojen 
antamisen avulla, osallistuu ja ilmaisee itseään eri asiayhteyksissä. Toiminnanjohtaja kirjoittaa ja allekirjoittaa 
ehdotuksen lausunnoista, jotka hallitus hyväksyy, usein sähköpostin välityksellä.   

Kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa, missä kalatalousalue tarvitsee virallista edustajaa, edustaa Länsi-Uudenmaan 
kalatalousaluetta, ellei muuta päätetä, ensisijaisesti puheenjohtaja, toissijaisesti varapuheenjohtaja ja 
kolmanneksi toiminnanjohtaja. 

 
8. Toiminnanjohtaja 
Toiminnanjohtajan tehtävää hoitaa toimeksiantosopimuksen mukaisesti Tmi Gabi Lindholm, Gabriella Lindholm. 

Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen varsinaista toimintaa hallituksen ohjeiden ja suuntaviivojen mukaisesti. 
Toiminnanjohtaja vastaa, että kalatalousalueen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on järjestetty 
luotettavalla tavalla. Toiminnanjohtaja hoitaa myös kalatalousalueen edunvalvontaa, sisäistä ja ulkoista viestintää 
sekä toimii kalatalousalueen kokouksien sihteerinä ja esittelijänä. 

 
 
 

https://lansiuudenmaankalatalousalue.fi/
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9. Rahoitus 
Kalatalousalue rahoittaa toimintaansa ja hallintoa valtiollisella toiminta-avustuksella, omistajakorvauksilla, jotka 
50 €:n säännön mukaan jäävät kalatalousalueelle, ELY-keskuksen erityismäärärahalla, omistajakorvauksilla, jotka 
vesialueenomistajat ovat luovuttaneet kalatalousalueelle kalaistutuksien, kalastuksenvalvonnan ja muiden 
tehtävien suorittamiseen sekä omistajakorvauksilla, joista vesialueenomistajat eivät ole sopineet ja jotka 
vanhentuvat. 

Länsi-Uudenmaan kalatalousalue on tallettanut omistajakorvauksia, joista ei ole sovittu, Etelä-Suomen 
Aluehallintovirastoon, silloiseen Lääninhallitukseen. Seuraava maksatushakemus voidaan tehdä vuoden 2021 
aikana, silloin on kulunut 10 vuotta 31.12.2010 tehdyistä talletuksista, summa on tällä hetkellä 24 710,74 € + 
korko.  

Kalatalousalue voi hakea erilaisia hankeavustuksia esimerkiksi ELY-keskukselta, Säästöpankin säätiöiltä, Ruotsin 
kulttuurirahastosta ja Rapalalta. 

Vuoden 2021 budjetti osoittaa, että ylijäämää olisi niukat 20 000 euroa, mutta se sisältää epävarmuustekijöitä 
koskien omistajakorvauksien tuottoja 50 € säännön mukaisesti ja sopimuksella. Jos tulos tulee olemaan niin, kuin 
se on budjetoitu tai parempi, on se tervetullut ottaen huomioon tulevien vuosien toiminnan käyttö- ja 
hoitosuunnitelman toteutuksen kannalta. 

 
10. Toiminta vuonna 2022 
Kalatalousalue odottaa innollaan, että jälleen pystyy järjestää kalastuspäivän Höjdenin koulun oppilaille, jota ei 
ole voitu toteuttaa kahteen vuoteen koronaepidemian vuoksi. Edellytys päivän toteuttamiseen samoin kuin 
aiemmin, on, että kalastuskillalla on mahdollisuus osallistua venekuljetuksiin ja pyydyksien kokemiseen. 

Jos kaikki menee suunnitellusti, on vuosi 2022 ensimmäinen vuosi, jolloin kalatalousalue ja kalatalousala 

noudattavat ja toteuttavat täysin kalastuslakia, joka tuli voimaan 1.1.2016. Käyttö- ja hoitosuunnitelman 

laatiminen on pitkä prosessi, joka ohjaa tulevien vuosien toimintaa. Myös Kalpan rakentaminen näyttää olevan 

monimutkaisempaa kuin odotettiin – mutta pitkällä aika välillä tulee se olemaan hyvä työkalu, missä on jatkuvasti 

saatavilla ajankohtaista tietoa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÄNSI-UUDENMAAN KALATALOUSALUE TOIMINTASUUNNUTELMA JA BUDJETTI SIVU 5/5 
 
 

Hallitus, Hanko 25.3.2021 

Arvio Tulos Arvio 

2021 2020 2020

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT

Edistämisvarat 7 500 8 884 25 800

Omistajakorvaukset 50 €-sääntö 10 000 0 8 000

Omistajakorvaukset, sopimus 12 000 0 11 000

Omistajakorvaukset, vanhentuneet 4 103 0 0

AVI.lta palautetut kalastusvarat 24 711 35 360 35 360

Muut tuotot 0 0 100

TUOTOT 58 313 44 244 80 260

KULUT

KALAVEDENHOITOA

Istutukset -8 000 0 -8 000

 KALASTUKSENVALVONTA

Työ, ohesikuluineen. -6 000 -2 955 -6 000

Vakuutukset ja materiaalikulut -500 0 -500

-6 500 -2 955 -6 500

TIEDOTUS&SUUNNITTELU

Tiedotus lapsille ja nuorille 0 0 -1 000

Käyttö- ja hoitosuunnitelma -12 500 -12 411 -30 300

Kotisivut 0 -1 116 -1 600

-12 500 -13 527 -32 900

REKISTERIN YLLÄPITO Y.M.

Materiaalia/päivitykset 0 -175 -30

KULUT -27 000 -16 656 -47 430

VARSINAINEN TOIMINTA 31 313 27 588 32 830

HALLINTO

VUOSIKOKOUS -500 -123 -1 200

HALLITUS -6 000 -4 533 -6 000

TOIMISTO -2 000 -1 548 -1 500

TOIMINNANJOHTAJAKULUT

Sihteerin-/toiminnanjohtajanpalkkio -12 800 -12 100 -12 800

Matkat- ja koulutus -1 000 -742 -1 500

-13 800 -12 842 -14 300

HALLINTO -22 300 -19 045 -23 000

VARSINAINEN TOIMINTA 9 013 8 543 9 830

RAHALLISET TUOTOT JA KULUT 200 802 1 000

YLEISAVUSTUKSET

Valtionavustus, toiminta 10 742 10 332 10 200

TILIKAUDEN TULOS 19 955 19 676 21 030

Kulut -49 300 -35 701 -70 430

Tuotot 69 255 55 377 91 460

Tulos 19 955 19 676 21 030


