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VUOSIKERTOMUS 2020 
 
 
 
TAUSTATIEDOT 
 

Länsi-Uudenmaan kalatalousalue on 
julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 
vesialueet Hangossa, Tenholassa ja Bromarvissa. 
Kalatalousalueen tarkoitus on kehittää alueensa 
kalataloutta ja edistää jäsentensä yhteistyötä 
järjestämään kalavarojen kestävää käyttöä ja 
hoitoa. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus) antoi päätöksen 
rajoista 13.12.2017. Kalatalousalueen pinta-ala on 
noin 38 640 hehtaaria (Kalpa 25.3.2021), 
kotikaupunki on Hanko ja pöytäkirjakieli on ruotsi. 

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

Kalatalousalueella on noin 800 
vesialueenomistajaa, periaatteen mukaisesti 
yhteisomistuksessa ja yhteinen kiinteistö lasketaan 
yhdeksi omistusyksiköksi. Näistä noin 125 kpl 
omistaa 50 hehtaaria tai enemmän ja heillä on 
yhdessä noin 135 ääntä kalatalousalueen kokouksissa.  Länsi-Uudenmaan kalatalousalueen karta kalastuskieltoalueilla, 

 Paikkatietoikkuna 25.3.2021 

 

Vuosi koronan merkeissä 

Vuodesta 2020 tuli hyvin erilainen vuosi. Maaliskuun puolessa välissä Suomi sulkeutui koronaepidemian 
levittäydyttyä maahan. Kalatalousalueelle se merkitsi muutamia asioita. 

Kalastuspäivää Höjdenin koulun oppilaille ei voitu järjestää. Hallituksen käyttö- ja hoitosuunnitelman 
laatimistyössä oli tauko maaliskuun alusta marraskuun puoliväliin asti. Saman ajan sisällä pidettiin vain yksi lyhyt 
hallituksenkokous heti yleiskokouksen jälkeen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmatyö sai ylimääräisen vuoden aikaa ja 
tulee nyt jättää ELY-keskukselle viimeistään 31.12.2021. Yleiskokous voitiin poikkeuslain mukaan pitää syyskuun 
loppuun mennessä ja se voitiin pitää hybridikokouksena. Kaikki koulutustilaisuudet ja seminaarit 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. Vuosi 2022 näyttää 
missä määrin tämä vaikuttaa kalatalousalueiden talouteen. 

 

 

HALLINTO 
 

Yleiskokous ja hallitus 
Länsi-Uudenmaan kalatalouskeskus piti yleiskokouksen 24.9. Raaseporin kaupungin tiloissa, Raaseporinkatu 37, 
Tammisaari, kokous käsitteli sääntöjen mukaiset asiat, päätti sääntömuutoksesta ja keskusteli käyttö- ja 
hoitosuunnitelmasta. Lauri Happo Kala- ja vesitutkimus Oy:stä esitteli tavoitteet ja toimenpiteet 
suunnitelmaluonnoksesta. Keskustelu oli vilkasta. Kokoukseen osallistui yhdeksän äänioikeutettua jäsentä, 
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yhdeksällä hekilöllä oli yhteensä 12 ääntä. Läsnä oli myös viisi henkilöä, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kolme 
henkilöä osallistui etänä Teamsin kautta. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Kokous valitsee vuosittain puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan hallituksen jäsenistä. Kalatalousalue korvaa hallituksen puheenjohtajalle vuosikorvausta 300 
€ ja 150 € korvausta oman puhelimen käytöstä. Yleiskokouksien ja hallituksenkokouksien puheenjohtajalle 
korvataan 100 €/kokous ja muille hallituksen jäsenille 60 €/hallituksen kokous.  

Länsi-Uudenmaan kalatalousalueen hallitus kokoontuivat neljä kertaa vuoden 2020 aikana. Lisäksi hallitus on 
päättänyt yksittäisitä asioista sähköpostilla. Päätökset on sisällytetty aina seuraavaan hallituksen kokouksen 
pöytäkirjaan. 
 

Länsi-Uudenmaan kalatalousalueen hallitus vuonna 2020 

Nimi Tehtävä Osallistunut 
hallituksen 
kokouksiin, kpl 

Eroamisvuorossa,  
yleiskokouksessa vuonna 

Peter Simberg  puheenjohtaja 4 2023 

Juha Kuittinen varapuheenjohtaja, 
kokoukseen 

0 2021 

Ville Wahteristo varapuheenjohtaja, 
kokouksesta 

2 2021 

Jarmo Järvinen jäsen 4 2022 

Karl-Mikael Lindqvist jäsen 2 2022 

Anders Malén jäsen 4 2023 

Håkan Strandberg jäsen 4 2021 

Ole Törnroos jäsen 4 2022 

Gustav Örnmark jäsen 4 2021 
 
Erovuorossa olivat Anders Malén ja Peter Simberg. Molemmat valittiin uudelleen. Juha Kuittinen ilmoitti, että hän 
on estynyt osallistumaan hallituksen työskentelyyn ja erosi. Hänen tilalleen valittiin Ville Wahteristo, Kuittisen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2021 kokoukseen. 

 

Toimihenkilöt ja tilintarkastaja  

Länsi-Uudenmaan kalatalousalueella on 3.5.2019 lähtien ollut toimeksiantosopimus toiminnanjohtajan tehtävästä 
Tmi Gabi Lindholm/Gabriella Lindholm kanssa. Toimeksiantosopimus on voimassa toistaiseksi. Toiminnanjohtaja 
hoitaa myös rahastonhoitajan ja kirjanpidon tehtäviä. Kirjanpitoa hoitaa Bettina Hägglund, Tmi Kirjanpitopalvelu 
Hägglund Bettina. 

Kalatalousalue on valtuuttanut seuraavat henkilöt kalastuksenvalvojiksi Johan Danielsson, Risto Ihatsu, Jarmo 
Järvinen ja Paavo Paju. Valtuutus on voimassa 1.5.2022 asti.  

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

 

Ilmoituselin 

Sääntöjen mukaisesti on kalatalousalueen ilmoitukset nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla. Kalatalousalue 
käyttää myös Hangon ja Raaseporin kaupunkien sähköisiä ilmoitustauluja. 

 

Jäsenyys 

Kalatalousalue on jäsenenä alueellisessa neuvontajärjestöissä Nylands Fiskarförbund ry:ssä ja Uudenmaan 
Kalatalousyhteisöjen liitto ry:ssä. 

 
Arkistointi 

Kalastusalue on siirtänyt asiakirjat, jotka tulee pysyvästi säilyttää kalatalousalueelle. Asiakirjat eivät ole oikeassa 
tarkoituksessa arkistoitu, vaan ne ovat varastoituna tällä hetkellä toiminnanjohtajan luokse. Kalatalousalueen 
hallitus ja toiminnanjohtaja etsivät ratkaisua arkistointiin. Ainakin Kansallisarkiston alueelliset toimipaikat 
vastaanottavat materiaalia, mutta haasteena on löytää joku, joka sitoutuu arkistointityöhön. 
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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 julkisoikeudellinen yhdistys, tulee sen nimittää tietosuojavastaava. Palvelu ostetaan 
Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä. 

 
TALOUS 
 

Toimintavuoden tulos 

Toisen vuoden toiminnantulos oli ylijäämäinen 19 676,02 €. Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään voitto- ja 
tappiotilille. Kalatalousalueen oma pääoma 31.12.2020 on 21 828,51 €. 

Vuoden tuotot olivat yhteensä 55 377,39 € ja kulut yhteensä 35 701,37 €. Tuotot koostuivat ELY-keskuksen 
myöntämästä toiminta-avustuksesta (10 332 €), omistajakorvauksista (35 359,86 €), mitkä ovat olleet talletettuna 
aluehallintovirastossa 10 vuoden ajan sekä edistysmäärärahasta (8 884 €), minkä ELY-keskus myönsi käyttö- ja 
hoitosuunnitelman laatimiseen. Varsinaisen toiminnan kulut, kuten kalaistutukset, kalastuksenvalvonta ja 
viestintä olivat 16 656,26 € ja hallinnolliset kulut, kuten kokoukset, hallitus ja toiminnanjohtaja olivat 19 045,11 €. 

 

Omistajakorvaukset 

Kalatalousalue ei ole voinut jakaa omistajakorvauksia. Viimeisin jako on tehty kalastusalueen aikana vuonna 2018. 
ELY-keskus on vuoden 2020 aikana maksanut omistajakorvauksia vuodelta 2018 (40 750 €) ja vuodelta 2019 
(37 357 €) kalatalousalueen tilille. 

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. 

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  
Yhteensä 

summa 
Maksetaan 
omistajalle 

Kalatalousalueen 
käyttöön # 

Vanhentuu 

Pvm Summa 

Vuodesta 2016 (päätös 
2017) 

15 373 € 
3 559,70 € 

7 710,69 € 
1.1.2021 4 102,61 € 

Vuodesta 2017 (päätös 
2018) 

21 167,90 € 
5 306,61 € 

9 520,92 € 
1.1.2022 6 340,37 € 

Vuodesta 2018 (päätös 
2019)* 

40 750 € 0 € 
pankin palvelumaksu 

120,50 € 
1.1.2023 40 629,50 € 

Vuodesta 2019 (päätös 
2020)* 

37 357 € 0 € 
pankin palvelumaksu 

125,50 € 
1.1.2024 37 231,50 € 

*Kokonaissumma jaetaan eri sarakkeisiin, kun Kalpan kautta voidaan jakaa korvaukset.  
# Siirtosopimuksen ja 50 €:n säännön mukaisesti (kalastuslaki 83 §) 
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Kalatalousalueen edeltäjä on tallettanut varoja Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon alla olevan taulukon 
mukaisesti. Kyseessä on varat, jotka kuuluvat vesialueenomistajille, joihin kalatalousalue ei ole saanut yhteyttä. 
Ottamalla yhteyttä kalatalousalueeseen kymmenen vuoden sisällä talletuspäivästä, voi vesialueenomistaja nostaa 
varansa Etelä-Suomen Aluehallintovirastosta. Kymmenen vuoden jälkeen kalatalousalueella on vuosi aikaa hakea 
varojen palauttamista kalatalousalueelle ja käyttää varat kokouksen päätöksen mukaisesti.  
 

Talletukset Aluehallintovirastossa 

Talletuspäivä Kalatalousalue 
Vuoden aikana 

tehdyt nostot 
Saldo 31.12.2020 

31.12.2008 Bromarf-Tenhiälä 29 504,61 €  0 € 
31.12.2008 Hanko 5 855,25 € 0 € 
31.12.2010 Bromarf-Tenhiälä 0 € 16 222,19 € 
31.12.2010 Hanko 0 € 8 488,55 € 
31.12.2013 Bromarf-Tenhiälä 0 € 21 699,49 € 
31.12.2013 Hanko 0 € 5 990,28 € 
29.12.2015 Länsi-Uusimaa 0 € 7 129,33 € 
  35 359,86 €  

 
 

€ 

59 529,84 € 
  
 

VARSINAINEN TOIMINTA 
 

Istutukset ja muu kalavesienhoito  

Kalatalousalueella oli tavoitteena istuttaa Bengtsårin siikaa 8 000 eurolla. Siiat tilattiin Tunturisiika Oy:ltä. Länsi-
Uudenmaan kalatalousalue oli yksi tilaajista, jotka eivät saaneet istukkaita, viljelijällä oli ongelmia pyytää 
luonnonravintolammikosta siikoja.  

Vesialueenomistajien ja yhdistyksien istutukset vuonna 2020 

Laji, kanta Määrä Ikä Paikka Rahoittaja 

Meritaimen, Isojoki  1 865 2-vuotias Hangonkylän satama Hangon kaupunki  

-”- 93  -”- -”- Ei ole tietoja 

Kuha, Painiojärvi 4 467 1-kesäinen Ovanmalm Ovanmalmin osakaskunta 

 

Kalatalousmaksut, velvoitteet ja valtion istutukset vuonna 2020 

Laji, kanta Määrä Istutuspaikka Rahoittaja 

Meritaimen, 
Ingarskila 459 

Hangon kalasatama Forcit, Hanko 01-043 

-”-  Hangon kalasatama Hangon kaupunki, Suursuo jätevesi 01-029 

-”- 2 230 -”- Hangon puhdistuslaitos Oy 01-238 

Kuha, Painiojärvi 3 667 
Gennarbyviken, 
Holmberget 

Hangon vesi, Gennarbyviken 01-047 

Planktonsiika, 
Koitajoki 3 986 

Gennarbyviken, 
Holmberget 

Hangon vesi, Gennarbyviken 01-047 

-”- 5 435 Gennarbyviken, Hylta -”- 

Vaellussiika, Kymi 
10 329 Hangon kalasatama 

Raaseporin kaupunki, Skeppsholmens 
puhdistuslaitos 01-028 

-”- 7 747 -”- Forcit, Hanko 01-043 

-”- 
22 236 -”- 

Raaseporin kaupunki, Karjaa-Pohjan 
puhdistuslaitos 01-188 

 
Taimenia oli yhteensä 4 650 kpl ja ne olivat 2-vuotiaita. Kesänvanhoja olivat kuhat (yhteensä 8 130 kpl), 
planktonsiiat (9 420 kpl) ja vaellussiiat (40 300 kpl). 

ELY-keskus päättää kuinka kalatalousmaksut, jotka tuomioistuin määrää yrityksille/kunnille käytetään. 
Kalatalousalue voi antaa lausunnon silloin kun näiden varojen käyttösuunnitelmaa uudistetaan ja muutenkin 
antaa perusteltuja muutosehdotuksia. 
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Kalastuksenvalvonta 

Kalatalousalueella oli vuonna 2020 toimeksiantosopimus valvonnasta Johan Danielssonin kanssa. Danielsson 
valvoi toukokuun puolivälistä lokakuun puoliväliin, yhteensä 45 tuntia 20 valvontareissun aikana. Hän tarkasti 39 
henkilöä, joista 37 harrasti viehekalastusta, kuusi henkilöä oli ikään perustuen vapautettu kalastonhoitomaksun 
maksamisesta ja kaksi henkilöä pilkki tai onki. Kaksi verkkojataa tarkastettiin. Danielsson ei tavannut laitonta tai 
luvatonta kalastusta, paitsi yhdestä verkosta puuttui yhteystiedot. Koronarajoituksen vuoksi yhtään ulkomaalaista 
kalastajaa ei tavattu. Valvontaa toteutettiin turvaväleistä huolehtien. Valvojan kirjoittaman raportin mukaan, hän 
ei huomannut valvonnassaan, että vuonna 2020 lunastettiin ennätysmäärä kalastonhoitomaksuja. 

Lisäksi kalatalousalueen talkoovalvojat olivat aktiivisia. Kalatalousalue on ottanut talkoovalvojille talkoo-, 
oikeusturva- ja vastuuvakuutukset. Kustannukset kalastuksenvalvonnasta olivat 2 954,52 €. 

 
Kalakantoihin ja kalastukseen vaikuttavat tekijät 
 

Kalakannat ja kalastus ovat riippuvaisia monista tekijöistä, perustana on vedenlaatu. Pedot, kuten hylje ja 
merimetso vaikuttavat kalojen määrään, kalakantojen rakenteeseen ja kalojen käyttäytymiseen. Erityisesti hylje 
aiheuttaa, että kaupallinen kalastus verkoilla jäättömänä aikana on kannattamatonta. Hylkeet ottavat kalat 
verkoista, repii pyydykset hajalle ja pelottaa kalat pois. Kalatalousalueella ei ole tietoa tutkimuksesta, joka 
osoittaisi, että kalat muuttaisivat käyttäytymistään hylkeiden esiintymisen vuoksi, mutta pitää sitä 
todennäköisenä. Kalat hakeutuvat yhä sisemmälle saaristoon. 

 
Lausunnot 
 

Länsi-Uudenmaan kalatalousalue on antanut seuraavat lausunnot vuonna 2020 

Asia Kenelle Koska Yhdessä 

Ehdotus hakuohjeista merimetsojen 
vähentämiseen liittyvään 
poikkeuslupaan 

Uudenmaan 
merimetsotyöryhmä 

maaliskuu - 

Huomautus, että ruotsin kielellä merimetso, joka pesii Suomessa on Phalacrocorax carbo sinensis 
(mellanskarv), ei Phalacrocorax carbo carbo (storskarv). Hakuohjeet ovat pitkät ja vaikea selkoiset.  

 

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 
4 muuta 
kalatalousaluetta 

Kalatalousalueet katsovat, että tarvitaan enemmän tietoa kalastuksesta, jotta voidaan ottaa kantaa siihen, 
onko rajoituksiin tarvetta. Maa- ja metsätalousministeriö kehitti Oma Kalan tiedon yhteen keräämiseen – 
voisiko sovellusta kehittää niin, että sitä voisi myös käyttää kalastusopastoiminnan seurantaan. 
Kalatalousalueet ovat tehneet saman huomautuksen monena vuonna, mutta tilanne ei ole muuttunut. 

 
 
Yhteistyö, viestintä ja koulutus  
 
Edustus 
Kalatalousalueen hallitus on päättänyt, että Länsi-Uudenmaan kalatalousaluetta edustaa 1. puheenjohtaja, 2. 
varapuheenjohtaja ja 3. toiminnanjohtaja kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarvitaan virallista edustajaa, 
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mikäli muuta päätöstä edustuksesta ei anneta. Hallitus on myös antanut päätöksen, että puheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja ovat kalatalousalueen tiedotusvastaavia. 

Puheenjohtaja Peter Simberg edustaa kalatalousaluetta alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä, 
varajäsenenä toimii hallituksenjäsen Håkan Strandberg. Ryhmä ei kokoontunut vuoden 2020 aikana. 

Toiminnanjohtaja Gabi Lindholm edusti Porvoon-Sipoon ja Loviisan saariston kalatalousalueita Nylands 
Fiskarförbund r.y:n hallituksessa. 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, jossa edusti yllä mainittua liittoja 
vuoden vaihteeseen 2020/2021. 
Lindholm edustaa myös Uudenmaan kalatalousalueita Uudenmaan vesien- ja merenhoidonhallintoryhmässä ja 
Rannikkovesien kunnostusverkostossa, jonka kutsuu koolle ELY-keskus. 
  
Koulutus 
Länsi-Uudenmaan kalatalousalue on ollut edustettuna vuoden 2020 aikana seuraavissa koulutuksissa ja 
kokouksissa, joita ei ole aiemmin mainittu tässä kertomuksessa: 

 Åbolands Fiskarförbund r.y.:n 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 
Länsi-Uudenmaan kalatalousalue tilasi lokakuussa 2019 yhdessä kuuden muun Uudenmaan rannikon 
kalatalousalueen kanssa nettisivujen laatimisen 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 aloitettiin vuoden 2020 aikana. Nettisivujen laatiminen tuli maksamaan noin 2 200 euroa. Nettisivut 
ovat kalatalousalueen tärkein tiedotuskanava jäsenistölle ja suurelle yleisölle. 

 
KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 

Hangon kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2007 ja Bromarv-Tenholan 
kalastusalueen suunnitelma vuonna 2006. Suunnitelmat ovat voimassa siihen asti, kun kalatalousalueen 
suunnitelma vahvistetaan ELY-keskuksessa. Tärkeimmät tavoitteet suunnitelmassa on monipuolisen kalastuksen 
ja vesialueiden käytön turvaaminen. 

Länsi-Uudenmaan kalatalousalue on tehnyt sopimuksen Kala- ja vesitutkimus Oy:n kanssa suunnitelman 
laatimisesta. Lauri Happo on pääasiassa kirjoittanut suunnitelman ja ollut yhteyshenkilönä. Koronaepidemian 
vuoksi ja poikkeuslain ansiosta kalatalousalueen tulee jättää käyttö- ja hoitosuunnitelma ELY-keskukselle 
viimeistään 31.12.2021, aiemmin aikaraja oli 31.12.2020. 

Hallitus aloitti työn suunnitelman parissa tammikuun puolessa välissä pitämällä neljän tunnin pituisen kokouksen 
lounastauolla Fyrenin ravintolassa. Tavoitteista ja toimenpiteistä maaliin saavuttamiseen keskusteltiin ja lyhyt 
yhteenveto lähetettiin Kala- ja vesitutkimus Oy:lle. Maaliskuun alussa hallitus tapasi Kala- Ja vesitutkimus Oy:n 
edustajat ja keskusteltiin suunnitelmasta. Mutta sitten tuli epidemia ja hallitus tapasi seuraavan kerran syyskuussa. 
Happo jatkoi kuitenkin suunnitelman tekemistä ja ennen syyskuun yleiskokousta oli luonnosehdotus valmis. Siitä 
keskusteltiin vilkkaasti yleiskokouksessa ja muutoksista sovittiin. Marraskuussa saatiin uusi versio, josta hallitus 
keskusteli kokouksessa Tenholassa. Seuraava suunnitelmaversio on päivätty 24.1.2021 joka käsiteltiin hallituksen 
kokouksessa Tammisaaressa helmikuun alussa. Suunnitelma korjattiin hallituksen toiveiden mukaisesti ja 
maaliskuussa 2021 oli olemassa myös ruotsinkielinen suunnitelma. 

 
paikalliset kalastusluvat ja kalastusrajoitukset 
Kalastuslupia voi ostaa Hangon kaupungin vesialueille, runsaalle 10 000 hehtaarille. Kalastusluvan voi ostaa 
nettisivuilta Visithanko ja Hangon kaupungin kirjastosta. Lisätiedot kaupungin kalastusluvista saa myös 
puhelimella puh. 040 568 0033. Hangon kaupungin tekninen lautakunta on antanut 20.10.2010, 134 § päätöksen: 
”Kaikki kalastus on kielletty satama-alueilla, lukuun ottamatta onkimista muualla kuin venepaikkojen luona. 
Onkiminen ei saa myöskään haitata suurien venesatamien käyttöä”.  

https://visithanko.johku.com/fi_FI
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Metsähallitus myy kalastuslupia vesialueilleen Bergön ja Högholmenin ympäristöön, Ögonpuriin ja Edesbackenin 
vesialueelle. Kalastusluvat voi ostaa nettisivuilta Eräluvat. 

Kalastuslakiin ja asetukseen on kirjattu määräyksiä pyyntimitoista, kalojen rauhoitusajoista, rajoituksia 
verkkokalastukseen, onkimiseen ja pilkkimiseen sekä saaliskiintiöitä. Lisätietoja määräyksien yhteenvedosta löytyy 
esimerkiksi nettisivuilta ahven.net .Nettisivustolta https://kalastusrajoitus.fi  löytyy tietoa alueista, joissa kalastus on 
kielletty tai rajoitettu. 

 
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 ja kehittää kalastuksenvalvonta. Mitä Kalpaan tulee, on sen käyttöönotto täysin kiinni 
Ruokavirastosta/ministeriöstä, jotka vastaavat palvelun kehittämisestä ja ratkaisevat olemassa olevat ongelmat. 
Kalatalousalue tulee vuoden aikana aktiivisesti etsimään henkilöä, joka olisi kiinnostunut hoitamaan 
kalatalousalueen kalastuksenvalvontaa. Istutukset ja edunvalvonta on myös hoidettavia tehtäviä. 
 
Koronaepidemia jatkuu edelleen. Ainakin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla kalatalousalueen kokoukset 
pidetään etänä tai hybridikokouksina sekä kalastuksenvalvojien tulee pitää etäisyyttä ja käyttää suojavarusteita 
kalastuksenvalvonnassa. 
 
Kalatalousalueen yhteystiedot 

Toiminnanjohtaja: Gabi Lindholm: puh. (050) 404 2738, sähköposti gabi.lindholm@outlook.com 
Puheenjohtaja: Peter Simberg: puh. (0400) 615 283, sähköposti peter.simberg@hotmail.com 
Kalatalousalueen postiosoite: Tallbackantie 69 A, 07900 Loviisa 
Kotisivut: https://lansiuudenmaankalatalousalue.fi/  
 
 
 

Hanko 25.3.2021 
Hallitus 
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