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vuosikertomus 2021 

 
 
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 48 770 hehtaaria (Kalpa 20.1.2022) ja hallinnollinen kotipaikkakunta on 
Porvoo.  

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

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.  

 
 
HALLINTO 

 
Kokous ja hallitus 

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen varsinainen kokous pidettiin 22.4. etänä Teamsin välityksellä.  Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat, sääntöjen liitettä, joka käsittelee äänestystä ja vaalimenettelyä, sekä 
Siverfjärdenin kalastuskieltoa ajalle 15.5.-30.6. Kokouksessa edustettuna oli 19 äänioikeutettua jäsentä, joilla oli 
yhteensä 27 ääntä. Lisäksi seitsemän henkilöä ilman äänioikeutta osallistuivat.  

Kalatalousalueen hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Hallitusjäsenien toimikausi on kolme vuotta. Erovuorossa 
vuonna 2021 olivat Henrik Gahmberg, Mikael Lindfors ja Clas Nyberg, kaikki kolme valittiin uudelle kaudelle. 
Kokous valitsee hallituksen jäsenistä vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen hallitus vuonna 2021 

Nimi Tehtävä 
Osallistunut 
kokouksiin 
(määrä) 

Erovuorossa 
yleiskokouksessa vuonna  

Markku Välimäki  puheenjohtaja 6 2022 

Henrik Gahmberg  varapuheenjohtaja 5 2024 

Mikael Lindfors hallituksen jäsen 6 2024 

Clas Nyberg hallituksen jäsen 6 2024 

Harro Pitkänen hallituksen jäsen 5 2023 

Thorbjørn Sirén  hallituksen jäsen 6 2023 

Roger Weckman hallituksen jäsen 4 2023 

Tanja Åkerfelt  hallituksen jäsen 6 2022 
 
Hallitus kokoontui vuonna 2021 6 kertaa ja on lisäksi tehnyt päätöksiä sähköpostitse.  Kokoukset on pidetty 
Teamsissa (4 kpl) ja Kokonhallissa (2 kpl). Sähköpostikokousten päätökset on sisällytetty seuraavaan hallituksen 
kokouksen pöytäkirjaan.  

Hallituksen jäsenet saavat 100 €:n kokouspalkkiot ja kokouksen puheenjohtaja saa 150 €:n kokouspalkkion (per 
kokous). Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 250 €:n ja varapuheenjohtajalle 100 €:n kuukausipalkkiot.  
Kalatalousalue tilaa joko Fiskeritidskrift för Finland tai Suomen Kalastuslehden hallituksen jäsenille.  

Marraskuun lopulla pidettiin ylimääräinen yleiskokous, josta tarkemmin kappaleessa Kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelma. 

 
toimihenkilöt ja tilintarkastajat 

Porvoon-Sipoon kalatalousalueella on 1.5.2019 lähtien ollut toimeksiantosopimus toiminnanjohtajantehtävistä 
Tmi Gabi Lindholm/Gabriella Lindholm kanssa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiminnanjohtaja vastaa 
myös rahastonhoitajan ja kirjanpidon tehtävistä.  
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Kalatalousalue teetti joitain käännöstehtäviä ruotsin kielestä suomen kielelle Niina Koivusella.   
Kalatalousalueen yleiskokous valitsi Tony Granströmin (HT-tilintarkastaja) kirjanpitotoimisosta Tiliässät Oy 
tilintarkastajaksi ja PRV Talous Oy varatilintarkastajaksi.  

Tiedot kalastuksenvalvojista löytyvät kohdasta Kalastuksenvalvonta.  
 
ilmoituselin 

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen päätöksistä kuulutetaan hallintolain määräysten mukaisesti. Kalatalousalueen 
nettisivut toimivat virallisena ilmoitustauluna. Kuulutukset ovat myös olleet esillä Porvoon ja Loviisan kaupunkien 
sekä Sipoon kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla.  

 

jäsenyydet 

Kalatalousalue on alueellisten neuvontajärjestöjen Nylands Fiskarförbund ry:n ja Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen 

liitto ry:n jäsen.  

 
Arkistointi 

Pellingin, Sipoon, Porvoon seudun ja Porvoon-Sipoon kalastusalueet ovat siirtäneet asiakirjat, joita tulee pysyvästi 
säilyttää, Porvoon-Sipoon kalatalousalueelle. Materiaali löytyy pääasiassa kalatalousalueen vuokraamasta 
varastotilasta Porvoosta (Mannerheiminkatu 7).  Vielä ajankohtaiset asiakirjat kalastusalueen ajoilta ja nykyisen 
kalatalousalueen asiakirjat löytyvät toiminnanjohtajan luota. Kalatalousalueen hallitus ja toiminnanjohtaja etsivät 
ratkaisua varsinaiseen arkistointiin. Ainakin Kansallisarkiston alueelliset toimipaikat vastaanottavat materiaalia, 
mutta haasteena on löytää ihminen, joka ottaa arkistointityön hoitaakseen.  

 
tietosuoja-asetus 

Porvoon-Sipoon kalatalousalue seuraa tietosuoja-asetuksen periaatteita kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. 
Tämä pitää sisällään rekisteröidyn oikeuksien turvaamista, yhteystietojen keräämisen vähentämistä, 
yhteystietojen tuhoamista sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita ja että ainoastaan he, jotka todella tarvitsevat 
henkilötiedot, pääsevät niihin käsiksi. Koska kalatalousalue on julkishallinnollinen elin, hallituksen on asetettava 
tietosuojavastaava. Kalatalousalue hankki tämän palvelun ostopalveluna Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä, jonka 
juristi toimii kalatalousalueen tietosuojavastaavana.  

 

talous 

toimintavuoden tulos 

Kolmannen toimintavuoden tulos on 13 439,89 € ylijäämäinen. Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään voitto- 
ja tappiotilille. Kalatalousalueen oma pääoma 31.12.2021 on 115 724,78 €. 
Ylijäämä johtuu kokonaisuudessaan siitä, että kalatalousalue vuonna 2021 saattoi kirjata kolmen vuoden 
omistajakorvaukset tuloslaskelmaan tulona.  
Vuoden tulot olivat yhteensä 111 845,33 € ja menot 98 405,44 €.  Tulot koostuivat Varelyn myöntämästä 
toiminta-avustuksesta (11 335 €), edistämismäärärahoista käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen (7 500 €), 
Uudenmaan ELY-keskuksen tuki ja Porvoon kaupungin osallistuminen Veckjärvi-projektiin (3 224 €), 
omistajakorvauksista 50 euron säännön mukaisesti (24 143,05 €), omistajakorvauksista sopimusten mukaisesti (56 
243 €), vanhentuneista omistajakorvauksista (9 399,66 €) sekä korkotuloista (0,44 €). Varsinaisen toiminnan, 
kuten käyttö- ja hoitosuunnitelman, kalaistutusten, kalastuksenvalvonnan ja tiedotuksen kustannukset olivat 
60 380,05 € ja hallinnolliset kustannukset kuten hallinnon, yleiskokouksen, hallituksen ja toiminnanjohtajan 
kustannukset olivat 38 025,17 €. 

 

omistajakorvaukset 

VARELY on vuonna 2021 siirtänyt vuoden 2020 omistajakorvaukset (58 194 €) kalatalousalueen tilille. Vertailuna 
voidaan todeta, että vuonna 2017 omistajakorvaussumma oli 101 840,33 €.   

Vuoden 2021 aikana kalatalousalue on voinut ottaa käyttöön Kalpa, joka on sähköinen palvelu kalatalousalueille, 
ja jaotellut omistajakorvaukset vuosilta 2018, 2019 ja 2020 alla olevan taulukon mukaisesti. Vuoden 2020 
korvaukset maksetaan helmikuussa 2022 ja aiemmat korvaukset on maksettu kesäkuussa 2021.  

Jotta omistajakorvaukset voidaan maksaa, 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.  
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Kalatalousalue voi myös pyytää muita selvityksiä, kun kyseessä on järjestämätön osakaskunta tai 
yhteisomistuksessa olevia yksityisiä vesialueita.   

Omistajakorvaukset, joista ei ole sovittu, vanhenevat kolmen vuoden jälkeen. Tämä koskee korvauksia, jotka 
ylittävät 50 €/omistajayksikkö, pienemmät summat siirretään suoraan kalatalousalueelle. Kalatalousalue saa 
käyttää nämä vanhentuneet omistajakorvaukset kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, 
toteutukseen, ohjaukseen ja kehittämiseen sekä kalastuksenvalvontaan kuuluviin kustannuksiin. 

Omistajakorvaukset 2017-2020, tilanne 31.12.2021 

År  
Jaettava 
summa 

Maksetaan 
vesienomistajille 

Kalatalousalue 
käyttää # 

Vanhenee 

Pvm Summa 

Vuodelta 2017 (päätös 2018) 101 840,33 € 40 816,84 €  46 010,24 € 1.1.2022 15 013,25 € 

Vuodelta 2018 (päätös 2019) 61 084 € 22 533,74 € 27 978,44 € 1.1.2023 10 571,82 € 

Vuodelta 2019 (päätös 2020) 55 998 € 20 380,45 € 25 939,71 €  1.1.2024  9 677,84€ 

Vuodelta 2020 (päätös 2021)* 58 194 € 20 815,94 € 27 058,55 € 1.1.2025 10 319,38 € 

*Korvaus maksetaan helmikuussa 2022.  
# Siirtosopimuksella, 50 €:n sääntö (kalastuslaki 83 §) ja pankkikuluja 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

 
KALATALOUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA  

Kalatalousalueen hallitus aloitti Luonnonvarainkeskuksen (Luken) merialueiden esimerkkisuunnitelman 
työstämisen syksyllä 2019. Sisävesialueen suunnitelma on tehty vuosina 2020-2021 Sampo Vainion (Itä-
Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.) toimesta. Vainio on myös taittanut 
suomenkielisen suunnitelman. Malin Lönnroth on kääntänyt suunnitelman ruotsin kielelle ja taittanut 
ruotsinkielisen suunnitelman. Toiminnanjohtaja on kirjoittanut osan merialueen suunnitelman lisäyksistä, ja Niina 
Koivunen on kääntänyt nämä suomeksi.  

Hallitus on käsitellyt suunnitelmaa jossakin muodossa jokaisessa vuoden kuudessa kokouksessaan ja myös käynyt 
keskustelua ja tehnyt päätöksiä eri osioista sähköpostin välityksellä. Käyttö- ja hoitosuunnitelma oli nähtävillä 
14.10.-15.11.2021 kalatalousalueen kotisivuilla, jotta yleisö voisi kommentoida sitä.  Kuulutus esillepanosta oli 
esillä paitsi kalatalousalueen kotisivuilla myös Sipoon kunnan ja Porvoon ja Loviisan kaupunkien kotisivuilla. 
Kalatalousalueelle lähetettiin useampi mielipide, jotka hallitus käsitteli ennen ylimääräistä yleiskokousta, joka 
pidettiin 30.11.2021.  

Ylimääräinen yleiskokous pidettiin Kokonhallissa ja seitsemän osallistujaa osallistui Teamsin välityksellä. Jotta 
kuuluvuus olisi varmasti hyvä, HakaLight hoiti äänitekniikan kalatalousalueen toimesta.  lle Den extra stämman 
hölls i Kokonhallen och sju av deltagarna deltog via Teams. För att garantera en god hörbarhet anlitade 
fiskeriområdet HakaLight att sköta ljudtekniken. Kokouksessa oli edustettuna 19 äänioikeutettua jäsentä, joilla oli 
yhteensä 27 ääntä. Lisäksi seitsemän henkilöä ilman äänioikeutta osallistuivat. Kokous vahvisti suunnitelman ja 
valtuutti hallituksen selventämään tekstiä kalastuskiellosta Siverfjärdenin sisälahdissa kohdassa 2.4.1 Ehdotukset 
kalastuksen säätelytoimenpiteiksi.  Yksi henkilö esitti, että suunnitelma hylätään ja työstetään uudestaan, mutta 
esitys ei saanut kannatusta ja kaatui. Henkilö toimitti etukäteen kirjoitetun vastineen, joka on liitetty pöytäkirjaan. 
Kokouksen päätökset sai lainvoiman 21.1.2022, sillä kukaan ei vaatinut uudelleenarviointia. Kalatalousalue on 
lähettänyt suunnitelman VARELY:lle hyväksyttäväksi. 

Kalatalousalueelle koituvat kustannukset käyttö- ja hoitosuunnitelmasta ovat noin 25 100 euro ja jakautuvat 
kolmelle vuodelle. VARELY myönsi yhteensä 17 500 euro edistämisvaroja suunnitelmaa varten, joten 
kalatalousalue on käyttänyt noin 7 600 euroa omia varoja suunnitelmaan. Kalatalousalue ei tiedä, mitkä olivat 
Luken kustannukset esimerkkisuunnitelmaa laatiessa, mutta tämä työ sai tukea Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston varoista. Työ suunnitelman laatimiseksi aloitettiin vuonna 2017. Nyt kalatalousalue odottaa 
VARELYN hyväksyvän suunnitelman vuonna 2022, jotta se tulee lainvoimaiseksi. Tämän jälkeen jäljellä on iso ja 
jatkuva työ suunnitelman toteuttamiseksi. 

 

kalaistutukset 

Kalatalousalue istutti toimintavuoden 2021 aikana kalanpoikasia 12 331,09 euron edestä, tilaukset tehtiin 
Suomenlahden Meritaimenkomitean, Nylands Fiskarförbund ry:n ja Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto ry:n 
kautta.  
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Meritaimenet (2 042kpl), Savon Taimenen viljelemät, istutettiin Emäsalon luotsiasemalta, kalat maksoivat noin 
3 998,73 euroa.   
Bengtsårin siiat (6 597 kpl), Tunturisiika Oy:n viljelemät, istutettiin Kalkkirannasta, kalat maksoivat 2 208,68 euroa.  
Vaellussiiat (10 344 kpl), Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n viljelemät, istutettiin Eriksnäsistä ja Sakta farten:ilta 
Porvoonjoessa, kalat maksoivat 3 915 euroa.  
Kalatalousalue tilasi osakaskuntien toimeksiantona Bengtsårin siikaa (6 597 kpl), jotka yhteysveneen 
happitankeissa kuljetettiin Pirttisaaren seudulle. Kalat oli viljellyt Tunturisiika Oy ja ne maksoivat 2 208,68 euroa. 
 
Tiedot istutuksista Porvoo-Sipoon kalatalousalueella vuonna 2021 (Sähi;Sähköinen istutusten ilmoittaminen) 

 
 

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 toimii 
kalatalousalueen kasvoina ulkomaailmaan.  

Kalatalousalueella oli vuoden 2021 aikana valtuutettuja 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 15.10.2030, Juha Niemi 31.3.2022, 
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 toimi myös kalastuksenvalvojien koordinaattorina.   

Hallitus päätti, että kalatalousalue vuonna 2021 maksaa kalastuksenvalvojille enintään 565 tunnista, ja 547 
maksettua tuntia toteutui. Lisäksi joitain tunteja on tehty talkootyönä ja Jokitalkkarit-projektin piirissä.  
Kalastusalue on vakuuttanut palkansaajat ja talkootyöläiset, yrittäjät ovat itse vastuussa vakuutuksistaan.  
Kalatalousalueella on valvontasopimuksia yhteensä 167 vesienomistajan kanssa, mikä kattaa yhteensä noin 
23 300 ha.  

Neljä kalastusalueen valvojista ovat hoitaneet Porvoonjoen erityiskalastusalueen valvonnan.   Kokonaisuudessaan 
57 valvontatuntia kirjattiin tälle alueelle.  

Jokitalkkarit valvovat erityisesti jokien keskeisiä kohtia kuten Brobölen pato - Sipoonjoki, Brasasin kalaportaat ja 
Tjusterbyn pato - Mustijoki, Kallolankoski ja Strömberg – Porvoonjoki sekä Sannäsin pato, Postimäen koski ja 
Kankurimäen kalaportaat – Ilolanjoki.   

Valvontaa oli vuoden jokaisena kuukautena.  Viisi valvojista käyttivät kalatalousalueen sähköistä 
raportointijärjestelmää, ja tilastot tästä ovat vuosikertomuksen liitteenä. Kaikkien raporttien yhteenvedosta 
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selviää, että yli 1 400 henkilöä on tarkastettu. Valvojat antoivat ainakin 5 näyttömääräystä ja 85 huomautusta 
sekä tekivät 16 takavarikointia tai rikosilmoitusta.   

Valvojat työskentelevät myös tiedotuskylttien parissa. Kalatalousalue on muun muassa hankkinut ja pystyttänyt 
80 cm x100 cm -kokoisen tietokaapin Brasasissa. Kaappi on tehty alumiinista ja lukittu.  Porvoon kaupungilla on 
entuudestaan useampi samanlainen kaappi ja ajatuksena on, että tiedon esittäminen samalla tavalla eri puolilla 
kaupunkia antaa hyvän vaikutelman.  

Sipoossa yksi kyltti on siirretty, sillä se oli valvontakameran tiellä.  

Emäsalossa on joitain laittomia kylttejä, joissa kerrotaan ei voimassa olevista kalastuskielloista.  Koska kyltit eivät 
ole kalatalousalueen asettamia valvojat eivät saa poistaa niitä, ja kalatalousalue voi ainoastaan tiedottaa siitä, 
että kyltit eivät ole voimassa.  

 

joet 

Jokitalkkari-projekti 
Kalatalousalue osallistui 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 25.5.2015 päivätyn sopimuksen 
mukaisesti 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 parantamaan taimenen ja muiden virtaavissa vesissä kutevien kalakantojen vaellus-, 
lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia.  
 
Porvoonjoki 
Strömsbergin kalaporras ei toimi toivotulla tavalla ja portaan rakennetta pitäisi muuttaa. Uudenmaan ELY-
keskuksen ympäristöjaoston toimeksiannosta on tehty suunnitelma työn toteutuksesta. Suunnitelma valmistui 
kevättalvella 2018. Sen jälkeen on käyty keskustelua hankkeen rahoituksesta työn johtamistahosta. 
Kalatalousalueen puheenjohtaja on aktiivisesti edistänyt asiaa. Vuoden 2021 lopulla eduskunta myönsi 
budjettivaroja Strömsbergin kalaportaan muutostöihin. 

Kalatalousalue on mukana Porvoonjoen yhteistyöryhmässä, joka perustettiin vuonna 2018. 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. Toiminnanjohtaja osallistui ryhmän helmikuussa 2021 pidettyyn kokoukseen.  
 
Mustijoki 
VARELY on 23.7.2019 vahvistanut Mustijoen vesistön koski- ja virta-alueet. Porvoon-Sipoon kalatalousalueen 
alueella nämä ovat 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.  
 
Sipoonjoki 
Sipoonjoessa kutee uniikki taimenkanta, joten sinne ei voida istuttaa esimerkiksi Ingaskilan kannan taimenta.  
Ainoa keino levittää ja vahvistaa kantaa on siirtää taimenta vesistön sisällä.  
Kalatalousalue on mukana Helmi-elinympäristöohjelman seurantaryhmässä. Sipoonjoki on ohjelman kohteena 
kalatalousalueella. Projekti alkoi vuonna 2021 ja toiminnanjohtaja osallistui ensimmäiseen kokoukseen 
syyskuussa.  
Sipoon kunta aikoo parantaa kalojen kulkua Brobölessä, joko patoa purkamalla tai parantamalla patoa ohittavaa 
uomaa. Kalatalousalue mainitaan kunnan suunnitelmassa yhtesityötahona.  
 

Veckjärvi-Storträsk 

Kalatalousalue osallistuu yhteistyöprojektiin Veckjärvessä hallinnollisena partnerina. Projekti alkoi syksyllä 2021 ja 
jatkuu 31.10.2022 saakka. Tarkoituksena on kartoittaa järven nykytila ja tehdä toimenpidesuunnitelma.  Vuonna 
2021 Jomiset Oy hoitokalasti Veckjärvessä kahterna päivänä syys-lokakuun vaihteessa. Itä-Uudenmaan ja 

https://ym.fi/helmi
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Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. toimii kaikkien käytännön toimien vetäjänä. Porvoon kaupunki ja 
Vekjärven Storträskin Kalastusyhdistys r.y. ovat mukana yhteistyötahoina.  
 
 
EDUNVALVONTA, VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ   

 
Viestintä 

Porvoon kaupunki käyttää kalatalousaluetta kalakysymyksien asiantuntijana. Tämä tarkoittaa käytännössä, että 
kalatalousalueen hallitus ottaa kantaa erilaisiin asioihin ja että kaupungin toimihenkilöt voivat ottaa yhteyttä 
toiminnanjohtajaan kysymyksien kanssa.  

Porvoon-Sipoon kalatalousalue on yhdessä kuuden muun Uudenmaan kalatalousalueen kanssa tilannut nettisivut 
MR Medialta Tammisaaresta. Jokaisella kalatalousalueella on oma osoitteensa. Sivut ovat kaksikieliset, 
interaktiiviset ja täyttävät saavutettavuusvaatimukset. Kartta kalastusrajoituksista sisältyy sivuihin, tiedot 
päivittyvät automaattisesti ja ovat samat kuin kalastusrajoitus.fi sivustolla. Kalatalousalue lisää itse muut tiedot. 
Vuoden aikana sivuille on viety kaikki yleiskokouksen ja ylimääräisen yleiskokouksen asiakirjat. Kotisivut tulevat 
olemaan kalatalousalueen tärkein tiedotuskanava jäsenilleen ja laajalle yleisölle.  

 
Lausunnot 

 

Porvoon-Sipoon kalatalousalue on vuonna 2021 antanut seuraavat lausunnot 

Asia Kenelle Milloin Yhdessä 

Vastine Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö ry:n ja kahden 
kalastusoppaan lausuntoon Porvoon 
kaupungin hakemuksesta 
erityiskalastusluvasta Porvoossa 

VARELY tammikuu Porvoon kaupunki 

Tarvitaan tiukemmat määräykset kalakannan turvaamiseksi ja ylikalastuksen välttämiseksi. Kuha hakeutuu 
isoina parvina jokiin syksyllä ja houkuttelee joitain kalastajia nostamaan suuria määriä kalaa per päivä ja 
kalastaja. 

 

Esitys vesialueen omistajille maksettavien 
korvauksien jakoperusteista  

Maa- ja 
metsätalousministeriö 

tammikuu 
6 muuta 
kalatalousluetta 

Kalatalousalueet tukivat Kalatalouden keskusliiton lausuntoa. Jakojärjestelmää on tarkastettava 
kokonaisuutena ja paikallistasolla on oltava sama painoarvo kuin korkeimmilla tasoilla. Paikallistasolla rahoitus 
viehekalastuspaineen selvittämiseksi puuttuu.  

 
yhteistyö ja koulutus 

Kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa, missä tarvitaan Porvoon-Sipoon kalatalousalueen virallista edustajaa, 
edustaa kalatalousaluetta, toistaiseksi, mikäli muuta ei päätetä, esisijaisesti puheenjohtaja, toissijaisesti 
varapuheenjohtaja ja kolmanneksi toiminnanjohtaja.  
Kalatalousalue osallistuu Uudenmaan ELY-keskuksen koolle kutsuman alueellisen merimetsotyöryhmän työhön. 
Edustajana ryhmässä on Harro Pitkänen ja varajäsenenä Thorbjörn Sirén.  Ryhmä kokoontui kaksi kertaa vuonna 
2021 ja Pitkänen osallistui.  
Porvoon-Sipoon kalatalousalueen edustajana Uudenmaan kalatalouden yhteistyöryhmässä toimii  
toiminnanjohtaja Gabi Lindholm ja puheenjohtaja Markku Välimäki on varajäsenenä. Ryhmä kokoontui viisi kertaa 
vuonna 2021. Toiminnanjohtaja osallistui.  
Harro Pitkänen edustaa Porvoon-Sipoon kalatalousaluetta Nylands Fiskarförbund:in hallituksessa varajäsenenään 
Thorbjörn Sirén. Tanja Åkerfelt on Nylands Fiskarförbund:in varapuheenjohtaja ja myös Mikael Lindfors on 
liittohallituksen jäsen. 

Toiminnanjohtaja on Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry:n hallituksen jäsen rannikkokalastusalueiden 
edustajana.  

ELY-keskuksen koolle kutsumassa Uudenmaan vesien- ja merenhoidonhallintoryhmässä Gabi Lindholm edustaa 
Uudenmaan kalatalousalueita yhdessä Clas Nybergin kanssa, joka on varajäsen.  

Porvoon-Sipoon kalatalousalue on vuoden 2021 aikana ollut edustettuna seuraavissa tilaisuuksissa, joita ei ole 
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erikseen mainittu muualla vuosikertomuksessa: 

 Kalatalouden keskusliiton rannikon kalatalousaluepäivät lokakuussa, etänä.  
 Kalatalouden keskusliiton kalatalousalueiden toiminnanjohtajien koulutuspäivä lokakuussa, etänä 

 
TULEVA TOIMINTAKAUSI 

Kalatalousalueen tärkeimmät tehtävät vuonna 2022 ovat kalastuksenvalvonta, kalastonhoito, tiedotuksen 
mukaan lukien kotisivujen parantaminen, omistajakorvauksien jako sekä edunvalvonta. Odotuksena on, että 
käyttö- ja hoitosuunnitelma saa lainvoiman vuoden aikana.  

 
kalastusluvat alueella 

Kalastusluvat yleisölle ovat ostettavissa ainakin Porvoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien vesialueille. Tiedot 
siitä, mitä aluetta ne koskevat, kalastusmääräykset ja myyntipaikat löytyvät Porvoon kaupungin nettisivuilta 
(ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö), Helsingin kaupungin nettisivuilta (kulttuuri ja vapaa-aika, ulkoilu, kalastus) ja 
Vantaan kaupungin nettisivuilla (Vantaa.fi/kalastus). Sipoonselällä, kalatalousalueen alueella, on valtion yleinen 
vesialue, ja siellä jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta 
täyttäneillä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella on oikeus harjoittaa vapaa-ajan kalastusta 
kalastuslain 8 §:n mukaisesti.  

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 jätti 30.11.2020 yleiskokouksen syyskuun 2020 päätöksen mukaisesti hakemuksen erinäisistä 
kalastusmääräyksistä vuosille 2021-2022. VARELY päätti kalastusmääräyksistä 20.5.2021, mikä tarkoitti, että 
kevään kalastuskiellot tulivat voimaan 20.5.2021. Hakemukset, jotka koskivat Pirttisaaren lahtea, Marholmin 
fladaa ja Bodön salmea hylättiin. 

Kalatalousalue jätti 4.10.2021 hakemuksen kalastuskiellosta Siverfjärdenillä yleiskokouksen huhtikuun 2021 
päätöksen mukaisesti. Tätä kirjoittaessa hakemus on nähtävillä VARELYn kotisivuilla. 
 
kalastuskieltoalueet vuonna 2021 

Sipoonjoki, Mustijoki, Porvoonjoki, Ilolanjoki sisältäen kaikki sivujoet. Kaikki kalastus on kielletty ajalla 15.8.– 
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.–30.6. Kalastuskielto ei koske Porvoon  
kaupungin erityiskalastusaluetta. 
Långviken, sisältäen suualueet. Kaikki kalastus on kielletty ajalla 1.4.–30.6.   
Sipoonlahti. Kaikki kalastus on kielletty ajalla 1.8-30.11. 
 
Verkkokalastuksen sääntely vuonna 2021 

Pienin sallittu solmuväli kalatalousalueen alueella on 50 mm 1,8 m syvemmissä verkoissa. Määräys ei koske I- 
luokan kaupallisia kalastajia. Silakan, kilohailin ja syöttikalan verkkokalastusta saa harjoittaa pienemmällä  
solmuvälillä.  
 
Lakiin, asetukseen ja viranomaispäätöksiin perustuvat määräykset  

Kalastuslakiin ja asetukseen on kirjattu määräyksiä pyyntimitoista, kalalajien rauhoituksesta, 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 kalastusrajoitus.fi ja ahven.net. 
 
KALASTUSALUEEN YHTEYSTIEDOT 
 

Toiminnanjohtaja: Gabi Lindholm: puh. +3585 0404 2738, sähköposti: gabi.lindholm@outlook.com 
Puheenjohtaja: Markku Välimäki puh. +3584 0048 6212, sähköposti: markkuvalimaki8@gmail.com  
Kalastusalueen postiosoite: PL 27, 06151 Porvoo 
 

https://www.porvoo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikutaan-luonnossa/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/kalastus/
https://www.vantaa.fi/fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/liikunta-ja-ulkoilu/kalastus
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150379
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://ahven.net/sv/fiske/fangstmatt-och-fredningstider/
mailto:gabi.lindholm@outlook.com
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