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Vuosikertomus 2019 

 
 
Perustiedot 

Porvoon-Sipoon kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys. Kalatalousalueen tarkoitus on kehittää alueensa 
kalataloutta ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. 
Kalatalousalueen pinta-ala on noin 48 000 hehtaaria (Kalpa 21.6.2020) ja hallinnollinen kotipaikkakunta on 
Porvoo. 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jatkossa ELY-keskus) antoi päätöksen rajoista 
13.12.2017. Kalatalousalueeseen kuuluu kaikki vesialueet Sipoon kunnan ja Porvoon kaupungin alueella, merialue 
Loviisan kaupungista Sarvsalösta länteen ja yleiset vesialueet Sipoonlahdesta. 

Kalatalousalueen perustamiskokous pidettiin 11.2.2019 Kokonhallin monitoimitilassa, Porvoossa. Kokouksessa, 
jonka ELY-keskus oli koolle kutsunut, hyväksyttiin säännöt, valittiin hallitus, nimettiin edustaja alueelliseen 
kalatalouden yhteistyöryhmään, nimettiin kalastuksenvalvojat ja valittiin tilapäinen sihteeri. Kokoukseen osallistui 
noin 35 henkilöä, joista 32 äänioikeutettua jäsentä oli edustettuna yhteensä 48 äänellä. ELY-keskus vahvisti 
kalatalousalueen säännöt 31.7.2019. 

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset kalatalousalan organisaatiot. 
Jäsenyys on automaattinen ja sitä ei voi valita tai poistaa. Kalatalousalueen toimieliminä ovat yleiskokous, hallitus 
ja toiminnanjohtaja. Kun kalatalousalueen toimielimen jäsenet ja kalatalousalueen työntekijät hoitavat julkisia 
hallintatehtäviä, tulee heidän noudattaa hallintolakia, kielilakia ja lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta.  

 Jäsenten äänioikeus kokouksessa 

Jäsen                          Äänimäärä yleiskokouksessa 

50– 

499,99 ha 

Joessa 
yhteenliittymä 
30 ha 

500–
999,99 ha 1 000 ha - 

Vesialueenomistajat ja heidän yhteenliittymät  1 1 2 3 

Suomen Ammattikalastajaliitto ry 1     

Suomen Sisävesiammattikalastajat ry 1     

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
ry, A 

1     

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
ry, B 

1     

Kalatalouden Keskusliitto ry 1     

Suomen kalastusopaskilta ry 1     

Alueellisia rek. ympäristö- tai 
luonnonsuojeluyhdistyksiä * 

0     

Vesialueenomistajien äänioikeus on sidottu siihen, kuinka monta hehtaaria omistaja omistaa kalatalousalueella. 
*Yhdistyksillä on läsnäolo ja puheoikeus, kalatalousalueen on sijaittava kokonaan tai osittain yhdistyksen 
toimialueella.  
 
Kalastusalueesta kalatalousalueeksi 

Porvoon-Sipoon kalastusalue päätti kokouksessa 18.4.2018, että siirtää sopimukset ja mahdolliset käynnissä 
olevat oikeusjutut kalatalousalueelle. Lisäksi kokous päätti nimittää Tmi Gabi Lindholm, Gabriella Lindholmin 
selvitysmieheksi hoitamaan kalastusalueen tehtäviä 31.12.2018 jälkeen siihen asti, että kalastusalue on kokonaan 
lopetettu. Hän hoiti muun muassa kalastusalueen hallituksen kokoukseen 21.3. ja lopettavan kokoukseen 25.4. 
liittyvät työt sekä taloudelliset tehtävät, kuten tilinpäätöksen, veroilmoitukset ja käytettyjen avustusten 
tilinpäätöksen. Kalastusalueen menojen kirjanpito vuonna 2019 sisältyy kalatalousalueen kirjanpitoon. Lisätietoja 
taloudesta siirtymävaiheessa löytyy otsikon Talous alta.  

Koska kalatalousalue on monella tapaa samankaltainen kuin kalastusalue, on Porvoon-Sipoon kalatalousalue 
säilyttänyt Porvoon-Sipoon kalastusalueen Y-tunnuksen. Kalatalousalueen pinta ala on noin 1 300 hehtaaria 
suurempi kuin kalastusalueen, mutta molemmat ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä ja lakisääteiset tehtävät ovat 
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samanlaisia. Koska Y-tunnus säilytetään, voi kalatalousalue myös säilyttää kalastusalueen pankkitilin ja 
nettipankkitunnukset. Ilmoitus nimenmuutoksesta lähetettiin Verohallintoon 21.8.2019, sen jälkeen, kun 
kalastusalueen kokouksen päätös astui lainvoimaiseksi ja kalatalousalueen säännöt olivat vahvistettu. Porvoon-
Sipoon kalastusalue on lopetettu. 

 
hallinto 

 
Yleiskokous ja hallitus 
Porvoon-Sipoon kalatalousalue piti varsinaisen yleiskokouksen 25.4. Kokonhallissa, Porvoossa. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat, edustettuna oli 18 äänioikeutettua jäsentä, 16 henkilöllä oli yhteensä 26 ääntä. 
Paikalla oli kolme henkilöä, joilla oli läsnäolo- ja puheoikeus.  

Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. 
Perustavassa kokouksessa valittiin, äänestyksen jälkeen, hallituksen jäsenet alla olevan taulukon mukaisesti. 
Kahden ensimmäisen vuoden erovuorot päätettiin arpoa ensimmäisessä hallituksenkokouksessa. Hallitus valitsee 
vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenistä.  
 

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen hallitus vuonna 2019  

Nimi Tehtävä 
Osallistunut hallituksen 
kokouksiin, kpl 

Eroamisvuorossa,  
yleiskokouksessa vuonna  

Markku Välimäki puheenjohtaja 5 2022 

Henrik Gahmberg  varapuheenjohtaja 5 2021 

Mikael Lindfors hallituksen jäsen 5 2021 

Clas Nyberg hallituksen jäsen 5 2021 

Harro Pitkänen hallituksen jäsen 5 2020 

Thorbjørn Sirén  hallituksen jäsen 5 2020 

Roger Weckman hallituksen jäsen 3 2020 

Tanja Åkerfelt  hallituksen jäsen 4 2022 
 
Hallitus on kokoontunut 5 kertaa vuonna 2019 ja lisäksi tehnyt päätöksiä sähköpostin välityksellä. Kokoukset ovat 
pidetty Kokonhallissa, Porvoon vesilaitoksen toimistotiloissa ja Gumbotalolla Sipoossa. Sähköpostikokouksissa 
tehdyt päätökset sisällytetään aina seuraavan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. 

Hallituksen jäsenet saavat palkkiota 100 €/kokous ja kokouksen puheenjohtaja saa 150 €/kokous. Hallituksen 
puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 250 € ja varapuheenjohtajalle 100 €. Kalatalousalue tilaa 
Fiskeritidskrift för Finland -lehden tai Suomen Kalastuslehden hallituksenjäsenille.  

 
Toimihenkilöt ja tilintarkastus 
Porvoon-Sipoon kalatalousalueen juoksevia asioita hoiti perustavasta kokouksesta huhtikuun loppuun tilapäinen 
sihteeri Tmi Gabi Lindholm/Gabriella Lindholm sopimuksen mukaisesti. Kalatalousalueen hallitus päätti myös 
nimittää Tmi Gabi Lindholm/Gabriella Lindholmin toiminnanjohtajan tehtäviin 1.5.2019 alkaen. 
Toimeksiantosopimus on voimassa toistaiseksi. Toiminnanjohtaja vastaa myös rahastonhoitajan ja kirjanpidon 
tehtävistä. 

Kalatalousalueen yleiskokouksessa valittiin Mats Green (HT-tilintarkastaja) Audit Green ja Backman Oy:stä 
kirjanpitäjäksi ja Marlene Backman (HT-tilintarkastaja) väliaikaiseksi kirjanpitäjäksi.  

Kalastuksenvalvojien tehtävät löytyvät kohdasta Kalastuksenvalvonta. 

 
ilmoituselin 

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen päätöksistä kuulutetaan hallintolain määräysten mukaisesti. Kalatalousalue 
käyttää Porvoon kaupungin virallista ilmoitustaulua kalatalousalueen virallisena ilmoitustauluna. 
 
jäsenyys 

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

Pellingin, Sipoon, Porvoonseudun ja Porvoon-Sipoon kalastusalueet ovat siirtäneet dokumentit, joita tulee 
säilyttää pysyvästi Porvoon-Sipoon kalatalousalueelle. Materiaali Pellingin ja Porvoonseudun kalastusalueilta 
löytyvät pääasiassa varastotilasta, jota kalatalousalue vuokraa Porvoosta Mannerheiminkatu 7: sta. Sipoon ja 
Porvoon-Sipoon kalastusalueen dokumentit löytyvät tällä hetkellä toiminnanjohtajan luota. Kalatalousalueen 
hallitus ja toiminnanjohtaja etsivät ratkaisua arkistointiin. Ainakin Kansallisarkiston alueelliset toimipaikat 
vastaanottavat materiaalia, mutta haasteena on löytää joku, joka sitoutuu arkistointityöhön.  

 

Tietosuoja-asetus 

Porvoon-Sipoon 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 julkishallinnollinen elin, täytyy hallituksen nimetä tietosuojavastaava. Hallitus on antanut 
päätöksen siitä, että palvelu ostetaan Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä. 

 
talous 

 
Vuonna 2018 Porvoon-Sipoon kalastusalue päätti kokouksessaan siirtää oman pääomansa 31.12.2018 (66 923,42 
€) kalatalousalueelle. Verohallinnon vuonna 2017 annetun lausunnon mukaisesti tästä ei seuraa 
veroseuraamuksia, koska molemmat sekä kalastusalue että kalatalousalue ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä. 
Kalastusalue siirsi myös Kankurimäen kalaportaat kalatalousalueelle.  

 

Toimintavuoden tulos 

Ensimmäisen toimintavuoden tulos oli 112 146,52 € ylijäämäinen. Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään voitto- 
ja tappiotilille. Kalatalousalueen oma pääoma 31.12.2019 on 179 069,94 €. Kalatalousalue on maksanut 
kalastusalueen laskuja yhteensä 11 349,76 €. 

Vuoden tuotot olivat yhteensä 211 533,89 € ja kulut yhteensä 99 387,37 €. Tuotot koostuivat ELY-keskuksen 
myöntämästä toiminta-avustuksesta (11 951 €), kalakorttivaroista (174 737,82 €), jotka ELY-keskus palautti 
kalastuslain 132 § mukaisesti, rahasto-osuuksien voitoista Itä-Uudenmaan Osuuspankissa (23 679,26 €), 
edistämismäärärahoista käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen (1 165 €) sekä korkorahastoista (0,81 €). 
Varsinaisen toiminnan kulut, kuten kalaistutukset, kalastuksenvalvonta ja tiedotus olivat 55 891,65 € ja hallinnolliset 
kulut, kuten kokoukset, hallitus ja toiminnanjohtaja 43 494,21 €. 

ELY-keskus myönsi 26.9.2019 kalatalousalueelle edistämismäärärahan (10 000 €) käyttö- ja hoitosuunnitelman 
laatimiseen. Vuonna 2019 siitä käytettiin 1 165 €. Avustus maksetaan maksuhakemuksen perusteella, hakemus tulee 
jättää KEHA-keskukselle* viimeistään 30.9.2020 (*ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja 
tuottava virasto). 

 
Omistajakorvaukset 

Omistajakorvaus, joka perustuu kalastonhoitomaksuihin, jotka on maksettu valtiolle vuonna 2018, ei ole maksettu 
kalatalousalueelle vuoden 2019 aikana. ELY-keskus antoi jakopäätöksen 16.12.2019. Varat (61 084 €) maksetaan 
kalatalousalueelle talvella 2020 valitusajan jälkeen. Syy siihen, että ELY-keskus antoi päätöksen vasta joulukuussa 
kevään sijaan on, että Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) haluaa suorittaa varojen jaon uuden Suomen 
viehekalastusrasitustutkimuksen mukaisesti. MMM tilasi tutkimuksen Luonnonvarakeskukselta (Luke). Julkaisu 
Viehekalastus kalatalousalueilla on julkaistu lokakuussa 2019 ja sen tuloksia on käytetty vuoden 2018 
omistajakorvauksien jakamiseen. Edellinen tutkimus on noin 10 vuotta vanha eikä se ole täysin vertailukelpoinen 
uuden kanssa. Mutta uusi tutkimus osoittaa, että viehekalastusrasitus olisi huomattavasti pienentynyt Porvoon- 
Sipoon kalatalousalueella verrattaessa muiden kalatalousalueiden tilanteeseen. Koko maassa jaettavien 
omistajakorvauksien summa on tosin pienentynyt vuodesta 2017 vuoteen 2018, mutta ei niin radikaalisti kuin 
summa, joka Porvoon-Sipoon kalatalousalueelle jaetaan. Omistajakorvaukset olivat vuodelle 2017 101 840,33 € ja 
korvaus vuodelle 2018 61 084 €, alenemista on 40 %, 40 756 €. 

Seuraava haaste jakoprosessissa on Kalpa, kalatalousalueiden sähköiset palvelut. 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. Vielä tällä hetkellä Kalpa-palvelu vaatii 
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joitain parannuksia ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Toiveissa on, että kalatalousalue ottaa Kalpan käyttöön 
vuoden 2020 aikana ja jakaa omistajakorvaukset vuodelta 2018 ja 2019 syksyllä 2020.  

Omistajakorvaukset, joista ei ole sovittu kolmen vuoden kuluessa, vanhentuvat. Korvaukset, joista kalastus-
/kalatalousalueen kokoukset ovat antaneet päätökset kokouksissaan 2017, 2018 ja 2019, joista ei ole sovittu ja 
jotka ylittävät pisimmän korvausrajan vanhentuu 1.1.2021, 1.1.2022 ja 1.1.2023. Silloin voi kalatalousalue käyttää 
varat kalaveden kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen, ohjaukseen ja kehittämiseen sekä 
kalastuksenvalvontaan kuluviin kustannuksiin. Summat ovat 9 399,66 € ja 15 153,88 € joulukuun viimeisenä 
päivänä vuonna 2019. Summa, joka vanhentuu vuonna 2023 selviää, kun Kalpa on otettu käyttöön. 

 

varsinainen toiminta 

 
kalaistutukset 

Kalatalousalue istutti toimintavuoden 2019 aikana kalanpoikasia 22 946,40 eurolla, ja ne tilattiin Suomenlahden 
meritaimenkomitean, Nylands Fiskarförbund ry:n ja Uudenkaupungin kalastusalueen kautta.  
 

Kalatalousalueen istutukset vuonna 2019 

Laji, kanta Määrä Ikä Paikka Pvm Istuttaja 
Hinta, 

€ 

Meritaimen, 
Storå 

2 635 2 -vuotias Emäsalo 3.5 Sulkavan Taimen  5 000 

-”- 1 581 -”- 
Pirttisaari (toimeksianto 
Pirttisaari-Bodo 
kalastuskunnalta) 

-”- -”- 3 000 

Siika, Bengtsår 11 341 1-v Kalkkiranta 3.11 Tunturisiika  3 856 

-”- 19 940 
-”- Pirttisaari (toimeksianto 

Pirttisaari-Bodo 
kalastuskunnalta) 

16.10 
-”- 5 783 

Siika, Kymijoki 4 231 1-v Eriksnäs -”- -”- 
3 808 

-”- 4 231 
-”- Emäsalon 

veneenlaskupaikka 
-”- 

-”- 

Made 600 000 
vastakuo-
riutunut 

 
30.4 Uudenkaupungin 

kalastusalue 
1 500  

 
Seuraavassa taulukossa esitellään vesialueenomistajien istutuksia, mukaan lukien velvoiteistutukset ja Valtion 
istutukset. Velvoiteistutuksilla tarkoitetaan, että Aluehallintovirasto tai tuomioistuin on antanut päätöksen 
määrätä niille yrityksille tai kaupungeille, joiden toiminta vaikuttaa negatiivisesti kalatalouteen, 
kalatalousmaksun, jolla ne kompensoivat vaikutuksia. Joissakin vanhemmissa päätöksissä määrätään suoraan 
toteutettavista toimenpiteistä, mutta yleisempää on, että ELY-keskus päättää miten maksu käytetään. Maksua 
käytetään edelleen pääasiassa istutuksiin. Kalatalousalueella on mahdollisuus antaa lausunto maksujen käytöstä. 

*Kalat ovat merkittyjä. Rahoittajan perässä oleva koodi tarkoittaa, että kyse on velvoiteistutuksesta. 
 

Muut istutukset kalatalousalueella vuonna 2019  

Laji, kanta Määrä Ikä Paikka Pvm Rahoittaja 

Meritaimen, 
Ingarskila 

4 344 2 vuotias Lossiasema 25.4 *Neste Oil, 01-206 

-”- 1 500 -”- -”- -”- *Fortum, Loviisa 01-235 

-”- 7 700 
Silmäpiste- 

mäti 
Gammelbacka-
mäki 

18.3 Valtion kalaistutusvarat  

Meritaimen, Isojoki 1 400 -”- -”- -”- *Neste Oil, 01-206 

-”- 2 211 -”- -”- -”- *Borealis Polymers Oy, 01-167 

-”- 3 034 -”- 
-”- 

-”- 
*Porvoon kaupungin vesilaitos, 
01-198 

-”- 685 -”- Virvik -”- Porvoon kaupunki 

-”- 654 -”- Pirttisaari -”- Pirttisaari-Bodö kalastuskunta 

Yhteensä alueella 25 750 kpl. josta 18 050 kpl 2-vuotiaita   
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Muut istutukset kalatalousalueella vuonna 2019  

Laji, kanta Määrä Ikä Paikka Pvm Rahoittaja 

Siika, Kymijoki 45 246 1-v 
Lossiasema 

9.10 
Porvoon kaupungin vesilaitos, 
01-198 

-”- 3 115 -”- -”- -”- Neste Oil, 01-206 

-”- 4 601 -”- -”- 11.10 Borealis Polymers Oy, 01-167 

-”- 21 442 -”- -”- -”- Neste Oil, 01-206 

-”- 64 470 -”- Kalkkiranta 3.11 02-741 

Siika, yhteensä alueella 178 600 kpl vaellussiikaa 147 300 kpl, Saaristosiikaa 31 300  kpl 

Ankerias, Severn 
England 

5 000 
 Hamari, 

Emäsalo 
itäinen 

14.8 Valtion kalaistutusvarat 

Kuha, Pyhäjärvi 2 888 1-v Eriksnäs 25.9 Osakaskunta 

-”- 1 111 -”- Gumboranta -”- -”- 

-”- 1 250 -”- Pimijärvi 1.9 Karsby kalastuskunta 

Kuha, yhteensä 5 250 kpl    

Hauki 165 
000 

Vastakuoriutunut 
Onas 4.6 

Osakaskunta 

-”- 70 000 Onas 16.5 Osakaskunta 
 

 

Joet 

Vesistötalkkari -hanke 
Kalatalousalue osallistuu vuosina 2019–2021 Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n 
hankkeeseen ”Vesistötalkkari”. Hankkeen tarkoituksena on kokonaisvaltaisesti edistää vedenlaatua, 
virkistyskäyttöä, ympäristökasvatusta, biologista monimuotoisuutta ja kalataloutta alueen vesillä. Kalatalousalue 
osallistuu vuosittain hankkeeseen 5 000 eurolla. Hankkeen puitteissa toteutetaan muun muassa taimenen 
hedelmöittyneen mädin istutuksia, kalastuksenvalvontaa ja kalaportaiden valvontaa. 
 

Jokitalkkari -hankkeen taimen istutukset, Ingarskila-kannalla vuonna 2019 

Pvm Määrä Vesistö Paikka 

27.3 5 500 Ilolanjoki Forsgårdinkoski 

-”- 5 500 -”- Vadbäcken 

26.3 2 200 Porvoonjoki Suomenkylänpuro 
-”- 8 800 -”- Pauninoja 
-”- 2 200 -”- /Pikkujoki Myllyoja 

Istutukset ovat tehty silmäpisteasteessa olevalla mädillä. 
 

Ilolanjoki 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, ympäristöjaoston kanssa tehdyn sopimuksen, joka on 
päivätty 25.5.2015, mukaisesti Porvoon-Sipoon kalastusalue on ottanut vastaan kalaportaat Kankurimäessä ja 
vastaa niiden käytöstä sekä hoidosta. Vastaanottaminen tapahtui ilman korvausta eivätkä kalaportaat kuulu 
kalatalousalueen taseeseen. Vastuu portaista on siirretty kalatalousalueelle. On arvioitu, että kalatietä voidaan 
käyttää 100 vuotta. Kalatie on rakennettu muun muassa parantamaan taimenen ja muiden virtaavissa vesissä 
kutevien kalakantojen vaellus-, lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia. 

 

Porvoonjoki 
Strömbergin kalatie ei toimi niin kuin toivottiin, sillä se tarvitsee muutoksia rakenteisiin. Uudenmaan ELY-keskus, 
ympäristöjaosto haki vuonna 2015 rahoitusta korjauksen suunnitteluun. Suunnitelma tuli valmiiksi kevättalvella 
2018 ja samana kesänä suunnitelma hyväksyttiin ja se johti keskusteluun hankkeen rahoituksesta sekä kuka aikoo 
johtaa työtä. ELY-keskuksen ympäristöjaostolla ei ole oikeutta toimia hankkeenvetäjänä eikä mitään muuta tahoa, 
jolla olisi resursseja ja halua, ole löytynyt. Viimeisin kokous pidettiin elokuussa 2019 ja siihen osallistui ELY-keskus, 
Porvoon kaupunki, Porvoon Energia, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry ja 
kalatalousalue. 
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Kalatalousalue haki vuonna 2018 ELY-keskuksen edistämismäärärahoja, 10 000 €, kalaportaiden konkreettiseen 
työhön. Tuki myönnettiin, mutta maksatushakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2019. Koska hanke ei toteudu 
annetussa ajassa, kalatalousalue ei voi hakea varjoa. Tarkoituksena oli, että käytettäisiin myös 20 000 € omia 
varoja. Elokuun kokouksessa todettiin, että hankkeen realistiset kustannukset ovat kokoluokkaa 65 000 euroa. 

Kalatalousalue on osa Porvoonjoen yhteistyöryhmää, joka perustettiin vuonna 2018 ja kalatalousaluetta edustaa 
puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja. Toimintaohjelma koko joelle on tehty. Yhteistyöryhmän tehtävä on muun 
muassa laatia ideoita ja mielipiteitä toimintaohjelmaan, edistää ohjelman toteutumista ja seurata sen 
toteutumista. Ryhmä piti kaksi kokousta vuoden aikana, toiminnanjohtaja osallistui kokoukseen, joka oli 
Porvoossa. 

 

Mustijoki 
Varsinais-Suomen ELY-keskus on 23.7.2019 vahvistanut Mustijoen vesistön koski- ja virta-alueet. Porvoon-Sipoon 
kalatalousalueen alueella on Brasas, Kungsbäcken, Galtforsen, Isonniitynoja, Grindängsbäcken /Mossakärrsbäcken 
ja Vekkoski-Boenkoski. Näillä alueilla onkiminen, pilkkiminen ja kalastus harrilaudalla on kokonaan kielletty. Jos 
vesienomistaja antaa luvan, on viehekalastus vavalla ja keinotekoisella syötillä sallittu. 

 
Kalastonhoitoavustus 

Kalatalousalue voi myöntää vesienomistajille ja organisaatioille, jotka toimivat kalatalousalueen alueella, 
avustusta kalavesien hoitoon. Hallitus käsittelee hakemukset, jotka tulee jättää viimeistään 3.6.2019. 

Emäsalosta oleva henkilö haki avustusta järviruo’on niittoon. Hallitus myönsi 750 euroa, rahat maksetaan työstä 
aiheutunutta laskua vastaan. Ruokojen poistoa ei tapahtunut vuonna 2019. 

 
Kalastuksenvalvonta 

Kalatalousalue valtuutti vuonna 2019 kalastuksenvalvojia seuraavan luettelon mukaisesti, päivämäärä nimen 
jälkeen kertoo, kuinka pitkään valtuutus on voimassa. Finn Sumelius 31.3.2022, Gabi Lindholm 31.3.2022, Göran 
Ek 28.2.2026, Hannes Porkka 31.3.2022, Janne Yrjönen 31.3.2022, Juha Niemi 31.3.2022, Kurre Lindström 
31.5.2024, Lars-Åke Lönnberg 31.3.2022, Markus Porkka 31.3.2027, Matti Kuoppamäki 31.3.2022, Mikko Salonen 
31.3.2022, Sampo Vainio 31.3.2022, Tage Lönnroth 31.3.2022, Tapio Gustafsson 28.2.2026, Thorbjörn Sirén 
31.3.2022, Timo Liljendal 31.3.2022, Timo Salmia 31.3.2022. Timo Liljendal toimii myös kalastuksenvalvonnan 
koordinaattorina. Janne Yrjönen eroaa valvontatehtävistä 1.1.2020. 

Kalatalousalue on vakuuttanut palkansaajat ja ne, jotka valvovat talkoopohjaisesti, yrittäjät ovat vastuussa omista 
vakuutuksistaan. Kaikkiaan kalatalousalueella on sopimus valvonnasta 167 vesienomistajan kanssa, tämä kattaa 
yhteensä 23 300 ha.  

Kalastuksenvalvojat ovat kirjanneet noin 580 tuntia valvontaa vuoden aikana, valvontaa toteutetaan vuoden 
kaikkina kuukausina. Valvojien raporttien yhteenvedossa kerrotaan, että noin 1 000 henkilöä on tarkastettu. Noin 
20 kalastajalla ei ole ollut mukana kuittia kalastonhoitomaksun suorittamisesta ja noin 15 henkilöä on kalastanut 
ilman vesienomistajan lupaa. Valvojat ovat tarkastaneet yli 500 pyydystä, esimerkiksi verkkoja, niissä 
huomautettavaa oli noin 90 kappaleessa. Ylivoimaisesti tavallisin kalastusmenetelmä oli viehekalastus, 
seuraavana kalastus pitkällä siimalla ja verkoilla. Valvojat tekivät noin 25 rikosilmoitusta, noin 10 
näyttömääräystä, noin 25 takavarikkoa ja antoi noin 125 huomautusta. 

Vesistö-jokitalkkareilla on avainasemassa jokien erityinen valvonta: kuten pato Brobölessä, -Sipoonjoki, Brasasin 
kalaportaat ja Tjusterbyn pato – Mustijoki, Kallolan ja Strömbergin kosket – Porvoonjoki sekä Sannäsin pato, 
Postbackenin koski ja Vävarbackanin kalaportaat – Ilolanjoki. 

Kalastuksenvalvojilla on ollut muutama yhteisesti suunniteltu valvontatapahtuma vuoden aikana, muun muassa 
valvontaviikko kesäkuun alussa ja valvontaa venepoliisin kanssa 1.9. Kalatalousalueen valvojat työskentelevät 
yhteistyössä aktiivisesti myös Rajavartioston, poliisin ja ELY-keskuksen kanssa. 

Hallitus päätti vuoden aikana, että valvojille hankitaan yhdenmukaiset liivit ja aktiivisimmille valvojille 
elektroninen valvontaohjelma. Jotta ohjelma toimii, tarvitsee se Androidi -tabletin ja internet yhteyden. 
Hankinnat toteutetaan vuonna 2020.   
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KALAKANTOIHIN JA KALASTUKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  

 
Hylje ja merimetso  

Kalakannat ja kalastus ovat riippuvaisia monista tekijöistä, perustana on vedenlaatu. Pedot, kuten hylje ja 
merimetso vaikuttavat kalojen määrään, kalakantojen rakenteeseen ja kalojen käyttäytymiseen. Erityisestin 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 sisemmälle saaristoon. 

Vuonna 2019 löytyi kalatalousalueelta neljä merimetsokoloniaa kahdeksalta eri luodolta. Ympäristöhallinnon 
kotisivujen mukaan on laskettu 1 560 pesää, vuotta aiemmin pesien lukumäärä oli 2 600. Pesintä pari käsittää 
kaksi lintua ja on arvioitu, että koloniassa on pesivien parien lisäksi noin 30 % lintuja, jotka eivät pesi. Tämä 
tarkoittaa, että kalatalousalueelta löytyy ainakin noin 4 050 merimetsoa sekä tämän vuoden poikaset. Merimetsot 
syövät noin 500 g kalaa vuorokaudessa. Kalatalousalue on luopunut kalaistutuksista Kuggenin vieressä 
merimetsokolonian läheisyyden vuoksi. 

Tammisaaren ammattikorkeakoulu Novia on 
vuonna 2019 tehnyt tieteellisen 
tutkimushankkeen tarkoituksena tehdä 
tilastollinen malli merimetsojen liikkumistavoista 
ja missä ne kalastavat, ja siten arvioida 
vaikutuksia myös muutoksiin kalansaaliissa ja 
paikallisessa kalastustoiminnassa. 14 pesivää 
lintua, niistä kuusi lintua Porvoossa, varustettiin 
GPS lähettimellä ja hanke sai valtuudet käyttää 
kaupallisten kalastajien pyyntitilastoja/ -paikkoja. 
Vielä on olemassa vain alustavia tuloksia. 
Kalatalousalue seuraa hankkeen etenemistä ja 
toivoo, että voisi esitellä tuloksia seuraavassa 
vuosikertomuksessa. 

Uudenmaan merimetsotyöryhmä muodosti kaksi 
esimerkkialuetta, yksi niistä on Porvoon-Sipoon 
kalatalousalue. Kartta ohessa on työryhmän 
materiaaleista. Vihreällä on merkitty merimetsokoloniat ja pesien määrä vuonna 2018 ja vuonna (2017). Punaiset 
alueet merkitsevät kuhien kutualueita ja violetit neliöt hauenpoikasten tiheyttä kyseisellä koealueella.  

 
Vedenlaatu 

Suomen ympäristökeskus on antanut lehdistötiedotteen 27.8.2019 veden tilasta Suomessa. Materiaali, jonka 
pohjalta tilanne päivitettiin, on kerätty vuosina 2012–2017. Itäisen Uudenmaan ulkosaariston vedenlaatu on 
parantunut selkeästi edellisen kartan julkaisemisen jälkeen. Syynä siihen on pienentynyt ravinnekuormitus muun 
muassa Pietarista. 
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Kartat ovat kuvakaappauksia Vesikartasta. Ne osoittavat pintavesien ekologisen tilan vuodelta 2013 (oikealla) ja 
vuodelta 2019 (vasemmalla). Värit tarkoittavat: punainen = huono; oranssi = tyydyttävä; keltainen = kohtuullinen; 
vihreä = hyvä. Sininen väri tarkoittaa korkeaa ekologista tilaa, mutta sitä ei esiinny Porvoon-Sipoon 
kalatalousalueella. Vesistöjä, joissa ei ole mitään näistä väreistä, ei ole tutkittu. 

 
EDUNVALVONTA, TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ  

 
Tiedotus 
 
Kalatalousalue uusii kyltit kalatalousalueen rauhoitusalueille tarvittaessa. Kylttien uusimista hoitaa 
kalastuksenvalvontakoordinaattori ja muut kalastuksenvalvojat. 

Porvoon kaupunki on nimennyt kalatalousalueen asiantuntijaksi kalastuskysymyksissä. Tämä hoidetaan niin, että 
kalatalousalueen hallitus ottaa kantaa erilaisiin asioihin ja kaupungin toimihenkilö voi olla yhteydessä 
toiminnanjohtajaan esille tulleissa kysymyksissä. Toiminnanjohtaja ja kalastuksenvalvontakoordinaattori tapaavat 
myös kaupungin kalastusvastaavia muutaman kerran vuodessa läpikäydäkseen erilaisia asioita.  

Porvoon-Sipoon kalatalousalue tilasi kuuden muun uudenmaalaisen kalatalousalueen kanssa nettisivujen 
tekemisen 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. Nettisivujen laatiminen tulee 
kustantamaan noin 2 200 euroa ja vuosittaiset ylläpitokulut tulevat olemaan noin 450 euroa. Nettisivut ovat 
kalatalousalueen tärkein tiedotuskanava jäsenistölle ja suurelle yleisölle.  

 
Lausunnot 

 

Porvoon-Sipoon kalatalousalue on vuonna 2019 antanut seuraavan lausunnon  

Asia Kenelle Milloin Yhteistyössä 

Luonnos vapaa-ajankalastuksen 
strategiaksi 

Maa- ja 
metsätalousministeriö 

Helmikuu 4 kalatalousaluetta 

Kalatalousalueet valittivat muun muassa ajankohdasta milloin lausunto tulee jättää, keskellä siirtymävaihetta 
kalastusalueesta kalatalousalueeksi. Kalastusalueet eivät ole enää toiminnassa ja harva kalatalousalue on 
aloittanut, niin että voisivat antaa lausunnon strategiasta, johon kalatalousalueiden odotetaan osallistuvan ja 
toteuttavan. Strategia, Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia, on julkaistu ja on luettavissa suomeksi Maa- 
ja metsätalousministeriön nettisivuilla.  

 

Lausunto asetuksesta Uudellemaalle 
perustettavista valtion maiden 
luonnonsuojelualueista 

Ympäristöministeriö Helmikuu 3 kalatalousaluetta 

Kalatalousalueet katsovat, että luonnonsuojelualueita ei tulisi perustaa. Luonnonsuojelualueilla on sääntöjä, jotka 
haitallisesti vaikuttavat paikalisenväestön mahdollisuuksiin käyttää alueita perinteiseen tapaan. Jos 
luonnonsuojelualueet perustetaan, se ei saa vaikuttaa kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksiin, hylkeen 
metsästykseen tai merimetso-ongelman korjaamiseen. Ympäristöministeriö ei ole vielä julkaissut asetusta. 

 

Ehdotus asetukseksi 
kaupalliselle kalastukselle ja 
kalankasvatukselle vahinkoja 
aiheuttavien halliurosten poistamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin määräaikana 
myönnettävästä avustuksesta 

Maa- ja 
metsätalousministeriö 

Huhtikuu 
4 kalatalousaluetta ja Nylands 
Fiskarförbund 

Lausunnossa tuetaan kustannuksien korvaamista, mutta ehdotetaan muutoksia muutamaan kohtaan koskien 
toteutusta. Valtioneuvosto on julkaissut asetuksen (184/2020). Se sisältää säännöksiä tuen käyttö tarkoituksista, 
maksimimäärästä sekä tuen käsittelymenetelmistä. 
 

 
 

https://mmm.fi/documents/1410837/11907317/Vapaa-ajan+kalatalouden+kehitt%C3%A4misstrategia/686d6db5-0131-98ef-a8e1-5bd135819b78/Vapaa-ajan+kalatalouden+kehitt%C3%A4misstrategia.pdf
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200184
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Porvoon-Sipoon kalatalousalue on vuonna 2019 antanut seuraavan lausunnon  

Asia Kenelle Milloin Yhteistyössä 

Kansallisen merimetsotyöryhmän 
strategia- ja toimintasuunnitelma  

Ympäristöministeriö Joulukuu 4 kalatalousaluetta 

Lausunnossa todetaan muun muassa, että kalatalousalueet näkevät merimetson tekijänä, joka vaikeuttaa 
mahdollisuuksia kalatalouden hyvälle kehittämiselle ja että merimetsojen ja pesintäkolonioiden määrä pitäisi 
vähentää munien hävittämisellä ja suojelumetsästyksellä sekä Suomen pitäisi EU tasolla työskennellä sen eteen, 
että merimetso siirrettäisiin lajeihin, joita saa metsästää ja että, kansallisella tasolla siirryttäisiin 
luonnonsuojelulaista metsästyslainsäädäntöön. 
Ympäristöministeriön Kansallinen merimetsostrategia ja toimintasuunnitelman voi ladata ympäristöhallinnon 
nettisivuilta. 

 

Olosuhteet, jotka vaikuttavat 
alueellisten kalastusrajoitusten 
asettamiseen ja kalastusoppaiden 
päivittäisen kiintiön määräämiseen 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Joulukuu 5 kalatalousaluetta 

Kalatalousalueet katsovat, että tarvitsee enemmän tietoa kalastuksesta, jotta voidaan ottaa kantaa siihen, onko 
rajoituksiin tarvetta ja huomauttaa, että viimeisin tieto kalastusoppaiden asiakasvuorokausista 
kalatalousalueittain, jonka ELY-keskus lähetti kalatalousaleille koskien vuotta 2018, on otettava huomioon. 
Kalatalousalueet ovat esittäneet saman huomautuksen jo useana vuonna, mutta tilanne on ennallaan. 
 
Yhteistyö ja koulutus 

Kalatalousalueen hallitus on antanut päätöksen, että kokouksissa ja muissa tapahtumissa edustaa Porvoon-Sipoon 
kalatalousaluetta virallisesti, toistaiseksi, mikäli muuta päätöstä ei anneta, esisijaisesti puheenjohtaja, toissijaisesti 
varapuheenjohtaja ja kolmanneksi toiminnanjohtaja. 

Kalatalousalue osallistuu alueellisen merimetsotyöryhmän työhön, jonka kutsuu koolle Uudenmaan ELY-keskus ja 
ryhmässä edustajana on Harro Pitkänen. Varajäsenenä on Thorbjørn Sirén. Pitkänen osallistui ryhmän kokoukseen 
toukokuussa ja elokuussa.  

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen edustajana Uudenmaan kalatalouden yhteistyöryhmässä toimii 
toiminnanjohtaja Gabi Lindholm, mutta puheenjohtaja Markku Välimäki on varajäsenenä. Toiminnanjohtaja 
osallistui lokakuussa ryhmän vuonna 2019 ainoana pidettyyn kokoukseen, esityslistassa oli käyttö- ja 
hoitosuunnitelma.  

Tanja Åkerfelt on varapuheenjohtajana Nylands Fiskarförbundissa. Porvoon-Sipoon kalatalousalueella on myös 
edustaja kalatalouskeskuksen hallituksessa yhdessä Loviisan saariston kalatalousalueen kanssa. Toiminnanjohtaja 
on vakituinen hallituksenjäsen, mutta Magnus Lindholm Loviisan saariston kalatalousalueesta on varajäsenenä. 

Gabi Lindholm on jäsen Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry:n hallituksessa, jossa edustaa 
rannikkokalatalousalueita sekä Kalatalouden Keskusliiton hallituksen jäsenenä, jossa edustaa yllä mainittua 
kalatalouskeskusta. 

Uudenmaan vesien- ja merenhoidonhallintoryhmässä, jonka kutsuu koolle ELY-keskus, edustaa Uudenmaan 
kalatalousalueita Gabi Lindholm yhdessä Clas Nybergin kanssa, joka on varajäsen. Koska myös varajäsenet ovat 
tervetulleita kaikkiin kokouksiin, osallistuivat molemmat ryhmän kokoukseen Siuntiossa syyskuussa. 

Porvoon-Sipoon kalatalousalue on vuoden 2019 aikana ollut edustettuna seuraavissa tapahtumissa, joita ei ole 
mainittu muualla kertomuksessa: 

 Kalatalouden Keskusliiton valtakunnalliset kalatalousaluepäivät huhtikuussa, Viking Mariella ja rannikon 
kalatalousaluepäivät syyskuussa, Helsinki.  

 Kalatalouden Keskusliiton kurssi kalatalousalueiden sähköiseen kommunikaatioon kesäkuussa, Helsinki ja 
kalatalousalueiden toiminnanjohtajien koulutuspäivät syyskuussa, Helsinki.  

 ELY-keskuksen kalataloushallinnon, -tutkimuksen ja -neuvonnan koulutus- ja neuvottelupäivät marraskuussa, 
Turku ja risteily Turku-Tukholma  

 Pro Kala ry:n innovaatiopäivät marraskuussa, Vantaa. 
 Suomenlahden meritaimentoimikunnan seminaari marraskuussa, Helsinki 
 Maa- ja metsätalousministeriön kalastuslakikoulutuspäivät marraskuussa, Helsinki.  
 Vesialueiden omistajien – Vealo ry:n informaatiokokous joulukuussa, Porvoo 
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Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Porvoon-Sipoon kalatalousalue osallistui Luonnonvarakeskuksen (Luke) kalatalousalueiden käyttö- ja 
hoitosuunnitelma -pilottihankkeeseen. Pilottialueelta kerättiin erilaista tietoa ja tutkittiin, kuinka kalatalousalueet 
voivat käyttää hyödyksi tietoja käyttö- ja hoitosuunnitelmaa koskevassa työssä. Hanke rahoitettiin Euroopan meri- 
ja kalatalousrahaston varoilla. Työ aloitettiin vuonna 2017 erityistutkijan Antti Lappalaisen ja tutkijan Sanna 
Kuninkaan tekemällä kenttätyöllä. Suunnitelman laadittiin ohjausryhmän johdolla, mihin kuului osallistujat 
Lukesta, ELY-keskuksesta, Kalatalouden Keskusliitosta, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä ja 
kalatalousalueelta. Kalatalousaluetta edusti Mikael Lindfors, Clas Nyberg ja toiminnanjohtaja. Suunnitelma 
valmistui Luken osalta kesällä 2019 ja se löytyy suomeksi Luken nettisivuilta. 

Kalatalousalueen hallitus aloitti suunnitelman tarkistamisen syksyllä 2019 ja on tilannut Itä-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:ltä suunnitelman, joka käsittää sisävesialueet. Malin Lönnroth 
hoitaa käännöksen ruotsiksi. 

Tarkoituksena olisi, että suunnitelma on valmis ruotsiksi ja suomeksi syksyllä 2020, jonka jälkeen kalatalousalue 
hyväksyisi suunnitelman ylimääräisessä kokouksessa, jolloin suunnitelma voitaisiin antaa ELY-keskukselle 
vahvistettavaksi viimeistään 31.12.2020. Koronavirusepidemia muuttaa kuitenkin aikataulua. 

 
TULEVA TOIMINTAKAUSI 

Kalatalousalueen tärkein tehtävä vuoden 2020 aikana on käyttö- ja hoitosuunnitelman parissa työskentely. Muut 
tärkeät tehtävät ovat ottaa käyttöön Kalpa-palvelu, julkaista nettisivut, kalastuksenvalvonta ja hankkia sähköiset 
raportointiohjelmat, edunvalvonta sekä kalavedenhoito. Ajatellen vuotta 2021 on myös tärkeää, että 
kalatalousalue vuonna 2020 hakee ELY-keskukselta voimassa olevien kalastusrajoitusten pidentämistä, joiden 
voimassa olo loppuu vuodenvaihteessa 2020–2021.  

Koronavirusepidemian takia on ainakin kevään kaikki fyysiset kokoukset peruttu alkaen 16.3. Poikkeuslain 
mukaisesti kalatalousalue aikoo pitää vuoden 2019 varsinaisen kokouksen viimeistään 30.9. Mikäli ei ole 
mahdollista pitää fyysistä kokousta, on sallittua pitää kokous sähköisesti, vaikka sitä ei ole kirjattu sääntöihin. 

 
Kalastusluvat alueella 

Kalastusluvat yleisölle ovat ostettavissa ainakin Porvoon ja Helsingin kaupunkien vesialueille. Tiedot, siitä mitä 
aluetta ne koskevat, kalastusmääräykset ja myyntipaikat löytyy Porvoon kaupungin nettisivuilta ulkoilu ja luonnon 
virkistyskäyttö sivustolta ja Helsingin kaupungin nettisivuilta kulttuuri ja vapaa-aika, ulkoilu. 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n vesialueella on sallittua kalastaa siikaa rannalta kolmella vavalla ilman 
ylimääräistä maksua edellyttäen, että 18-64 vuotiaat ovat maksaneet kalastonhoitomaksun. Porvoon-Sipoon 
kalatalousalueella on tämä mahdollisuus Högholmsörenin alueella. 

 
KALASTUSMÄÄRÄYKSET 
 

Kalastuskieltoalueet  

Sipoonjoki, Mustijoki, Porvoonjoki, Ilolanjoki sisältäen kaikki sivujoet. Kaikki kalastus on kielletty ajalla 1.8.–
30.11., lukuun ottamatta onkimista, pilkkimistä ja katiskakalastusta. Porvoonjoessa kalastuskielto ei koske 
Porvoon kaupungin erityiskalastusaluetta.  
 
Haikonselkä ja Stensbölefjärden. Kaikki kalastus on kielletty ajalla 15.5.–15.7. Kalastuskielto ei koske Porvoon 
kaupungin erityiskalastusaluetta.  
 
Pirttisaaren lahti, Marholms flada, Bodo salmi. Kaikki kalastus kielletty ajalla 1.4.–31.7., lukuun ottamatta 
onkimista.  
 
Långviken, sisältäen suualueet. Kaikki kalastus kielletty ajalla 1.4.–31.7.  
 
Siverfjärden. Kaikki kalastus kielletty ajalla 1.–30.6., lukuun ottamatta onkimista maskilla ja katiskakalastusta. 
 
Sipoonlahti, Kaikki kalastus kielletty ajalla 1.8.–30.11.  
 
Verkkokalastuksen sääntely 

Kalatalousalueen alueella on pienin sallittu solmuväli 50 mm 1,8 m syvemmissä verkoissa. Määräys ei koske I-
luokan kaupallisia kalastajia. Silakan, kilohailin ja syöttikalan verkkokalastukseen saa harjoittaa pienemmällä 
solmuvälillä. 
 

https://www.porvoo.fi/ulkoilu-ja-luonnon-virkistyskaytto
https://www.porvoo.fi/ulkoilu-ja-luonnon-virkistyskaytto
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/kalastus/
https://uuvi.fi/fi/kohde/hogholmsoren/
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Lakiin, asetukseen ja viranomaispäätöksiin perustuvat määräykset 

Kalastuslakiin ja asetukseen on kirjattu määräyksiä pyyntimitoista, kalojen rauhoitusajoista, rajoituksia 
verkkokalastukseen, onkimiseen ja pilkkimiseen sekä saaliskiintiöitä. Uutta vuonna 2019 on, että uhanalaisille ja 
taantuneille kalalajeille ja jokiravulle vahvistettiin suojeluarvot, jonka lisäksi pitää maksaa sakkorangaistus, jos ottaa 
saaliikseen uhanalaisen kalan ja näin kalastusrikkeen tai -rikoksen nimimerkit täyttyvät. Esimerkiksi rasvaevällisen 
Itämeren lohen suojeluarvo meressä tai sisävesissä on 3 470 €. Lisätietoja määräyksistä löytyy nettisivuilta 
kalastusjajoitus.fi ja ahven.net. 
 
KALATALOUSALUEEN YHTEYSTIEDOT 
 

Toiminnanjohtaja: Gabi Lindholm: puh. +3585 0404 2738, sähköposti gabi.lindholm@outlook.com 
Puheenjohtaja: Markku Välimäki puh. +3584 0048 6212, sähköposti: markkuvalimaki8@gmail.com  
Kalatalousalueen osoite: Tallbackatie 69 A, 07900 Loviisa 
 

 

Porvoo 29.6.2020  
Hallitus 

https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://ahven.net/sv/fiske/fangstmatt-och-fredningstider/
mailto:gabi.lindholm@outlook.com

