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YLEISTÄ 

Karjaanjoen vesistön kalatalousalue on perustettu Lohjalla vuonna 2019. Kalatalousalue 
muodostettiin neljästä, samalle maantieteelliselle alueelle sijoittuneista ja lakkautetuista 
kalastusalueista (Lohjanjärvi, Hiidenvesi, Karjalohja - Sammatti ja Nummi-Pusula).  

Kalatalousalue sijaitsee läntisellä Uudellamaalla pääosin Lohjan, Vihdin ja Karkkilan alueilla. Sen 
vesipinta-ala on 21.577 hehtaaria ja se kattaa valtaosan Karjaanjoen vesistöalueesta, jonka osa-
alueet ovat: Karjaanjoen alaosan alue, Lohjanjärven alue, Hiidenveden alue, Vanjoen alue, 
Puneliajärven alue, Pusulanjoen alue, Nummenjoen valuma-alue, Nuijajoen valuma-alue, Vihtijoen 
valuma-alue. Näistä Kalatalousalueen ulkopuolelle jäävät Tammisaaren-Pohjan kalatalousalueeseen 
kuuluva vesistön laskujoki, Mustionjoki Peltokosken voimalaitoksesta alaspäin ja Lopen 
kalatalousalueeseen kuuluvat Vanjoen latvavedet. Muut rajanaapurit ovat Lounais-Suomen, 
Tammelan-Tarpianjoen, Vantaanjoen, Kirkkonummi-Siuntionjoen ja Inkoon kalatalousalueet. 
Karjaanjoen vesistön valuma-alueen pinta-ala on noin 2 045 km², tästä suurin osa kuuluu 
Karjaanjoen vesistön kalatalousalueeseen. Vesistöalueen järvisyys on noin 12 %.  
 
Kalatalousalueen tärkein tehtävä vuonna 2021 oli monenlaisten hallintoon liittyvien tehtävien 
ohella käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistumiseen liittyvät tehtävät.  
 
 
HALLINTO 
 
Hallitus kokoontui covid-19 rajoituksia noudattaen kuusi (6) kertaa toimintakauden aikana. 
Kokouksista osa oli hybridikokouksia, joissa etäyhteyksien tekniikkahaasteet saatiin vuoden aikana 
järjestymään. Yleiskokous (12.10.2021) onnistuttiin pitämään vasta lokakuussa. Paikalla oli 19 
henkilöä. Kokouksessa äänestettiin uusista hallituksen jäsenistä sekä keskusteltiin kuhan 
rauhoituksesta Lohjanjärvellä ja käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. Hallitukseen valittiin Henri Partasen 
tilalle uutena jäsenenä Sari Pohjanväre.  

Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen kolmetoista (13) paikkaisen hallituksen jäsenet toimikaudelle 
2021–2022. 

Puheenjohtajisto 

Puheenjohtaja Kari Kenttinen (Lohjanjärvi) 

Ensimmäinen (1) varapuheenjohtaja Mika Säynäjoki (Lohjanjärvi)  

Toinen (2) varapuheenjohtaja Tapio Kalliokoski (Hiidenvesi) 

Jäsenet 

Seppo Hiekkavuo (Karjalohja Sammatti) 

Jaakko Ojanen ja Juha Harju (Nummi-Pusula) 

Eero Suomus, Pekka Ilmarinen, Jarmo Leinonen ja Pasi Åman (Hiidenvesi) 

Sari Pohjanväre, Markku Saario, Antti Kivioja ja Jari Ruoho (Lohjanjärvi) 



Kalatalousalueen toiminnanjohtajana toimi Ari-Pekka Rauttola. Kirjanpidosta vastasi Lohjan Vero- ja 
tilipalvelu. Tilintarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Paul Packalen. 

Ylimääräinen toinen (2) yleiskokous järjestettiin 10.11.2021, jossa se vahvisti ehdotuksen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaksi (KHS) vuosille 2021-2030. Hallitus sai valtuudet viimeistellä KHS:n ja se 
lähetettiin joulukuussa (2021) Elinkeino- Liikenne- ja Ympäristökeskuksen arvioitavaksi ja 
hyväksyttäväksi.  

KHS-hankkeen ohjausryhmän muodostivat Jaakko Ojanen (NuPu), Pasi Åman (Karkkila), Kari 
Kenttinen (Lohjanjärvi), Mika Säynäjoki (Lohjanjärvi), Pekka Ilmarinen (Lohjanjärvi), Markku Saario 
(Lohjanjärvi), Tapio Kalliokoski (Hiidenvesi) ja Pekka Ilmarinen (Hiidenvesi).  Heidän lisäkseen myös 
muut hallituksen jäsenet olivat mukana KHS:n valmistumisessa.  

 

TALOUS 

Lokakuun yleiskokous hyväksyi alijäämäisen talousarvioehdotuksen. Siinä merkittävimpinä 
kuluerinä olivat käyttö- ja hoitosuunnitelma ja kalaistutukset, joiden yhteenlaskettu kulumuodostus 
oli 59 800,00 €. 
Kalatalousalue on rahoittanut toimintaa Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä yleisavustuksella 
(10 034,00 €), uistinlupamaksuilla (9 347,50 €), omistajakorvuksista (50 € säännön mukaan kalata-
lousalueelle jäävällä 5 250,00 €) ja osakaskuntien antamilla valtakirjoilla (11 113,00 €).   

Käyttö- ja hoitosuunnitelman tekemiseen on kalastonhoitomaksuvaroista myönnetty vuonna 2019 
17 500,00 €, joka oli kalatalousalueen käytössä vuonna 2021.  Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan 
liittyvät kuluja vuonna 2021 maksettiin 17,335,90 €. Osa sen kuluista on siirtynyt vuodelle 2022.   

Kalatalousalueen toimintaan liittyvät kulut olivat vuoden 2021 aikana yhteensä 89 936,00 €. 
Toimintavuoden ylijäämä on 343,40 € ja taseen loppusumma on 271 873,05 €. 
 

VARSINAINEN TOIMINTA 

Maailmanlaajuinen pandemia (covid-19) aiheutti merkittäviä muutoksia suunniteltuun toimintaan.  

Kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelua jatkettiin ja aloitettiin siian luontaisen 
lisääntymisen projekti, jossa selvitetään siian lisääntymistä Lohjanjärvellä. Käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaehdotus saatiin valmiiksi. Sitä käsiteltiin kahdessa yleiskokouksessa ja asiakirja 
lähettiin joulukuun lopulla prosessin mukaiseen käsittelyyn Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. 
Kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvää tiedotusta jatkettiin. Kalatalousalueen uutiskirjeet 
”Ajankohtaista kalatalousalueella” tavoittivat sähköpostitse yli 50 osakaskuntien edustajaa tai 
vesialueiden omistajaa. 

Kalastuksenvalvonnan järjestäminen Kalastuksen valvojien yhteystiedot päivitettiin syksyllä ja 
toimitettiin tiedoksi poliisille. Hallitus on sitoutunut valvonnan tehostamiseen yhteisalueilla 
yhteistyössä poliisin ja merivartiolaitoksen kanssa. Covid-19 rajoitusten takia kalastuksen 
valvonnassa keskityttiin erityisesti seisovien pyydyslupien tarkistuksiin. Alueen 
erikoiskalastusaluella (latvavesillä) valvontapäiviä oli 100.  Karjalohjan- Sammatin alueen 
järvialueilla kalastuksen valvontapäiviä oli 26. Suurilla järvialueilla (Hiidenvesi ja Lohjanjärvi) 
valvonnassa keskityttiin kiinteiden pyydysten tarkistuksiin, viehekalastukseen ja neuvontaan.  



Valvontapäiviä kalatalousalueella oli yhteensä lähes 40, määrään ei sisälly Karkkilan erityislupa-
alueella tapahtuneen valvonnan päivät.    

Kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteet ja seurantatietojen kerääminen. Karjaanjoen 
vesistön kalatalousalue oli budjetoinut 30 000,00 € kalanistutuksiin. Kuhan istukkaita noin 20 000 
kpl:tta, siikaa noin 50 000 kpl:tta laskettiin syyskuussa kasvamaan Lohjanjärven Karjalohjan selälle, 
Harmalanselälle, Pietilänselälle sekä Liessaaresta Aurlahden alueelle sekä Hiidenpirtiltä 
Hiidenveteen. Hyvän laatuisten istukkaat olivat noin (1) kasvukauden (kk) ikäisiä (kuhat 8,1 cm, 3,2 
g ja siiat 10,7 cm, 7 g) istutusta oli valvomassa joko kalatalousalueen tai osakaskunnan edustajat. 
Lisäksi istutettiin kalatalousalueelle 1 kk ikäistä harjusta (8,0 cm, 7,3 g) 8500 kappaletta sekä siikaa 
24 000 kappaletta. Lisäksi osakaskunnat istuttivat alueelle merkittäviä määriä siikaa, kuhaa, 2 
vuotista kirjolohta sekä ankeriasta.  

Kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen 
kalastuksen tarpeisiin.  Lohjanjärvellä on aikanaan muodostettu kaksi (2) yhteislupa-aluetta, 
Isonselän ja Karjalohjanselän uistelualueet.  Vappulan osakaskunnan alueen yhdistäminen Isonselän 
yhtenäislupa-alueeseen aloitettiin. Kalatalousalueen toimesta Hiidenvedelle muodostettiin vuonna 
2020 on uisteluun hyvin soveltuva yhtenäislupa-alue.  
Tarkemmin kalastusalueista sekä kalastusluvista on kerrottu www-sivuilta 
https://www.karjaanjoenvesistonkalatalousalue.fi/   

Vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämistä tehtävistä merkittävin oli Vappulan 
osakaskunnan toimintojen siirtäminen kalatalousalueelle määräajaksi 1.1.2022-1.1.2027. 

Vuoden 2020 viehekalastuksesta kertyneet korvausvat jaettiin vesialueen omistajille elokuussa 
yleiskokouksen päätöksen mukaisesti. Päätöksen mukaan kaikkia kalatalousalueen vesialueita 
kohdellaan samalla tavalla kertoimen ollessa kolme. Pinta-ala perusteinen jakokerroin oli 2,47 €. 
Omistajakorvauksia maksettiin osakaskunnille yhteensä 53 098,00 €.  

Muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat 
tehtävät ja muut asiat. Toimintavuoden aikana vastattiin useisiin AVI:lta tulleisiin 
lausuntopyyntöihin. Lausunnoissa otettiin kantaa mm. taimenen tuki- ja palautusistutuksiin, 
kalastusopastoimintaa koskeviin kysymyksiin, vedenottoon, tekolumen valmistukseen ja 
vedenpintojen säätelyyn. Yksityishenkilöt ja osakaskunnat olivat yhteydessä järvien hoitoon, 
käyttöön ja ongelmatilanteisiin liittyvissä kysymyksissä.  Kalatalousalueelta kysyttiin mm. alueista 
joihin uurnan voi sirotella tai kuka maksaa rantaan ajelehtineen saaren poiston. 

HANKKEET JA YHTEISTYÖRYHMÄT 2021: 

✓ Suomenlahden kalatalouden yhteistyöryhmä, Tapio Kalliokoski ja Ari-Pekka Rauttola 
✓ Siian Luontainen lisääntyminen Lohjan järvessä, Pekka Ilmarinen 
✓ Kuhan kalastuksen rauhoitus kutuajalle 1.5.-30.6 Lohjanjärvellä on prosessissa, hallitus ja 

Ari-Pekka Rauttola 
✓ Vappulan osakaskunnan (219 ha) viiden (5) vuoden hallintasopimus vahvistettiin 15.12.2021, 

hallitus 
✓ Karjaanjoen lohikalat ja kalatiehankkeiden ohjausryhmä, Jarmo Leinonen ja Ari-Pekka 

Rauttola 
✓ Hiidenveden kunnostushanke 2022-2027, Jarmo Leinonen ja Ari-Pekka Rauttola 
✓ Uudenmaan kalatalousalueen yhteistyöryhmä, Pasi Åman ja Kari Kenttinen 
✓ Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry  

https://www.karjaanjoenvesistonkalatalousalue.fi/


✓ Kalatalouden keskusliitto ry 
 

TIEDOTUS 

Kalatalousalueella tiedottamien tapahtui kotisivujen kautta. Sen lisäksi osalle osakaskunnista, jotka 
olivat antaneet sähköpostiosoitteensa, toimitettiin kalatalousalueen uutiskirje.  Kalatalousalueen 
yleiskokouksista tiedotettiin lisäksi lehti-ilmoituksilla Länsi-Uusimaa-lehdessä ja sähköpostitse 
osakaskunnille, vesialueiden omistajille sekä viranomaisille. 

Vuoden lopulla hallitus päätti yksimielisesti valita Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen 
tunnukseksi kuhalogon (kuva alla), jossa kalatalousalueen nimen alla on vanhat kalastusalueet, 
joista kalatalousalue on muodostettu.  

Logon on suunnitellut Tapio Kalliokoski. 

 

Kalatalousalue kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka ovat vuoden 2021 aikana olleet vaikuttamassa 
kalatalousalueen toimintaan.  

 
Lohjalla 3.3.2022 

Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen hallitus 

 


