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TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO vuodelle 2022 
 
 
 

1. Yleistä 
Länsi-Uudenmaan kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu vesialueet Hangon kaupungin 
alueella ja merialue sekä järvet Tenholassa ja Bromarvissa.  
Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa 
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue voi tehdä sitoumuksia sekä hankkia 
omaisuutta nimiinsä tai käyttöönsä.  
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. 
Jäsenyys on automaattinen eikä sitä voida valita tai poistaa.  Kalatalousalueen toimielimet ovat yleiskokous, 
hallitus ja toiminnanjohtaja.  
 
2.  Käyttö- ja hoitosuunnitelma  
Kalatalousalueen tehtävänä on tehdä tai teettää käyttö- ja hoitosuunnitelma alueelle. Hallitus teetti työn Kala- ja 
Vesitutkimus Oy:llä.  Suunnitelma hyväksyttiin ylimääräisessä yleiskokouksessa 11.10.2021 ja on esillä Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tästä eteenpäin VARELY) kotisivuilla 25.1-1.4.2022. 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. Puheenjohtaja Peter Simberg 
edustaa kalatalousaluetta ryhmässä ja hallituksen jäsen Håkan Strandberg toimii varajäsenenä. 
  
Kalatalousalue vastaa käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanosta yhdessä alueen muiden toimijoiden, 
vesienomistajien ja viranomaisten kanssa.  
 
 
3. Kalaston hoitotoimenpiteet 
Tavoitteena on istuttaa kalaa vuosittain sekä Bromarf-Tenholan että Hangon alueella.  Mereen istutetaan 
etupäässä siikaa, Hankoniemen pohjoispuolella aina Bengtsårin kantaa, taimenta tai madetta. Sisävesialueella 
istutettava laji riippuu kohdejärvistä. Tarkka istutuspaikka valitaan huolellisesti ottaen huomioon saalistajat, sää ja 
kyseiselle lajille sopivat kasvualueet.  

Kalalajit ja -kannat jota saa istuttaa Länsi-Uudenmaan kalatalousalueella ilman erillistä lupaa VARELYltä.  
 

 
*Istuttaessa taimenta Tuulijärvenojan valuma-alueella on käytettävä ainoastaan Kiskonjoen alkuperäistä 
taimenpopulaatiota, muualla sisävesialueella Ingarskilajoen populaatiota. 

Sisä-vesialue

Laji Kanta

Siika sisävesikanta

Taimen Ingarskila (/Kiskonjoki*)

Kuha eteläinen sisävesikanta

Hauki eteläinen sisävesikanta

Made eteläinen sisävesikanta

Ankerias

Jokirapu kotimainen kanta

Laji Kanta 

Siika sisävesikanta 

Taimen Ingarskila (/Kiskonjoki*) 

Kuha eteläinen sisävesikanta 

Hauki eteläinen sisävesikanta 

Made eteläinen sisävesikanta 

Ankerias   

Jokirapu kotimainen kanta 

 

Merialue

Laji Kanta

Siika

Taimen

Lohi

Hauki

Kuha

Made

Ankerias

Kymijoki / Bengtsår

Ingarskila / Isojoki

Kymijoki 

eteläinen merikanta

eteläinen merikanta

eteläinen merikanta
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Vuonna 2022 istutetaan Bengtsårin kannan saaristosiikaa yhteensä 8 000 €n edestä. Bromarfin alueella siiat 
istutetaan Bromarfin kirkonkylän satamasta ja Hankoon alueella Granströmin telakalta Hangossa. Istutuspaikat 
voidaan vaihtaa osa-alueiden sisällä, mikäli esimerkiksi merimetsotilanne antaa tähän aihetta. Kalastusalue tilaa 
siiat Tunturisiian kautta. 

Bromarvin alueen järvet ovat vuorossa vuonna 2023. Kalatalousalue keskustelee Gennarbynlahden 
kalastuksenhoitoyhdistys r.y:n kanssa siitä, onko kalatalousalueen tarpeellista rahoittaa istutuksia 
Gennarbyvikenissä. Kalatalousalue seuraa mitkä velvoiteistutukset on tehty alueella ja antaa, mikäli mahdollista, 
lausuntoja VARELYlle tulevista istutuslajeista ja -paikoista. Istutukset esitellään vuosikertomuksessa.  

Kalatalousalue selvittää vuoden 2022 aikana, onko selvitys järvien rapukannoista mahdollista aloittaa. 
Kalatalousalueen on tiedettävä, kuka tällaisen selvityksen voisi tehdä, mitkä kustannukset olisivat sekä 
mahdolliset yhteistyötahot.  

Kalatalousalue seuraa hylje- ja merimetsoproblematiikka sekä vedenlaatua alueellaan ja voi osallistua näihin 
aiheisiin liittyviin kustannuksiin ja hankkeisiin.  Kalatalousalue suosittelee, että vesienomistajat antavat lupia 
hyljemetsästykseen alueillaan.  Ainutlaatuisen Bengtsårin siikakannan vuoksi olisi erittäin tärkeää hakea 
poikkeuslupia merimetsokantojen pienentämiseksi. Tällä hetkellä merimetso pesii juuri alueilla missä myös siika 
kutee. 
Uudenmaan ELY-keskus, ympäristöjaosto on perustanut alueellisen merimetsotyöryhmän, jossa Länsi-
Uudenmaan kalatalousalutta edustaa Gustav Örnmark, varajäsenenään Håkan Strandberg. 
 
4. Kalastuksenvalvonta 
Kalatalousalue on nimennyt Johan Danielssonin valvomaan eteläisiä alueita. Kaakkoisosien valvonnan, Mulanista 
Raaseporin vastaiselle rajalle, Länsi-Uudenmaan kalatalousalue ostaa valvontapalvelut Tammisaari-Pohjan 
kalatalousalueelta. Valvontaa suorittaa Ken Thilman.  

Kalatalousalue tulee vuonna 2022 järjestämään koulutusta henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita 
kalastusvalvonnasta, sillä lisää valvojia tarvitaan. Kalatalousalue on hakenut VARELYlta edistämisvaroja 
kalastuksenvalvontaan ja valvojien koulutukseen. Koulutus järjestetään myös vaikka tukea ei myönnettäisi, jos 
halukkaita henkilöitä löytyy.  

Kalatalousalueen valtuuttamat kalastuksenvalvojat, jotka saavat korvausta on viimeistään vuonna 2023 otettava 
käyttöön sähköinen raportointiohjelma. Silloin valvojan jälkityöt vähenevät ja kalastuksen seuranta paranee.  

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan valvojina satunnaisesti voivat valvoa talkooperiaatteella. 
Kalatalousalue on vakuuttanut talkoovalvojat vastuu-, oikeusturva- ja talkoo(tapaturma)vakuutuksilla ja kustantaa 
materiaalin kuten päiväkirjat ja lomakkeet. Myös talkoovalvojien on raportoitava valvonnastaan 
kalatalousalueelle.  

Paitsi että he valvovat, että kalastajat -  vapaa-aika, kotitarve- ja ammattikalastajat  - seuraavat kalastussääntöjä, 
kalastusvalvojien tehtäviin kuuluu tiedottaa paikallisista ja kansallisista määräyksistä. 

Mikäli järjestetään kalastuksenvalvojien yhteinen tapaaminen läntisellä Uudellamaalla tai Turunmaan itäisissä 
osissa, Länsi-Uudenmaan kalatalousalue osallistuu tapaamiseen. Kalatalousalue pyrkii laajentamaan yhteistyötä 
muiden kalatalousalueiden, Rajavartioston, Metsähallituksen, poliisin, Tullin ja ELY-keskuksen kanssa.  

 

5. Vesienomistusrekisteri (Kalpa) ja omistajakorvausten jako 
Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta on rakennettu sähköinen palvelu kalatalousalueille. Palvelua, 
jota kutsutaan Kalpaksi (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut), käytetään muun muassa omistajakorvauksien 
jakamiseen ja yleiskokousosallistujien listaamiseen. Vastuu palvelusta on ministeriöllä. Kalatalousalueen 
toiminnanjohtajalla on käyttöoikeus palveluun. Kiinteistöjen ja omistajien tiedot päivitetään päivittäin 
kiinteistötietorekisteristä. Toiminnanjohtaja syöttää palveluun tietoja sopimuksista, valtakirjoista, tilinumeroista 
ja yhteyshenkilöistä. Palvelu on maksuton kalatalousalueelle. 

Omistajakorvausten jakoperiaatteet on käsiteltävä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Yleiskokouksen on myös 
vuosittain käsiteltävä asia. Niin kauan kuin suunnitelma ei ole lainvoimainen, VARELYn on hyväksyttävä 
yleiskokouksen päätös jakoperusteista, jotta jako ja maksut voidaan toteuttaa.  Vuoden 2022 yleiskokous päättää 
korvauksista, jotka perustuvat kalastukseen vuonna 2021. Korvaus perustuu yleiskalastusoikeuksien käyttöön 
kalavesillä sekä kalastusopastoimintaan. Yleiseksi kalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus: heittokalastus tai 
vetouistelu yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla. Kalatalousalue maksaa vuonna 2022 korvaukset vuodelta 2020 ja 
mahdollisuuksien mukaan myös vuodelta 2021. 
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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, kalatalousalue vaatii lisäksi 
valtakirjan, josta ilmenee kuka hoitaa asioita ja epäselvissä tapauksissa todistus omistusoikeudesta. 
 
6.Viestintä, edunvalvonta ja edustus 
Viestinnällä on tärkeä rooli kalastusalueen toiminnassa, sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. Tavoitteena on, että 
kalatalousalueen toimintaan liittyvä viestintä tavoittaa tehokkaasti asianomaiset ja edistää eri sidosryhmien 
välistä yhteistyötä ja toimintaa. On tärkeää, että kalatalousalue on ajan tasalla vesialueiden omistajien asioissa. 
Kalatalousalue kehottaa vesienomistajia toimittamaan tietoa esimerkiksi kalastuslupien myynnistä sekä omista 
kalastusmääräyksistään toiminnanjohtajalle.   

Kalatalousalueen on myös oltava ajan tasalla alueen kalastusta ja vesistöjä koskevien projektien, selvitysten ja 
lakiehdotusten suhteen, osin hoitaakseen edunvalvontaa ja osin saadakseen ne tiedot, jota tarvitaan käyttö- ja 
hoitosuunnitelman seurantaan. 

Päävastuu viestinnästä on kalatalousalueen toiminnanjohtajalla ja puheenjohtajalla. Kalatalousalueen vielä työn 
alla olevat kotisivut, https://lansiuudenmaankalatalousalue.fi/, on tärkeä viestintäkanava. Tulevaisuudessa 
kotisivuilla tulee olemaan tietoa toiminnasta yleisesti, kalastusluvista alueella, kalastussäännöistä, kalastuksen 
valvonnasta sekä omistajakorvauksista. Kotisivut ovat myös kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu, jossa kutsut 
yleiskokouksiin ja päätösten kuulutukset julkaistaan.  Kalatalousalue voi myös käyttää Hangon ja Raaseporin 
kaupungin sähköiset ilmoitustaulut kuulutuksilleen.  

Hallituksen ja toiminnanjohtajan on vuonna 2022 määrä laatia viestintästrategia, joka ohjaa viestintää. Strategia 
toteutetaan vuosikellon avulla ja tarkoitus on, että se sisältyy seuraavaan toimintasuunnitelmaan.  

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

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

Kalatalousalue tekee yhteistyötä Uudenmaan rannikon kalatalousalueiden kanssa ja pyrkii myös viranomaisten 
sekä muiden kalatalousalan organisaatioiden kanssa yhteistyöhön kalatalousasioissa ja vesiensuojelussa. 
Kalatalousalue osallistuu muun muassa omalla tai useamman kalatalousalueen yhteisellä edustajalla ELY-
keskuksen/VARELYn koolle kutsumiin yhteistyöryhmiin. 

Vuonna 2022 ryhdytään yhteistyöhön kalastuskillan ja Höjdens skola-koulun kanssa ja kalatalousalue järjestää 
kalastuspäivän ammattikalastuksen merkeissä toukokuun lopulla. Oppilaat tutustuvat kalastukseen ja saaliin 
käsittelyyn ja heille tarjotaan kalaruokaa.  

Hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja osallistuvat kalatalousaluetta koskeviin koulutuksiin ja 
yhteistyötilaisuuksiin. Kalatalousalue vastaa osallistumismaksuista ja matkakustannuksista. Toiminnanjohtajan 
edustaessa useita kalatalousalueita samassa tilaisuudessa, kustannukset jaetaan kyseisten kalatalousalueiden 
kesken.   

 
7. Toiminnanjohtaja 
Toiminnanjohtajan tehtävää hoitaa Tmi Gabi Lindholm toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Toiminnanjohtaja 
hoitaa kalatalousalueen juoksevia asioita hallituksen ohjeistusten ja suuntaviivojen mukaisesti. Toiminnanjohtaja 
vastaa kalatalousalueen kirjanpidon laillisuudesta ja siitä, että varat hallinnoidaan luotettavasti. Toiminnanjohtaja 
hoitaa myös kalatalousalueen edunvalvonnan ja sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä toimii sihteerinä ja 
esittelijänä kalatalousalueen kokouksissa.  

 
8. Rahoitus  
Kalatalousalue rahoittaa toimintaansa ja hallintoaan valtion toiminta-avustuksilla, korvauksilla, jotka 50 €:n 
säännön mukaan jäävät kalatalousalueelle, VARELYn edistämisvaroilla, omistajakorvauksilla, jotka vesienomistajat 
ovat luovuttaneet kalatalousalueelle kalaistutuksien, kalastuksenvalvonnan ja yleisten tehtävien suorittamiseen, 
sekä omistuskorvauksilla, joista vesienomistajat eivät ole sopineet ja jotka vanhenevat.  

https://lansiuudenmaankalatalousalue.fi/
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Länsi-Uudenmaan kalatalousalue on tallentanut omistajakorvauksia, joista ei ole sovittu Etelä-Suomen 
Aluehallintavirastoon. Kalatalousalue voi tehdä seuraavan maksatushakemuksen vuonna 2024, jolloin on kulunut 
10 vuotta korvausten tallentamisesta 31.12.2013, summa on tällä hetkellä 27 689,77 € + korko.   
Kalatalousalue voi hakea hankeavustusta esimerkiksi ELY-keskukselta, Säästöpankkisäätiöltä, Svenska 
Kulturfondenilta ja Rapalalta. 
 
 
9. Hallituksen ja toiminnanjohtajan terveiset 
Kallatalousalueen hallitus ja toiminnanjohtaja ovat odottavalla kannalla! Saako käyttö- ja hoitosuunnitelma 
lainvoiman vuonna 2022, ja voidaanko sen täytäntöönpano aloittaa? Osa käyttö- ja hoitosuunnitelman 
toimenpiteistä on sisällytetty tähän toimintasuunnitelmaan. Jos käy toivotulla tavalla, hallitus käy 
yksityiskohtaisesti läpi käyttö- ja hoitosuunnitelman ennen seuraavaa toimintasuunnitelmaa ja poimii sieltä ne 
toimenpiteet, joihin on edellytykset ryhtyä heti. Tähän kuuluu ehdotetut kalastuksen säätelytoimenpiteet. 

Moni toimenpide edellyttää mittavaa taloudellista panostusta, ammattitaitoa ja paikallistuntemusta. Voidaan 
kysyä, miten eduskunta vuonna 2015 kuvitteli, että kalatalousalueet voisivat toteuttaa kaikki lakisääteiset 
tehtävänsä sillä rahoituksella, joka silloin oli ja nyt on niiden käytettävissään. Eikö olisi aika ottaa käyttöön 
rahoitusmuoto, joka ei ole sidoksissa lunastettujen kalastonhoitomaksujen määrään? Rahoitus, joka yhdessä 
hyvän suunnitelmallisuuden ja yhteistyön kanssa antaisi kalatalousalueille mahdollisuudet ihan oikeasti suoriutua 
kaikista niille langetetuista tehtävistä.  
Kalastuslain mukaan kalatalousalueelle on annettu seuraavat tehtävät:  
1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu; 
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten 
seuranta; 
3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus; 
4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen; 
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen; 
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen 
tarpeisiin; 
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät; 
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille ja  
9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät.  
Tästä huolimatta toiminta-avustus on vuosina 2019-2022 vaihdellut noin 10 300 eurosta tämän vuoden 12 500 
euroon. Toki on mahdollista hakea myös muita avustuksia, mutta ovatko lakisääteiset tehtävät eduskunnan 
mielestä niin vähäpätöiset, että on paikallaan hoitaa niitä siinä määrin kuin toiminta-avustus antaa siihen 
mahdollisuutta, lisää avustusta on saatavilla, ja kun vesienomistajat mahdollistavat tämän antamalla 
omistajakorvauksensa kalatalousalueen käyttöön?  Koemme itse, että tehtävät ovat tärkeät ja teemme sen, minkä 
voimme, olemassa olevan rahoituksen puitteissa. Kiitämme lisäksi vuolaasti niitä vesienomistajia, jotka antavat 
omistajakorvauksensa kalatalousalueen käyttöön edistääkseen parempia kalakantoja ja kalasaaliita sekä luvallista 
ja laillista kalastusta.  
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Hallitus, Hanko 17.3.2022 

Arvio Tulos Arvio 

2022 2021 2021

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT

Edistämisvarat 6 000 7 500 7 500

Omistajakorvaukset 50 €-sääntö 10 000 10 100 10 000

Omistajakorvaukset, sopimus 12 000 4 122 12 000

Omistajakorvaukset, vanhentuneet 6 300 4 103 4 103

AVI.lta palautetut kalastusvarat 0 24 711 24 711

Muut tuotot 0 0 0

TUOTOT 34 300 50 535 58 313

KULUT

KALAVEDENHOITOA
Istutukset -8 000 -8 007 -8 000

 KALASTUKSENVALVONTA

Työ, ohesikuluineen. -10 000 -1 980 -6 000

Vakuutukset ja materiaalikulut -4 000 -273 -500

-14 000 -2 253 -6 500

TIEDOTUS&SUUNNITTELU

Tiedotus lapsille ja nuorille -500 0 0

Käyttö- ja hoitosuunnitelma -1 000 -15 932 -12 500

Kotisivut -500 -477 0

-2 000 -16 410 -12 500

KULUT -24 000 -26 669 -27 000

VARSINAINEN TOIMINTA 10 300 23 866 31 313

HALLINTO

VUOSIKOKOUS -600 -80 -500

HALLITUS -5 000 -1 779 -6 000

TOIMISTO -2 000 -1 507 -2 000

TOIMINNANJOHTAJAKULUT

Sihteerin-/toiminnanjohtajanpalkkio -14 200 -12 174 -12 800

Matkat- ja koulutus -1 000 -36 -1 000

-15 200 -12 210 -13 800

HALLINTO -22 800 -15 576 -22 300

VARSINAINEN TOIMINTA -12 500 8 290 9 013

RAHALLISET TUOTOT JA KULUT 0 304 200

YLEISAVUSTUKSET

Valtionavustus, toiminta 12 500 10 742 10 742

TILIKAUDEN TULOS 0 19 336 19 955

Kulut -46 800 -42 245 -49 300

Tuotot 46 800 61 581 69 255

Tulos 0 19 336 19 955


