VANTAANJOEN KALATALOUSALUE

KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA V. 2021
KALATALOUSALUEEN KOKOUS / -ETÄKOKOUS
Vantaanjoen kalatalousalueen sääntömääräinen yleiskokous pidettiin 28.4.2021 Keravalla Klondyken kokoustila Fanfaarissa. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös
etäyhteydellä. Kokoukseen osallistui yhteensä 19 kokousosallistujaa, joista 11 osallistujalla oli äänioikeus. Äänioikeutetuilla osallistujilla oli käytössään valtakirjat huomioiden yhteensä 13 ääntä. Kokouksessa oli paikalla 9 edustajaa ja 10 edustajaa
osallistui kokoukseen etäyhteydellä.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus, vuoden 2021 toiminta- ja
taloussuunnitelma sekä päätettiin vuoden 2020 omistajakorvausten jaosta.
Hallituksen erovuoroisia jäseniä vuonna 2021 olivat Antti Jukkala, Jukka Linder ja Kari Stenholm. Hallitukseen esitettiin erovuoroisten lisäksi Taavi Tonttilaa sekä Jukka
Lassilaa. Suoritetun vaalin perusteella hallitukseen valittiin Kari Stenholm (12 ääntä),
Antti Jukkala (9 ääntä) ja Taavi Tonttila (9 ääntä). Valittujen toimikausi on v. 20212023. Pekka Rantakarin ilmoitettua eroavansa hallituksesta, esitettiin hänen tilalleen
valittavaksi Jukka Lassilaa, Markus Ojanperää sekä Jukka Linderiä. Suoritetun vaalin
perusteella hallitukseen valittiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jukka Lassila (7 ääntä). Lassilan toimikausi päättyy seuraavaan vuosikokoukseen (2022).
Kalatalousalueen puheenjohtajaksi valittiin Sampo Vainio ja varapuheenjohtajaksi
Antti Jukkala.
Kalatalousalueen tilintarkastajaksi valittiin Martta Hakala (HT) ja Pekka Peltoranta
(HT) ja varalle Arto Kokkonen (KHT) sekä Harri Rekilä (HT) Digital Audit Company
Oy:sta.
Kokouksessa annettiin tiedoksi, että käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnos on kuulutettu
ja
nähtävänä
mm.
kalatalousalueen
www-sivuilla;
www.vantaanjoenkalatalousalue.fi.
KALATALOUSALUEEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS / -ETÄKOKOUS
Kalatalousalueen hallitus kutsui koolle kalatalousalueen ylimääräisen kokouksen
1.12.2021, jossa käsiteltiin hallituksen esitys uudeksi kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Kokous pidettiin Keravalla Klondyken kokoustila Fanfaarissa. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Kokoukseen osallistui
yhteensä 15 kokousosallistujaa, joista 8 osallistujalla oli äänioikeus. Kokoukseen
osallistui etäyhteydellä yksi äänioikeutettu edustaja ja lisäksi yksi edustaja puheoikeudella. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaesityksen jälkeen avattiin keskustelu, jossa esitettiin suunnitelman palauttamista uudelleen hallituksen käsiteltäväksi. Esitystä
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kannatettiin, jolloin asia eteni äänestykseen. Äänestystavaksi päätettiin avoin äänestys. Suoritettu äänestys päätyi tasatulokseen 4 – 4. Kalatalousalueen sääntöjen mukaan puheenjohtajan ääni ratkaisee asian. Puheenjohtaja äänesti hallituksen esityksen puolesta, jolloin hallituksen esitys uudeksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi tuli hyväksyttyä kokouksessa.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisestä jätettiin kalatalousalueelle eriävä mielipide kokouksen yhteydessä. Kokouspäätöksen oikaisuvaatimusaika jatkuu
30.1.2022 saakka, jonka jälkeen suunnitelma joko esitetään ELY-keskukselle vahvistettavaksi. Mahdollinen oikaisuvaatimus käsitellään seuraavassa yleiskokouksessa.
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa.
Hallituksen muodostivat:
Sampo Vainio
Antti Jukkala
Juhani Kortelainen
Jukka Lassila
Jukka Linder
Pentti Lehmusvaara
Eero Mattila
Pekka Rantakari
Kari Stenholm
Markku Tiusanen
Taavi Tonttila

Tuusula
Tuusula
Nurmijärvi
Tuusula
Helsinki
Nurmijärvi
Tuusula
Tuusula
Hyvinkää
Vantaa
Riihimäki

osall. / kokouksia
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

8/8
8/8
7/8
28.4.2021 alkaen
2/4
28.4.2021 saakka
3/4
8/8
8/8
28.4.2021 saakka, erosi 0 / 4
8/8
7/8
28.4.2021 alkaen
4/4

Kalatalousalueen toiminnanjohtajana jatkoi Aki Laitila Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto Ry:sta. Kalatalousalueen kirjanpito hoidettiin Tarkastuslaskenta Mörk
Oy:n toimesta. Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto Ry irtisanoutui kalatalousalueen toiminnanjohtajuudesta 15.12.2021.
MÄÄRÄRAHAT JA JAETTAVAT KORVAUKSET
Vuonna 2021 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi kalatalousalueelle toimintamäärärahaa 9122 euroa. Vuoden 2020 kalastonhoito- ja kalastusopastoiminnasta aiheutuneesta rasituksesta ELY-keskuksen päätöksen mukaan kalatalousalueelle maksetut
omistajakorvaukset 30 277 euroa jaettiin edelleen vesialueiden omistajille.
Kalatalousalueelle myönnettiin v. 2021 ELY-keskuksen päätöksellä käyttö- ja hoitosuunnitelman viimeistelyyn sekä kalastuksenvalvontaan edistämismäärärahaa 4 000
euroa.
MÄÄRÄRAHOJEN JA JAETTAVIEN KORVAUSTEN KÄYTTÖ
Kalatalousalueelle vuonna 2021 myönnetty toimintamääräraha (9 122€) käytettiin
kokonaan. Suurimmat menoerät olivat kalatalousalueen toiminnanjohtajakulut, koulutus- ja kokousmenot sekä niihin liittyvät matkakulut.
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Kalatalousalue käytti käyttö- ja hoitosuunnitelman viimeistelyyn sekä kalastuksenvalvontahankkeeseen myönnettyä rahoitusta vuonna 2021 yhteensä noin 9 189,42
euroa. Hankkeelle myönnetty rahoitus (4000 euroa) haetaan maksatukseen vuoden
2022 maaliskuun loppuun mennessä.
Kalatalousalue siirsi omistajavarat tililtä vuoden 2016 jakamattomia omistajakorvauksia alueen käyttötilille yhteensä 4687,76 euroa.
LAUSUNNOT, KANNANOTOT JA ESITYKSET
Vantaanjoen kalatalousalue antoi lausunnon Pohjois-Savon ELY-keskukselle Riihimäen kaupungin jätevesien johtamiselle määrätystä kalatalousmaksun käytöstä ja
muistutuksen Vantaanjoen ratasillan kalatalousmaksun käyttösuunnitelmasta. EteläSuomen aluehallintovirastolle annettiin muistutukset Keravanjoen ruoppaamisesta
ja työsiltojen rakentamisesta Heurekan sillan korjaamiseen liittyen, Monnin ratasillan uusimisesta sekä Vanhankaupunginkosken itähaaran uoman kunnostamisesta,
alasuvannon täytöstä sekä laiturin ja työpadon rakentamisesta. Vaasan hallintooikeudelle jätettiin valitus Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan Kreate Oy:lle
myöntämästä ympäristöluvasta.
JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET
Vantaanjoen kalatalousalue on jäsenenä Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto
ry:ssä sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksessä. Vantaanjoki-neuvottelukunnassa kalatalousaluetta edustivat Markku Tiusanen ja varalla Sampo Vainio. Kalatalouden yhteistyöryhmän nimettynä jäsenenä toimi Sampo Vainio ja
varalla Kari Stenholm.
KALATALOUSALUEELLA SUORITETUT ISTUTUKSET V. 2021 (V. 2020)
Vantaanjoen kalatalousalueella suoritettiin vuonna 2021 kalanistutuksia SÄHIrekisterin mukaan seuraavasti; Ankerias 9500 kpl (8 000 kpl), kirjolohi 7034 kpl (8
152 kpl), karppi 273 kpl (267 kpl), kuha 6812 kpl (10 607 kpl) ja siika 9027 kpl (7 742
kpl). Istutuksia toteutettiin osakaskuntien ja muiden vesialueiden omistajien toimesta, eri kalatalousvelvoitteisiin liittyen sekä Luonnonvarakeskukselle myönnetyistä
valtion kalanviljelyvaroista. Kalatalousalueen toimesta ei suoritettu istutuksia vuonna 2021, mutta alue myönsi avustusta Salmen osakaskunnalle 1000 euroa kalanpoikasistutuksiin v. 2021-2022.
MUU TOIMINTA
Kalatalousalue valtuutti alueilleen vuonna 2021 yhteensä kymmenen kalastuksenvalvojaa. Kalatalousalue toteutti kalastuksenvalvontaa ostopalveluna Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa tehdyn valvontasopimuksen mukaisesti. Lisäksi vesialueiden omistajien omat kalastuksenvalvojat valvoivat kalastusta omistamillaan vesialueilla. Kalatalousalue myönsi harkinnanvaraisia avustuksia eri
tahoille vuonna 2021 yhteensä n. 14 785 euroa.
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VANTAANJOEN KALATALOUSALUEEN KALASTUKSENVALVOJAT VUONNA 2021
n

§
§
§
§
§
§
§
§
n

Ari Ahtiainen
Mika Fallström
Elias Haro
Antero Kumpulainen
Harri Luostari
Petteri Suomi
Seppo Söderholm
Markku Tiusanen
Oula Tolvanen
Mika-Matti Uusikari

ONGINTA-, PILKINTÄ- JA VIEHEKALASTUSKIELLOT
Espoo, Luukki

16.05.2027

Kaitalampi ja Halkolampi

Vantaan kaupunki

31.12.2021

Nukarinkosken/Raalan osakaskunnat

31.12.2030

Vantaanjoki Vantaankosken
ja Mustakosken väli
Vantaanjoki, Nukarinkoski

Nurmijärven kk ok/Palojoen ok

31.12.2030
31.12.2030

Vantaanjoki, Myllykoski
Vantaanjoki, Boffinkoski

Kellokosken kk

31.12.2021

Keravanjoki,
patoallas

(onkimis- ja viehekalastuskielto)

Kellokosken-

KALASTUSLAIN MUKAISET YLEISET KIELLOT JA RAJOITUKSET
Taimen on rauhoitettu leveyspiirin 64 00 N eteläpuolella sekä meressä, rauhoitus ei
kuitenkaan koske rasvaeväleikattua taimenta eikä taimenta, joka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä. Lohi ja
taimen ovat rauhoitettuja joessa ja purossa 1.9.–30.11. Siika on rauhoitettu mereen
laskevassa joessa ja purossa 1.9.–30.11. Kalalajien pyyntimitoista on säädetty erikseen kalastusasetuksessa. Harjus on rauhoitettu leveyspiirin 67 00 N eteläpuolisissa
sisävesissä 1.4.-31.5. välisenä aikana. Ankerias on rauhoitettu loka-tammikuun välisenä aikana.
Vantaanjoen vesistö on kokonaisuudessaan määritelty vaelluskalavesistöksi. Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla onkiminen ja pilkkiminen on kielletty ja viehekalastus on sallittu vain vesialueen omistajan luvalla. Verkkokalastus on kielletty
vaelluskalavesistössä 15.8.–30.11.
Kalastusrajoituksista voi lukea tarkemmin mm. sivuilta: www.kalastusrajoitus.fi
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VERKKOJEN SOLMUVÄLIRAJOITUKSET TUUSULANJÄRVELLÄ JA RUSUTJÄRVELLÄ
Tuusulanjärvellä ja Rusutjärvellä on rajoitettu verkkokalastusta siten, että alle 55mm
verkkojen käyttö kalastuksessa on kielletty. ELY-keskus on antanut päätöksen asiasta
24.2.2021. Päätös on voimassa 31.12.2030 saakka. Vantaanjoen kalatalousalue haki
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta jatkoa kyseiselle rajoitukselle.
KUHAN ALAMITTA TUUSULANJÄRVELLÄ JA RUSUTJÄRVELLÄ
Tuusulanjärvellä ja Rusutjärvellä on kuhan alamitaksi säädetty 45cm. ELY-keskus on
antanut päätöksen asiasta 24.2.2021. Päätös on voimassa 31.12.2030 saakka. Vantaanjoen kalatalousalue haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta jatkoa kyseiselle rajoitukselle.
MOOTTORIAJONEUVOJEN KÄYTTÖRAJOITUKSET KALASTALUEELLA
Seuraavat päätökset rajoittavat moottorikäyttöisten ajonevojen käyttöä kalatalousalueen vesialueilla:
§ Yli 5 hevosvoiman tehoisilla vesikulkuneuvoilla ajamisen Vantaan- ja Keravanjoessa Helsingin, Vantaan, Hyvinkään, Keravan ja Järvenpään kaupunkien ja Nurmijärven, Sipoon ja Tuusulan kuntien alueella. Kielto ei kuitenkaan koske Keravanjokea Tuusulan kunnan Kellokosken kylässä, jossa moottoriveneellä ajo on kokonaan kielletty
Aluksen kulku moottorivoimaa käyttäen kielletty mm.;
§ Saarijärvi
§ Vaaksinjärvi (kielto ei koske sähköperämoottoreita, joiden työntöteho enint.
20kg /0,120kW)
§ Tuusulanjärvi; nopeusrajoitus 10km /h, vesiskootterilla ajo kielletty
Moottoriajoneuvojen käyttörajoituksista voi lukea tarkemmin mm. sivuilta:
https://vayla.fi/vaylista/vesivaylat/rajoitusalueet .
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