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VUOSIKERTOMUS 2021 
 
 
 
 
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 (VARELY-) antoi päätöksen 
rajoista 13.12.2017. Kalatalousalueen 
pinta-ala on noin 38 610 hehtaaria (Kalpa 
17.3.2022), 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, kun noudatetaan 
periaatetta, että yhteisomistuksessa oleva 
tai 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 ja luonnonsuojelualueilla, Paikkatietoikkuna 17.3.2022 

 
 

HALLINTO 
 

yleiskokous ja hallitus 
Länsi-Uudenmaan kalatalousalue piti varsinaisen yleiskokouksensa 27.4. etänä Teamsin välityksellä. Yleiskokous 
käsitteli sääntömääräiset asiat sekä päätti yhdestä säännönmuutoksesta ja sääntöjen liitteestä. Yleiskokoukseen 
osallistui 10 äänioikeutettua jäsentä, joilla oli yhteensä 15 ääntä. Lisäksi kokoukseen osallistui viisi henkilöä ilman 
äänioikeutta.   

Kalatalousalue järjesti ylimääräisen yleiskokouksen 11.10. käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistamiseksi. Tästä on 
kerrottu tarkemmin otsikon Käyttö- ja hoitosuunnitelma alla.  

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Erovuorossa olivat Håkan Strandberg, Ville Wahteristo ja Gustav 
Örnmark. Kaikki kolme valittiin uudelle kaudelle. 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 kokoontui neljä kertaa vuoden 2021 aikana. Lisäksi hallitus on 
päättänyt yksittäisitä asioista sähköpostilla. Nämä päätökset on sisällytetty seuraavaan hallituksen kokouksen 
pöytäkirjaan.  
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Länsi-Uudenmaan kalatalousalueen hallitus vuonna 2021 

Nimi Tehtävä Osallistunut 
hallituksen 
kokouksiin (kpl) 

Erovuorossa vuoden 
yleiskokouksessa 

Peter Simberg  puheenjohtaja 4 2023 

Ville Wahteristo varapuheenjohtaja  3 2024 

Jarmo Järvinen jäsen 3 2022 

Karl-Mikael Lindqvist jäsen 0 2022 

Anders Malén jäsen 4 2023 

Håkan Strandberg jäsen 4 2024 

Ole Törnroos jäsen 2 2022 

Gustav Örnmark jäsen 4 2024 
 

toimihenkilöt ja tilintarkastus 

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, vastuuhenkilönä on Tove Lindström-Koli 
(HT, JHT).  
 
ilmoituselin 

Sääntöjen mukaisesti kalatalousalueen ilmoitukset ovat nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla, mutta 
kalatalousalue käyttää myös Hangon ja Raaseporin kaupunkien sähköisiä ilmoitustauluja.  
 
jäsenyydet 

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 
varsinaisesti arkistoitu, vaan ne säilytetään tällä hetkellä varastossa Porvoossa. Kalatalousalueen hallitus ja 
toiminnanjohtaja etsivät ratkaisua arkistointiin. Ainakin Kansallisarkiston alueelliset toimipaikat vastaanottaisivat 
materiaalin, mutta haasteena on löytää joku, joka sitoutuu arkistointityöhön. 
 
tietosuoja-asetus 

Kalatalousalue seuraa tietosuoja-asetuksen periaatteita kaikkien henkilötietojen käsittelyssä, mikä tarkoittaa 
rekisteröidyn oikeuksien turvaamista, yhteystietojen keräämisen vähentämistä, yhteystietojen tuhoamista sen 
jälkeen, kun niitä ei enää tarvita ja että ainoastaan ne henkilöt, jotka todella tarvitsevat henkilötiedot, pääsevät 
niihin käsiksi. 
Koska kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, yhdistyksen tulee nimittää tietosuojavastaava. Palvelu 
ostetaan Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä. 
 
TALOUS 

toimintavuoden tulos 

Kolmannen vuoden toiminnan tulos on ylijäämäinen 19 336,07 €. Tulos on hyvin lähellä talousarvion arviota, 
mutta sekä tulot että menot olivat pienempiä kuin oli arvioitu. Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään voitto- ja 
tappiotilille. Kalatalousalueen oma pääoma 31.12.2021 on 41 164,58 €.  

Vuoden tuotot olivat yhteensä 61 581 € ja kulut yhteensä 42 245 €. Tuotot koostuivat ELY-keskuksen 
myöntämästä toiminta-avustuksesta (10 742 €), omistajakorvauksista (24 711 €), jotka ovat olleet talletettuna 
aluehallintovirastossa 10 vuoden ajan, sopimusten mukaisista (4 122 €), 50 €:n säännön mukaisista (10 100 €) 
sekä vanhentuneista (4 103 €) omistajakorvauksista, ELY-keskuksen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista 
varten myönnetystä edistämismäärärahasta (7 500 €) sekä korkotuloista (304 €).  

Varsinaisen toiminnan kulut, kuten käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen, kalaistutukset, kalastuksenvalvonta 
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ja viestintä olivat 26 669 € ja hallinnolliset kulut, kuten kokoukset, hallitus ja toiminnanjohtaja olivat 15 576 €. 

 
omistajakorvaukset 

Vuonna 2021 kalatalousalue sai otettua käyttöön Kalpan, joka on Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta 
kalatalousalueiden käyttöön, muun muassa omistajakorvausten jakamista varten kehitetty sähköinen järjestelmä. 
Kalpasta löytyy tiedot alueen vesikiinteistöistä ja näiden omistajista ja sillä on yhteinen rajapinta usean valtion 
järjestelmän kanssa. Korvausten jaossa jokaisen osa-alueen kalastuspaine otetaan huomioon Kalpan käyttämän 
pistejaon (0-5) mukaisesti. Pisteasteikolla 0 tarkoittaa kalastuspaineen puuttuminen kokonaan ja 5 että alueella on 
huomattava kalastuspaine.  

VARELY on vuonna 2021 maksanut omistajakorvaukset (38 822 €) vuodelta 2020 kalastusalueen tilille.  Huhtikuun 
yleiskokous päätti jakaa korvaukset käyttö- ja hoitosuunnitelmassa olevan ehdotuksen ja alla olevan taulukon 
mukaisesti.  VARELYn on hyväksyttävä jakoperusteet ennen kuin nämä toteutetaan, sillä suunnitelma ei ole vielä 
hyväksytty. 

Piste Alue 

0 Alueet, joilla liikkuminen/kalastus on kielletty 12 kuukautta per vuosi 

1 Ulkosaariston ulapat ja sisävedet, pois lukien ne järvet, jotka saavat arvon 3  

2 Sisäsaariston ulapat 

3 
Perusarvo, rannikon läheinen merialue, sisävesistä Frankböleträsket, 
Ovanmalmträsket, Bonäsbåset, Gennarbyträsket ja  Gennarbyviken 

4 Lahtialueet, lukuun ottamatta alueet, joilla keväisin on kalastuskielto 

Myös vuoden 2018 ja 2019 korvaukset on jaettu vuonna 2021 ja maksettu vesienomistajille kesäkuussa.  

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) kiinteistötunnus ja 4) tilinumero. Kalatalousalue voi myös kysyä 
muita selvityksiä yhteisomistuksessa olevista yksityisistä vesialueista.  

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti omistajakorvaukset, joista ei ole sovittu, vanhenevat kolmen vuoden jälkeen. 
Tämä koskee korvauksia, jotka ylittävät 50 €/omistajayksikkö, 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  
Koko 

summa 
Maksettu 

vesienomistajille 
Kalatalous-

alue käyttää# 

Vanhenee 

Pvm Summa 

Vuodelta 2017 (päätös 2018) 21 167,90 € 5 307 € 9 521 € 1.1.2022 6 340 € 

Vuodelta 2018 (päätös 2019) 40 750 € 8 225 € 7 474 € 1.1.2023  25 051 € 

Vuodelta 2019 (päätös 2020) 37 357 € 7 558 € 6 994 € 1.1.2024 22 805 € 

Vuodelta 2020 (päätös 2021)* 38 822 €  Pankkikulut 133,01 1.1.2025 38 689 € 

*Kokonaissumma jaetaan eri sarakkeisiin vuonna 2022.  
# Siirtosopimuksilla ja 50 €-säännön mukaan (Kalastuslaki 83 §) 

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 

Tallennuspäivämäärä Kalastusalue Nostot vuoden aikana Saldo 31.12.2021 

31.12.2010 Bromarv-Tenholan 16 222,19 € 0 € 
31.12.2010 Hankoon 8 488,55 € 0 € 

31.12.2013 Bromarv-Tenholan 0 € 21 699,49 € 

31.12.2013 Hankoon 0 € 5 990,28 € 

29.12.2015 Länsi Uudenmaan 0 € 7 129,33 € 

  24 710,74 €  
 
 

€ 

34 819,10 € 
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VARSINAINEN TOIMINTA  
 

istutuksia ja muuta kalavesien hoitoa 

Kalatalousalue istutti vuonna 2021 Bengtsårin siikaa noin 8 000 euron edestä. Siiat tilattiin Tunturisiika Oy:ltä. 
Istutuspaikat olivat Bromarvin saaristosatama ja Tvärminnen Ruukintien ranta. Yhteensä istutettiin 20 300 yksikesäisiä 
poikasia, joiden keskipituus oli 12,0 cm ja keskipaino 9,5 g. Bo-Erik Törnroos vastaanotti kalat Bromarvissa ja Jarmo 
Järvinen Tvärminnessä. Saaristosatamassa ei liikkunut merimetsoja istutuspäivänä 16.9. tai sitä edellisenä päivänä, 
mutta jo seuraavana päivänä merimetsot olivat paikalla syömässä siikaa.  

Vesienomistajien ja yhdistysten istutukset vuonna 2021 

Laji, kanta Määrä Ikä Paikka Rahoittaja 

Meritaimen, Storå  2 042 2 v 
Hangonkylän 
satama 

Hankoon kaupunki  

-”- 102 -”- -”- Hangon kalamiehet 

Saaristosiika, Bengtsår 
5 076 1 kesä Skepparströmmen 

Solböle-Knopkägra 
osakaskunta 

Planktonsiika Rautalammen reitti 2 612 1 v Ovanmalmträsket Ovanmalm osakaskunta 

 

Kalatalousmaksu-, toimenpidevelvoite- ja valtion istutukset vuonna 2021  

Laji, kanta Määrä Istutuspaikka Rahoittaja 

Meritaimen, Ingarskila 420 Hangon kalasatama Forcit, Hanko 01-043 

-”- 2 413 -”- Hangon puhdistuslaitos Oy 01-238 

Kuna, Painiojärvi 7 568 Gennarbyviken, Hylta Hangon vesi, Gennarbyviken 01-047 

Planktonsiika, Koitajoki 13 333 Gennarbyviken, Hylta Hangon vesi, Gennarbyviken 01-047 

Vaellussiika, Kymijoki 
2 629 Hangon kalasatama 

Raaseporin kaupunki, Skeppsholmenin 

jätevedenpuhdistamo 01-028 

-”- 3 735 -”- Forcit, Hanko 01-043 

-”- 
9 425 -”- 

Raaseporin kaupunki, Karjaa-Pohjan 
jätevedenpuhdistamo 01-188 

-”- 5 559 -”- Inkoon kunta, Joddbölen jätevedenpuhdistamo 01-

211 
 
Taimenia oli yhteensä 4 980 kpl. ja ne olivat 2-vuotiaita. Siikaa istutettiin yhteensä 62 670 kpl. joista saaristosiikaa 
25 380 kpl., vaellussiikaa 21 350 kpl. ja planktonsiikaa 15 950 kpl. 
 
Koodi rahoittajan jälkeen taulukossa tarkoittaa, että kyseessä on velvoiteistutus.  VARELY päättää, miten 
kalastonhoitomaksut, jotka aluehallintovirasto on asettanut yrityksille tai kaupungeille, käytetään. Kalatalousalue voi 
antaa lausuntoja sekä muutoin antaa hyvin perusteltuja muutosehdotuksia silloin, kun näiden varojen 
käyttösuunnitelmia uusitaan.  Kyseessä voi myös olla toimenpidevelvoite, ja silloin toimenpide määritellään 
alkuperäisessä päätöksessä.  

 
kalastuksenvalvonta 

Kalatalousalueella oli vuonna 2021 toimeksiantosopimus valvonnasta Johan Danielssonin kanssa. Danielsson 
valvoi toukokuusta lokakuuhun, yhteensä 33 tuntia 14 valvontareissun aikana.  Sesonki lyheni suunnitellusta 
moottoriongelmien takia. Hän tarkasti 19 henkilöä, kaikki harrastivat viehekalastusta, 10 henkilöä oli ikään 
perustuen vapautettu kalastonhoitomaksun maksamisesta ja kolme henkilöä pilkki tai onki.  
 
Kalatalousalueella on lisäksi talkoovalvojia. Kalatalousalue on ottanut 
talkoovalvojille talkoo-, oikeusturva- ja vastuuvakuutukset. Kustannukset 
kalastuksenvalvonnasta olivat 2 253 €.  

 
kalakantoihin ja kalastoon vaikuttavia tekijöitä 

Kalakannat ja kalastus ovat riippuvaisia monesta tekijöistä, ja näiden 
perustana on vedenlaatu.  Saalistajat kuten hylje ja merimetso vaikuttavat 
kalan määrään, kalaston rakenteeseen ja kalan käyttäytymiseen. Varsinkin 
hylkeet aiheuttavat sen, että ammattikalastus verkoilla on 
kannattamatonta jäättömänä aikana. Hylkeet vievät kalat verkoista, 
pyydykset revitään ja kalat karkotetaan.  
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Merimetsojen pesintäpaikat kalatalousalueella on merkitty palloilla. Pallon vieressä oleva luku kertoo, montako pesää 
laskettiin kesällä 2021 ja suluissa oleva luku eron vuoteen 2020 verrattuna. Merimetso saalistaa huomattavan isolla 
alueella ja pesintäkauden ulkopuolella merimetsoja esiintyy vielä suuremmalla alueella. Yksi merimetsoyksilö syö noin 
500 g kalaa vuorokaudessa. On hyvin huolestuttavaa, että ainutlaatuisen Bengtsårin siian ja merimetson 
lisääntymisalueet osuvat samalle alueelle.  

 

lausunnot 

Kalatalousalue on tammikuussa yhdessä toisten Uudenmaan rannikkokalastusalueiden kanssa antanut lausunnon 
koskien Maa- ja metsätalousministeriön esitystä asetukseksi omistajakorvausten jakamisesta. Kalatalousalueet tukivat 
Kalatalouden keskusliiton lausuntoa.  Jakojärjestelmä on tarkasteltava kokonaisuutena ja paikallistasolle on annettava 
sama painoarvo kuin korkeimmille tasoille. Paikallistasolta puuttuu rahoitus vapakalastuksen selvittämiseksi.  

Länsi-Uudenmaan kalatalousalueen mielestä Gennarbyvikenin istutussuunnitelman on oltava joustava. Jos kaikkia 
kolmea ehdotettua lajia on saatavissa, istutukset on kalatalousalueen mielestä jaettava lajien välillä näin:  
2-vuotinen järvitaimen, mahdollisimman iso (~25 cm) noin 1 500 €:n edestä 
1-kesäinen planktonsiika noin 2 000 €:n edestä 
1-kesäinen kuha noin 1 000 €:n edestä 
Paikalliset arvostavat erityisesti kuhaa. 
Mikäli vaellusesteelle kohdistuu toimenpiteitä niin, että kalat voivat vaeltaa Gennarbyvikeniin ja sieltä pois mutta 
Gennarbyviken säilyy makeanveden altaana, myös meritaimenta voidaan istuttaa lahteen.   

Kalatalousalue on joulukuussa antanut lausunnon VARELY:lle muutoksista Hangon merialueen yhteistarkkailussa. 
Kalatalousalue toivoo, ettei kalastuskyselyitä lopeteta. Sen sijaan niitä pitäisi kehittää yhdessä kalatalousalueen 
kanssa, tai vaihtoehtoisesti pitäisi käyttää kirjanpitokalastajia. Käytännössä molemmat vaihtoehdot voivat olla 
hankalia toteuttaa, sillä on osoittautunut vaikeaksi saada vastauksia kyselyihin tai saada joku ryhtymään 
kirjanpitokalastajaksi.  

 
yhteistyö, viestintä ja koulutus 

Edustus 
Kalatalousalueen hallitus on päättänyt, että Länsi-Uudenmaan kalatalousaluetta edustaa ensisijaisesti 
puheenjohtaja, toissijaisesti varapuheenjohtaja ja kolmanneksi toiminnanjohtaja kokouksissa ja muissa 
tilaisuuksissa, joissa tarvitaan virallista edustajaa, mikäli muuta päätöstä edustuksesta ei anneta. Hallitus on myös 
päättänyt, että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat kalatalousalueen tiedotusvastaavia.  

Puheenjohtaja Peter Simberg edustaa kalatalousaluetta alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä, 
varajäsenenään hallituksen jäsen Håkan Strandberg. Ryhmä kokoontui viisi kertaa vuoden 2021 aikana.  

Kalatalousalue osallistuu Uudenmaan ELY-keskuksen koolle kutsuman alueellisen merimetsotyöryhmän työhön.  
Kalatalousaluetta edustaa ryhmässä Gustav Örnmark Håkan Strandberg varamiehenään. Ryhmä kokoontui kaksi 
kertaa vuoden aikana. 

Toiminnanjohtaja on jäsenenä Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry:n hallituksessa, jossa hän edustaa 
rannikkokalatalousalueita. Lindholm edustaa myös Uudenmaan kalatalousalueita Uudenmaan vesien- ja 
merenhoidonhallintoryhmässä ja ELY-keskusten koollekutsumassa Rannikkovesien kunnostusverkostossa. 
  
Koulutus 
Länsi-Uudenmaan kalatalousalue on vuoden 2021 aikana ollut edustettuna seuraavissa koulutuksissa ja 
kokouksissa, joita ei ole aiemmin mainittu tässä kertomuksessa: 

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

 
Kotisivut 
Länsi-Uudenmaan kalatalousalue on yhdessä kuuden muun Uudenmaan rannikon kalatalousalueen kanssa tilannut 
nettisivut MR medialta Tammisaaresta. Jokaisella 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 yleiskokouksen asiakirjat. Kotisivuja tullaan kehittämään ja ne tulevat olemaan 
kalatalousalueen tärkeimpiä ulkoisia tiedotuskanavia.   
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KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 

Hangon kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2007 ja Bromarv-Tenholan 
kalastusalueen suunnitelma vuonna 2006. Suunnitelmat ovat voimassa siihen asti, kunnes kalatalousalueen 
suunnitelma vahvistetaan VARELYssa. Tärkeimmät tavoitteet suunnitelmissa ovat monipuolisen kalastuksen ja 
vesialueiden käytön turvaaminen. 

Länsi-Uudenmaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on tehty Kala- ja vesitutkimus Oy:ssä. Lauri Happo 
on pääasiallisesti kirjoittanut suunnitelman ja toiminut yhteyshenkilönä. Petra Tallberg on kääntänyt suunnitelman 
ruotsin kielelle. Suunnitelma on maksanut kalatalousalueelle 29 790,96 € sisältäen konsulttipalkkiot, hallituksen ja 
toiminnanjohtajan työt sekä kokouskustannukset.  

Kalatalousalueen hallitus ja toiminnanjohtaja ovat käsitelleet suunnitelmaa perusteellisesti yli kolmen tunnin 
kokouksessa helmikuussa. Lauri Happo korjasi suunnitelmaa hallituksen päätöksen mukaisesti ja maaliskuussa 
uusi versio oli olemassa, nyt myös ruotsiksi.  Suunnitelma oli nähtävillä kotisivuilla kommentointia varten 
28.6.2021 –16.8.2021. Kalatalousalue tiedotti tästä kuulutuksella omalla kotisivuillaan sekä Hangon ja Raaseporin 
kaupunkien kotisivuilla.  Lisäksi 24.6.2021 sähköpostiviesti siitä, että suunnitelma oli nähtävillä, lähetettiin 
yleiskokouksissa äänioikeutetuille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat kalatalousalueen tiedossa, noin 50 
henkilölle.  Lisäksi Länsi-Uudenmaan ja Tammisaari-Pohjan kalatalousalueilla oli yhteinen ilmoitus suunnitelmasta 
Etelä Uusimaassa 1.7.2021 ja Västra Nylandissa 13.7.2021. Yhtään mielipidettä ei jätetty. VARELY teki 
laillisuustarkistuksen suunnitelmasta ilman huomautuksia. Hallitus ja toiminnanjohtaja kävivät suunnitelmaa läpi 
elokuussa ja kiinnittivät silloin huomiota myös kielivirheisiin.  

Ylimääräinen yleiskokous pidettiin 11.10.2021 Raaseporin kaupungin tiloissa, Raaseporintie 37. Viisi 
äänioikeutettua jäsentä, joilla oli yhteensä kuusi ääntä, osallistui kokoukseen. Muita, ei-äänioikeutettuja 
osallistujia, oli neljä henkilöä. Kaksi henkilöä osallistui Teamsin kautta.  Todettiin, että ehdotus käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaksi oli ollut esillä kalatalousalueen kotisivuilla 24.9.2021 lähtien ja Lauri Happo esitteli 
suunnitelman. Yleiskokous vahvisti käyttö- ja hoitosuunnitelman ilman muutoksia. Kalatalousalue tulee 
lähettämään erillisen anomuksen VARELYlle koskien suunnitelmassa esitettyjä kalastusrajoituksia. Vaatimuksia 
uudelleenarvioimisesta ei jätetty määräaikaan mennessä, viimeistän 2.12.2021, joten yleiskokouksen päätös on 
saanut lainvoiman ja kalatalousalue lähetti 9.12.2021 suunnitelman VARELYlle hyväksyttäväksi.  

VARELY on pitänyt suunnitelman nähtävillä 25.1-1.4.2022 ja Suomenlahden kalatalouden yhteistyöryhmä on 
käsitellyt suunnitelman 18.2.2022.  Kalatalousalue odottaa nyt päätöstä käyttö- ja hoitosuunnitelman 
hyväksymisestä.  

Pari ajatusta työskentelyprosessista. Kalatalousalue valitsi suunnitelman tekoon konsultin, joka on hyvin perillä 
kalakysymyksistä ja pystyi itsenäisesti rakentamaan suunnitelman, mutta joka myös otti erittäin hyvin huomioon 
kalatalousalueen muutosehdotukset. Koronapandemia hankaloitti työtä mutta epidemia antoi toisaalta vuoden 
verran lisäaikaa. Marraskuussa 2020 asetettu aikataulu ei pitänyt, mutta suunnitelma voitiin kuitenkin jättää 
VARELYlle vuodenvaihteen 2021/2022 oikealla puolella.  Hallituksen työtä on myös haitannut kieli ja digitalisaatio. 
Suurin osa hallituksen jäsenistä ovat äidinkieleltään ruotsinkielisiä ja haluavat mieluummin paneutua asioihin 
paperilla tietokoneruudun sijasta. Suunnitelmasta on keskusteltu vilkkaasti osallistujien kesken, mutta palautetta 
on tullut vähän ja osallistuminen on ollut pelottavan vähäistä.  Johtuuko tämä pandemiasta, siitä, että 
kiinnostusta ei ole, vai siitä, että hallitus ja toiminnanjohtaja eivät ole onnistuneet tiedottamisessa?  
 
paikalliset kalastusluvat ja kalastusmääräykset 

Kalastuslupia voi ostaa Hangon kaupungin vesialueille, runsaalle 10 000 hehtaarille. Kalastusluvan voi ostaa 
nettisivuilta Visithanko ja Hangon kaupungin kirjastosta. Lisätietoa kaupungin kalastusluvista saa myös 
puhelimitse puh. 040 568 0033.  

Hangon kaupungin tekninen lautakunta on 20.10.2010, 134 § antanut päätöksen: ”Kaikki kalastus on kielletty 
satama-alueilla, lukuun ottamatta onkimista muualla kuin venepaikkojen luona. Onkiminen ei saa myöskään 
haitata suurien venesatamien käyttöä”.   

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.  

https://visithanko.johku.com/sv_SE/kalastusluvat
https://www.eraluvat.fi/se/fiske.html
https://ahven.net/sv/fiske/fangstmatt-och-fredningstider/
https://kalastusrajoitus.fi/
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TULEVA TOIMINTAVUOSI 

Kalastusvalvonnan kehittäminen on kalatalousalueen tärkein tehtävä vuonna 2022.  Muita tärkeitä tehtäviä ovat 
kotisivujen ja viestinnän kanssa työskentely, omistajakorvausten jako sekä edunvalvonta. 
 
kalatalousalueen yhteystiedot 

Toiminnanjohtaja: Gabi Lindholm: puh. (050) 404 2738, s-posti gabi.lindholm@outlook.com 
Puheenjohtaja: Peter Simberg: puh. (0400) 615 283, s-posti peter.simberg@hotmail.com 
Kalatalousalueen postiosoite: PB 27, 06151 Borgå 
Kotisivut: https://lansiuudenmaankalatalousalue.fi/ 

 
 

Hanko 17.3.2022, Hallitus 
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