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VUOSIKERTOMUS 2020 

 
 
TAUSTATIEDOT 

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 48 825 hehtaaria (Kalpa 15.2.2021) 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 kaupungissa Sarvsalösta länteen ja yleiset vesialueet Sipoonlahdesta. 

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset kalatalousalan organisaatiot. 
Jäsenyys on automaattinen eikä sitä voi valita tai poistaa. Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus 
ja toiminnanjohtaja. Kalatalousalueen toimielimen jäsenien ja kalatalousalueen työntekijöiden hoitaessa julkisia 
hallintatehtäviä, tulee heidän noudattaa hallintolakia, kielilakia sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

 
VUOSI 2020, HYBRIDIVUOSI 

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

Hallitus kokoontui etänä Teamsin kautta. Tämä onnistui hienosti, vaikka paluuta saman pöydän ääreen istumaan 
on odotettu. Valvojilta on jäänyt puuttumaan koulutus ja yhteistyö. Ajoittain tarkastettiin vain pyydyksiä, ei 
kalastajia, ennen kuin suojavarusteet tulivat työnkuvaan mukaan. Kokouksia voitiin poikkeuslain mukaisesti pitää 
syyskuun loppuun mennessä ja ne voitiin pitää hybridikokouksena. Osa osallistujista oli paikalla ja muut 
osallistuivat Teamsin kautta. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen sai lisävuoden aikaa ja tulee nyt jättää ELY-
keskukselle viimeistään 31.12.2021. 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 

 
Kokous ja hallitus 
Porvoon-Sipoon kalatalousalue piti varsinaisen kokouksen 17.9. Taidetehtaalla, Porvoossa. Kokous käsitteli 
sääntömääräiset asiat, sääntömuutokset, lausunnon Porvoon kaupungin erityiskalastuslupa-alueesta ja 
kalastuskieltoaluetta sekä Sampo Vainio esitteli käyttö- ja hoitosuunnitelman, ehdotuksen välitavoitteista ja 
toimenpiteet sisävesialueelle. Kokouksessa edustettuna oli 19 äänioikeutettua jäsentä, joilla yhdessä oli 31 ääntä. 
Neljä henkilöä osallistui läsnäolo- ja puheoikeudella. 

Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallitusjäsenien toimikausi on kolme vuotta. 
Erovuorossa vuonna 2020 oli Harro Pitkänen, Thorbjørn Sirén ja Roger Weckman, kaikki valittiin udelleen. Kokous 
valitsee hallituksenjäsenistä vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen hallitus vuonna 2020 

Nimi Tehtävä 
Osallistui 
kokouksiin, 
kpl 

Eroamisvuorossa,  
yleiskokouksessa vuonna 

Markku Välimäki puheenjohtaja 6 2022 

Henrik Gahmberg  varapuheenjohtaja 5 2021 

Mikael Lindfors hallituksenjäsen 5 2021 

Clas Nyberg hallituksenjäsen 5 2021 

Harro Pitkänen hallituksenjäsen 5 2023 

Thorbjørn Sirén  hallituksenjäsen 5 2023 

Roger Weckman hallituksenjäsen 4 2023 

Tanja Åkerfelt  hallituksenjäsen 5 2022 
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Hallitus tapasi 6 kertaa vuonna 2020 ja sen lisäksi hallitus on tehnyt päätöksiä sähköpostin välityksellä. Kokoukset 
ovat pidetty Ravintola Seireenissä, Porvoon Energian toimitiloissa ja Taidetehtaalla sekä Teamsin kautta. 
Sähköpostikokouksissa tehdyt päätökset sisällytetään aina seuraavan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. 

Hallituksenjäsenet 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 kalatalousalue on tehnyt toimeksiantosopimuksen toiminnanjohtajantehtävistä Tmi Gabi 
Lindholm/Gabriella Lindholm kanssa 1.5.2019 alkaen. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiminnanjohtaja 
vastaa myös rahastonhoitajan ja kirjanpidon tehtävistä. 

Kalatalousalue on nimittänyt Niina Koivusen kääntämään suomeksi vuosikertomuksen 2020 ja 
toimintasuunnitelman vuodelle 2021. 

Kalatalousalueen yleiskokous valitsi 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. 
Sääntömuutoksen jälkeen, syyskuusta 2020 astuu voimaan muutos, jonka mukaan kalatalousalueen virallinen 
ilmoitustaulu on kalatalousalueen omat nettisivut. 
 
jäsenyys 

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

 
Arkistointi 

Pellingin, Sipoon, Porvoon seudun ja Porvoon-Sipoon kalastusalueet ovat siirtäneet asiakirjat, joita tulee pysyvästi 
säilyttää, Porvoon-Sipoon kalatalousalueelle. Pellingin ja Porvoon seudun kalastusalueilta jäänyt materiaali löytyy 
pääasiassa varastotilasta, jota kalatalousalue vuokraa Porvoosta Mannerheiminkatu 7: sta. Sipoon ja Porvoon-
Sipoon kalastusalueen asiakirjat 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. Kalatalousalue on 
ostanut palvelun Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä, jonka juristi toimii kalatalousalueen tietosuojavastaavana.  

 
 
TALOUS 

 
toimintavuoden tulos 

Toisen toimintavuoden tulos, on alijäämäinen 76 785,05 €. Hallitus ehdottaa, että alijäämä siirretään voitto- ja 
tappiotilille. Kalatalousalueen oma pääoma 31.12.2020 oli 102 284,89 €. 

Alijäämä riippuu pääasiassa siitä, ettei kalatalousalue voinut kirjata omistajakorvauksia sopimuksen ja 50 € 
säännön mukaisesti tuloksi tuloslaskelmaan. Syy tähän kerrotaan kohdassa Kalastuskorvaukset 
vesialueenomistajille. 
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Vuoden tuotot olivat yhteensä 30 960 € ja menot yhteensä 107 771,37 €. Tuotot koostuivat ELY-keskuksen 
myöntämästä toiminta-avustuksesta (10 900 €), edistämismäärärahoista käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen 
(8 835 €) ja kalastuksenvalonnasta (5 000 €), Porvoon kaupungin osallistumisesta erityiskalastuslupa-alueen 
kalastuksenvalvontakustannuksiin (3 200 €), hankerahoituksesta (1 920 €) osallistumisesta Nylands 
Fiskarförbundin kalastuksenvalvontahankkeeseen, kalakorttivaroista (1 105,15 €), jotka Pernajan kalastusalue on 
tallettanut Aluehallintovirastoon, sekä korkotuloista (26,17 €). 

Varsinaisen toiminnan kulut, kuten käyttö- ja hoitosuunnitelma, kalaistutukset, kalastuksenvalvonta ja viestintä 
olivat 68 478,14 € ja hallinnolliset kulut, kuten kokoukset, hallitus ja toiminnanjohtaja 39 293,23 €. 

ELY-keskus myönsi kalatalousalueelle edistämismäärärahaa (7 500 €) käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen 
29.5.2020. Avustus maksetaan maksatushakemusta vastaan, hakemus tulee jättää TE-keskukselle* viimeistään 
31.3.2022. (*ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintovirasto). 

 

Kalastuskorvaukset vesialueenomistajille 

ELY-keskus on vuonna 2020 maksanut omistajakorvauksia vuodelta 2018 (61 084 €) ja 2019 (55 998 €) 
kalatalousalueen tilille. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että korvaukset vuodelta 2017 olivat 101 840,33 €. 

Vuoden 2018 korvauksien viivästymisen syy kerrotaan tarkemmin vuoden 2019 vuosikertomuksessa. Lyhyesti 
sanottuna se johtui siitä, että Valtio odotti uutta kalastusrasitustutkimusta, joka valmistui syksyllä 2019. 

Seuraava haaste jakoprosessissa on Kalpa, kalatalousalueiden sähköinen palvelu. 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. Odotuksena oli, että kalatalousalue olisi voinut jakaa korvaukset vuodelta 
2018 ja 2019 syksyn 2020 aikana. Palvelu sisältää kuitenkin järjestelmävian, joka aiheuttaa sen, että jakamista ei 
voida suorittaa vieläkään edes helmikuussa 2021. Kalatalousalue ei voi maksaa korvauksia vesienomistajille tai 
kirjata kalatalousalueelle kuuluvia varoja sopimuksen tai 50 € säännön mukaisesti, niin kauan kuin Kalpa ei toimi. 

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 €/omistaja, pienemmät summat maksetaan lain mukaan 
kalatalousalueelle suoraan. Nämä vanhentuneet omistajakorvaukset saa kalatalousalue käyttää kalaveden 
kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen, ohjaukseen ja kehittämiseen sekä kalastuksenvalvontaan 
kuluviin kustannuksiin. 

Omistajakorvaukset 2016–2019, 31.12.2020 

Vuosi  
Jaettava 
summa 

Maksetaan 
vesialueen 
omistajalle 

Kalatalousalue
en käyttöön # 

Vanhentuvat 

Pvm Summa 

Vuodesta 2016 (päätös 2017) 73 912 € 29 183,34 € 35 329,00 € 1.1.2021 9 399,66 € 

Vuodesta 2017 (päätös 2018) 101 840,33 € 40 676,21 €  46 010,24 € 1.1.2022 15 153,88 € 

Vuodesta 2018 (päätös 
2019)* 61 084 € 0 € 

pankin palvelumaksu 

129,50 €  1.1.2023 0 € 

Vuodesta 2019 (päätös 
2020)* 55 998 € 0 € 

pankin palvelumaksu 

125,50 €  1.1.2024 0 € 

*Kokonaissumma jaetaan eri sarakkeisiin, kun Kalpan kautta voi jakaa korvaukset.  
# Siirtosopimuksen ja 50 €:n säännön mukaisesti (kalastuslaki 83 §) 
 

VARSINAINEN TOIMINTA 

 

Kalaistutukset 

Kalatalousalue istutti toimintavuoden 2020 aikana kalanpoikasia 18 859 €, tilaukset tehtiin Suomenlahden 
Meritaimenkomitean, Nylands Fiskarförbund ry:n ja Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto ry:n kautta. 

Meritaimenet (2 331 kpl), jotka ovat viljellyt Savon Taimen, istutettiin Kalkkirannasta, kalat maksoivat 5 000 
euroa.  
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Bengtsårin siiat (12 666 kpl), jotka ovat viljellyt Kalankasvatus Vääräniemi Oy, istutettiin Emäsalon lossiasemalta, 
kalat maksoivat 3 990 euroa. 

Vaellussiiat (9 223 kpl), jotka ovat viljellyt Tunturisiika Oy, istutettiin Eriksnäsistä ja Emäsalon venevarastolta, kalat 
maksoivat 3 926 euroa. 

Kalatalousalue tilasi osakaskuntien toimeksiantona Bengtsårin siikaa (17 750 kpl), jotka yhteysveneen 
happitankeissa kuljetettiin Pirttisaaren seudulle. Kalat oli viljellyt Kalankasvatus Vääräniemi Oy ja ne maksoivat 
5 943 euroa. 

 
Porvoon-Sipoon kalatalousalueen istutustiedot vuodelta 2020, Sähin mukaan; sähköinen istutusrekisteri 

 

Kalastuksenvalvonta 

Kalastuksenvalvonta on kalatalousalueen lakisääteinen tehtävä ja hallitus pitää kalastuksenvalvontaa erittäin 
tärkeänä. Tavoitteena on, että koko alueella tarjotaan yhdenmukaista ammattimaista valvontaa kaikille 
kalastajille. Kalastuksenvalvojien tulee myös tiedottaa voimassa olevista säännöistä ja toimista. Valvonta on 
kalatalousalueen kasvot ulkomaailmaan. 

Kalatalousalue on vuoden 2020 aikana valtuuttanut kalastuksenvalvojia seuraavan luettelon mukaisesti. 
Päivämäärä nimen jälkeen kertoo, mihin asti valtuutus on voimassa. Finn Sumelius 31.3.2022, Gabi Lindholm 
31.3.2022, Göran Ek 28.2.2026, Hannes Porkka 31.3.2022, Jesse Lampinen (uusi) 15.10.2030, 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 kalastuksenvalvojien koordinaattorina.  

Kalastuksenvalvojien korvaukset ovat olleet muutamia vuosia ennallaan, joten niitä nostettiin vuonna 2020. 
Hallitus päätti, että kalatalousalue maksaa 530 tunnista vuonna 2020. Kalatalousalue on maksanut 462 tunnista. 
Suurin yksittäinen syy tuntieroon on veneen rikkoutuminen loppusyksystä. Tämä aiheutti sen, ettei osaa syksyn 
taimenen kalastuksenvalvonnasta voitu toteuttaa ulkosaaristossa. Kalatalousalue on vakuuttanut palkansaajat ja 
talkoopohjaisesti toimivat valvojat, yrittäjät vastaavat omista vakuutuksistaan. Kaikkiaan kalatalousalue on 
sopinut kalastuksenvalvonnasta 167 vesialueenomistajan kanssa ja se kattaa yhteensä noin 23 300 ha. 
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Vuoden aikana kalastuksenvalvojat ovat saaneet yhdenmukaiset keltaiset liivit. Kalatalousalue hankki kuusi 
lisenssiä sähköiseen kalastuksenvalvontaohjelmaan, jonka on kehittänyt Pirkanmaan kalatalouskeskus. Lisäksi 
hankittiin samanlaiset tabletit ja internetyhteydet. Kolme valvojista on hoitanut raportoinnin kokonaisuudessaan 
ohjelman avulla elokuun alusta. Uuden systeemin sisään ajaminen ottaa aikaa, mutta lopulta sähköinen palvelu 
tulee antamaan yhdenmukaisen raportoinnin ja säästää aikaa.  

Kalatalousalue on osallistunut Nylands fiskarförbundin hankkeeseen Tehostettua kalastuksenvalvontaa 2020. 
Hanke korvasi kalatalousalueelle yhteensä 30 tuntia valvontaa meritaimenjoilla ja jokien ulkopuolisilla 
merialueilla. 

Kalatalousalue nimesi kolme valvojaa hoitamaan Porvoonjoen erityskalastuslupa-alueen valvontaa. Yhteensä 
kirjattiin yli 60 tuntia erityiskalastuslupa-alueen valvontaan. Porvoon kaupunki on korvannut kalatalousalueelle 40 
tuntia ja Nylands Fiskarförbundin valvontahanke 6 tuntia.  

Vesistö-talkkareilla on erityisen tarkkailun alla jokien avainpaikat, kuten Brobölen pato, - Sipoonjoki, Brasasin 
kalaportaat ja Tjusterbyn pato – Mustijoki, Kallolankoski ja Strömberg – Porvoonjoki sekä Sannäsin pato, 
Postimäen pato ja Kankurimäen kalaportaat – Ilolanjoki.  

Kalastuksenvalvojat ovat kirjanneet 490 valvontatuntia vuoden aikana, kalastuksenvalvontaa suoritettiin vuoden 
kaikkina kuukausina. Kolme valvojista on elokuusta lähtien käyttänyt sähköistä raportointipalvelua ja nämä 
tilastot esitellään vuosikertomuksen liitteenä. Yhteenveto kaikista raporteista kertoo, että yli 950 henkilöä on 
tarkastettu. Valvojat antoivat vähintään 9 näyttömääräystä, 108 huomautusta sekä tekivät 26 takavarikkoa ja/tai 
rikosilmoitusta. 

 

JOET 

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

Ilolanjoki 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, ympäristöjaoston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, 
joka on päivätty 25.5.2015, Porvoon-Sipoon kalastusalue on ottanut vastaan kalaportaat Kankurimäessä ja vastaa 
niiden käytöstä sekä hoidosta. Vastaanottaminen tapahtui ilman korvausta eivätkä kalaportaat sisälly 
kalatalousalueen taseeseen. Vastuu portaista on siirretty kalatalousalueelle. On arvioitu, että kalatietä voidaan 
käyttää 100 vuoden ajan. 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, ja se tarvitsee muutoksia rakenteisiin. Uudenmaan ELY-keskuksen, 
ympäristöjaoston toimeksiannosta on tehty suunnitelma työn toteutuksesta. Suunnitelma valmistui kevättalvella 
2018. Sen jälkeen on käyty keskustelua hankkeen rahoituksesta ja kuka aikoo johtaa työtä. ELY-keskuksen, 
ympäristöjaostolla ei ole oikeutta toimia hankkeenjohtajana, mutta voivat auttaa tietotaidoillaan hankkeessa. 
Vuoden 2019 aikana keskusteltiin asiasta kokouksessa, ilman lopputulosta. Vuonna 2020 keskustelut loppuivat. 
Kalatalousalueen puheenjohtaja on ajanut asiaa ja parhaassa tapauksessa muutostyö suoritetaan vuoden 2021 
aikana.  

Kalatalousalue on mukana Porvoonjoen yhteistyöryhmässä, joka perustettiin vuonna 2018 ja edustajana 
ryhmässä on puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja. Koko joelle on laadittu toimenpideohjelma. Yhteystyöryhmän 
tehtävänä on muun muassa antaa ideoita ja mielipiteitä toimenpideohjelmasta, edistää ohjelman 
toimeenpanemista ja seurata sen toteuttamista. Ryhmä piti yhden kokouksen vuoden aikana, toiminnanjohtaja 
osallistui kokoukseen, joka pidettiin Mäntsälässä. 
 

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. 
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Sipoonjoki 
Sipoonjoella kutee uniikki taimenkanta, joten sinne ei voida istuttaa esimerkiksi Ingaskilan kannan taimenta. 
Ainoa keino levittää ja vahvistaa kantaa on siirtää taimenta vesistön sisällä. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen 
vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry teki tämän marraskuussa 2020 ELY-keskuksen luvalla ja kalatalousalueen 
myönteisellä lausunnolla toimenpidettä kohtaan. Byäbackenista ja Ritobäckenista pyydettiin sähkökalastuksella 
128 kesänvanhaa taimenta ja siirrettiin Hommanäsforseniin ja Rakunäsiin. 

 
Kalastonhoitoavustus 

Kalatalousalue voi myöntää vesienomistajille ja organisaatioille, jotka toimivat kalatalousalueen alueella, 
avustusta kalavesien hoitoon. Hallitus käsittelee hakemukset, jotka tuli jättää viimeistään 12.10.2020. 

Yksi sipoolainen osakaskunta haki 300 €:n avustusta kuhan istutukseen. Hallitus käsittelee hakemuksen vuonna 
2021. 

 
 
EDUNVALVONTA, VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ  

 
Viestintä 

Porvoon kaupunki nimesi kalatalousalueen kalakysymyksien asiantuntijaksi. Tämä hoidetaan niin, että 
kalatalousalueen hallitus ottaa kantaa erilaisiin asioihin ja kaupungin toimihenkilö voi ottaa yhteyttä 
toiminnanjohtajaan kysymyksien kanssa. Toiminnanjohtaja ja kalastuksenvalvontakoordinaattori tapaavat myös 
kaupungin kalastusvastaavan muutaman kerran vuodessa läpikäydäkseen erilaisia asioita. Vuoden 2020 alussa 
pidettiin kokous kaupungin toimitiloissa, mihin osallistui myös kolme valvojaa. 

Porvoon-Sipoon kalatalousalue on yhdessä kuuden muun Uudenmaan kalatalousalueen kanssa tilannut 
nettisivujen tekemisen MR Medialta Tammisaaresta. Jokaisella kalatalousalueella on oma osoitteensa. Sivut ovat 
kaksikieliset, reaktiiviset ja täyttävät saavutettavuusvaatimukset. Kartta kalastusrajoituksista sisältyy sivuihin, 
tiedot päivittyvät automaattisesti ja ovat samat kuin kalastusrajoitus.fi sivustolla. Kalatalousalue lisää itse muut 
tiedot. Sivut tulivat käyttöönotto valmiiksi kevättalvella 2020. Muun materiaalin lisääminen on puoliksi tehty. 
Kotisivut tulee olemaan kalatalousalueen tärkein viestintäkanava jäsenille ja suurelle yleisölle. 

 
Lausunnot 

 

Porvoon-Sipoon kalatalousalue on antanut vuonna 2020 seuraavat lausunnot  

Asia Kenelle Koska Yhdessä 

Lausunto hakuohjeista merimetsojen 
vähentämiseen liittyvään 
poikkeuslupaan  

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

maaliskuu - 

Suomessa perii Phalacrocorax carbo sinensis (mellanskarv), ei Phalacrocorax carbo carbo (storskarv). 
Merimetsojen häirintä siirtää vain ongelmaa – ei ratkaise mitään. Hakuohjeet ovat liian pitkät.   

 

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. 
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Porvoon-Sipoon kalatalousalue on antanut vuonna 2020 seuraavat lausunnot  

Asia Kenelle Koska Yhdessä 

Siianonginta kolmella vavalla maksua 
vastaan kunnan vesialueella, kunnan 
rannasta  

Sipoon kunta elokuu _ 

Kalatalousalue tukee kunnan ehdotusta, mutta korostaa selkeän tiedotuksen tärkeyttä. Luvan kuitista tulee 
myös ilmetä, kenelle lupa kuuluu.   

 

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

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Joulukuu Neljä 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 ja koulutus 

Kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa, missä tarvitaan Porvoon-Sipoon kalatalousalueen virallista edustajaa, 
edustaa kalatalousaluetta, 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.  

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen edustajana Uudenmaan kalatalouden yhteistyöryhmässä toimii 
toiminnanjohtaja Gabi Lindholm ja puheenjohtaja Markku Välimäki on varajäsenenä. Ryhmä ei kokoontunut 
vuoden 2020 aikana. 

Tanja Åkerfelt on varapuheenjohtajana Nylands Fiskarförbundissa. Syyskuun kalatalouskeskuksen 
vuosikokoukseen asti oli Porvoon-Sipoon kalatalousalueella yhteinen edustaja Loviisan saariston kalatalousalueen 
kanssa kalatalouskeskuksen hallituksessa. Toiminnanjohtaja oli vakituinen hallituksenjäsen ja Magnus Lindholm 
Loviisan saariston kalatalousalueelta toimi varajäsenenä. Vuosikokouksesta eteenpäin edustaa Porvoon-Sipoon 
kalatalousaluetta kalatalouskeskuksen hallituksessa Harro Pitkänen ja Thorbjørn Sirén on hänen varajäsenensä. 
Lisäksi Mikael Lindfors on valittu kalatalouskeskuksen hallitukseen. 

Gabi Lindholm on Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry:n hallituksenjäsen, jossa edustaa 
rannikkokalatalousalueita sekä Kalatalouden Keskusliiton hallituksenjäsenenä vuoden 2020 loppuun, jossa hän 
edusti yllä mainittua kalatalouskeskusta. 

Uudenmaan vesien- ja merenhoidonhallintoryhmässä, jonka kutsuu koolle ELY-keskus, edustaa Uudenmaan 
kalatalousalueita Gabi Lindholm yhdessä Clas Nybergin kanssa, joka on varajäsen. Kaikki vuoden 2020 kokoukset 
pidettiin etänä.  

Porvoon-Sipoon kalatalousalue on vuoden 2020 aikana ollut edustettuna seuraavissa tilaisuuksissa, joita ei ole 
mainittu muualla kertomuksessa: 

 Åbolands Fiskarförbundin kalatalousalueseminaari tammikuussa Viking Grace 
 Rannikkovesien kunnostusverkosto helmikuussa, Turussa ja etänä toukokuussa ja kesäkuussa  
 Kalatalouden Keskusliiton valtakunnallisille kalatalousaluepäiville helmikuussa, Viking Mariella ja rannikon 

kalatalousaluepäiville syyskuussa, etänä.  
 Merialuesuunnittelun seminaariin, toukokuussa, etänä  
 Kalatalouden Keskusliiton kalatalousalueiden toiminnanjohtajien koulutukseen lokakuussa, etänä  

 
 
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 kuuluivat osallistujat 
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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. 

Vuoden 2020 aikana Sampo Vainio, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry, on suurilta 
osin kirjoittanut sisävesialueosion ja hallitus on keskustellut suunnitelmasta ja tehnyt muutoksia. Käännös on 
valmistunut hallituksen hyväksymälle osiolle. 

 
 
TULEVA TOIMINTAKAUSI 

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, kalastuksenvalvonta, kalakantojen hoitaminen ja edunvalvonta. Mitä Kalpaan tulee, on sen 
käyttöönotto täysin kiinni Ruokavirastosta/ministeriöstä, jotka vastaavat palvelusta, ratkaisevat nykyiset 
ongelmat ja ne ongelmat, jotka syntyvät useiden ominaisuuksien kehittämisestä. Tärkein 
kalastonhoitotoimenpide on Strömbergin kalaportaiden korjausrakentaminen. 

Koronaepidemia jatkuu edelleen. Ainakin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla kalatalousalueen kokoukset 
pidetään etänä tai hybridikokouksina sekä kalastuksenvalvojien tulee pitää etäisyyttä ja käyttää suojavarusteita 
kalastuksenvalvonnassa. 

 
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 
Kalatalousalue on jättänyt ELY-keskukselle hakemuksen erilaisista kalastusmääräyksistä vuodelle 2021, syyskuun 
2020 kokouksen päätöksen mukaisesti. Kirjoitus hetkellä päätöstä ei ole asiasta annettu. Alla esitellään 
määräykset, jotka koskivat vuotta 2020. 

 
Kalastuskieltoalueet vuonna 2020 

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 vuonna 2020 

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://jukuri.luke.fi/handle/10024/544517
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. Uhanalaisille kaloille ja jokiravulle on vahvistettu 
suojeluarvot. Suojeluarvo täytyy maksaa mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai 
-rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalainen kala. Esimerkiksi rasvaevällisen Itämeren lohen suojeluarvo 
meressä tai sisävesissä on 3 470 €. Lisätietoja määräyksistä löytyy nettisivuilta https://kalastusrajoitus.fija 
https://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 16.2.2021, hallitus 

https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://ahven.net/kalastus/pyyntimitat-ja-rauhoitusajat/
mailto:gabi.lindholm@outlook.com

