KOSKENKYLÄNJOEN KALATALOUSALUE – FORSBYÅS FISKERIOMRÅDE

KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA V. 2019
1. KOSKENKYLÄNJOEN KALATALOUSALUE
Koskenkylänjoen kalatalousalue – Forsbyås fiskeriområde perustettiin 29.1.2019
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koolle kutsumassa kokouksessa. Kalatalousalue
muodostui pääosin aiemmista Lapinjärven kalastusalueesta sekä Koskenkylänjoen
kalastusalueesta, joka viime vuodet kuului osaksi Itäisen Uudenmaan kalastusaluetta. Vanhojen kalastusalueiden rajoja tarkistettiin siten, että kalatalousalue muodostuu pääosin Koskenkylänjoen-, Loviisanjoen- ja Taasianjoen vesistöistä, jotka
kaikki laskevat Suomenlahteen Loviisan kaupungin alueella. Aiemmat rajat noudattivat enemmän kuntarajoja. Kalatalousalueen pohjoisraja sijaitsee Salpausselän harjulla Lahdessa ja Iitissä seuraillen Lahti-Kouvola maantietä (valtatie 12). Koskenkylänjoen vesistöön kuuluva Iitin Sääskjärvi jäi Salpausselän kalatalousalueeseen aiemman
tiiviin yhteistyön jatkamiseksi. Eteläraja muodostuu pääasiassa Valtatie 7:stä, jolloin
pieniä osia vesistöistä jää Loviisan saariston kalatalousalueeseen. Läntisen naapurin
Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen ja itäisen Kymijoen kalatalousalueen kanssa ei
ole yhteisiä vesistöjä. Kalatalousalueella sijaitsevat kunnat ovat Loviisa, Myrskylä,
Lapinjärvi, Orimattila Iitti ja Lahti.

Koskenkylänjoen kalatalousalue itäisellä Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja osin
Kymenlaakson maakunnassa.

2. YLEISKOKOUKSET
2.1. Järjestäytymiskokous
Varsinais-Suomen ELY-keskus kutsui koolle Lapinjärvi-Koskenkylän kalatalousalueen
29.1.2019 klo 18.00 Lapinjärven Wasargårdiin. Kokoukseen osallistui 13 äänioikeutettua jäsentä, joilla oli yhteensä 15 ääntä. Muita kokouksen läsnäolo- ja puheoikeudella hyväksymiä osallistujia oli paikalla 6 henkilöä.
Kokouksessa kalastalousalue järjestäytyi Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELYkeskusten päätösten mukaisesti. Kalatalousalueelle hyväksyttiin säännöt ja kalatalousalueen nimeksi päätettiin KOSKENKYLÄNJOEN KALATALOUSALUE.
Muita kokouksessa päätettyjä asioita olivat mm. hallituksen valinta, kalastuksenvalvojien valtuuttaminen ja alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmän edustajien valinta (luku 3).
2.2. Ylimääräinen kokous
Koskenkylänjoen kalatalousalue piti ylimääräisen vuosikokouksen 2.10.2019 klo
18.30 Lapinjärven Wasargårdissa. Kokoukseen osallistui 11 äänioikeutettua jäsentä
ja heillä oli yhteensä 13 ääntä. Muita kokouksen hyväksymiä osallistujia oli paikalla
neljä henkilöä.
Kokouksessa käsiteltiin ne sääntömääräiset asiat, joita ei oltu voitu käsitellä perustamiskokouksessa, päätettiin omistajakorvausten jakoperusteista koskien vuotta
2018 ja keskusteltiin kalavesien tavoitetilasta käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista varten.
3. KALATALOUSALUEEN PERUSTAMINEN
3.1. Hallitus ja toimihenkilöt
Perustamiskokouksessa 29.1.2019 valittiin hallitukseen 11 jäsentä. Puheenjohtajaksi
valittiin Mats Lönnfors ja varapuheenjohtajaksi Ben Silfvast. Hallitus kokoontui kalenterivuoden aikana 4 kertaa. Hallituksen muodostivat
Mats Lönnfors (puheenjohtaja)
Ben Silfvast (varapuheenjohtaja)
Juha Kekki
Harri Kiiskinen
Tuomas Miromäki
Tapani Palovaara
Timo Rekola
Timo Salmia
Kari Tossavainen

Loviisa/Liljendal
Lapinjärvi
Lapinjärvi/Porlammi
Lapinjärvi
Orimattila/Artjärvi
Orimattila/Artjärvi
Orimattila/Artjärvi
Loviisa
Myrskylä

osall./kokouksia
4/4
3/4
4/4
4/4
2/4
4/4
3/4
1/4
4/4

Arvo Turunen
Peter Wallén

Loviisa/Ruotsinpyhtää
Lapinjärvi

4/4
4/4

Toiminnanjohtajapalvelut päätettiin hallituksen 1. kokouksessa 13.3.2019 hankkia
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:ltä. Toiminnanjohtajan tehtävää hoitaa iktyonomi(AMK) Sampo Vainio.
Tilintarkastajana toimii Uudenmaan Tilintarkastus Oy.
1. yleiskokous 29.1.2019 valtuutti seuraavat kalastuksenvalvojat:
Juha Niemi
Tapani Palovaara
Timo Salmia
Mauri Suojanen
Sampo Vainio
John Wallén
Hallitus valtuutti kokouksessa 13.3.2019 (1/2019) seuraavat kalastuksenvalvojat:
Lasse Dahlsten
Aleksi Vilkman
3.2. Perustamistoimenpiteet
Kalatalousalue haki y-tunnuksen (2991883-5). Pankkitilit avattiin Länsi-Kymen
Osuuspankkiin. Tilejä on kaksi, käyttötili ja erillinen tili omistajakorvausvaroille. Tilien
käyttöoikeus on toiminnanjohtajalla, puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.
Kalatalousalueen tilinpäätöksen laatii Kb Ollas bokföring Ky Liljendalista.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa alkaa laatia toiminnanjohtaja/Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry.
4. KALATALOUSALUEEN RAHOITUS
4.1. Määrärahat ja jaettavat korvaukset
Vuonna 2019 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi kalatalousalueelle toimintamäärärahaa 9647,00 euroa. Lapinjärven kalastusalue siirsi alueelle jääneet varat 3622,42
euroa kalatalousalueelle ja Itäisen Uudenmaan kalastusalue siirsi aikanaan Koskenkylänjoen kalastusalueelta jääneitä varoja 5000,00 euroa.
Koskenkylänjoen kalatalousalue haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kalatalouden edistämismäärärahaa yhteensä 23 000 euroa, joka jakautuu käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan (12 000€), kalastuksenvalvontaan (4000€), lasten ja nuorten kalastustapahtumien järjestämiseen (2000€), Vesistötalkkarihankkeeseen osallistumiseen (4000€) sekä hallituksen ja toimihenkilöiden koulutukseen (1000€). ELYkeskus ei myöntänyt määrärahaa Vesistötalkkarihankkeeseen, mutta muihin hankkeisiin yhteensä 17 000,00 euroa, joka on noin 90% haetusta summasta. Alueelle

maksettiin 8000 euron ennakkosumma. Kalatalousalueen omarahoitusosuus hankehakemuksessa oli 2500 euroa, josta 500 euroa on talkootyönä tehtävää kalastuksenvalvontaa.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös vuoden 2018 viehekalastusrasitukseen perustuvista omistajakorvausvaroista tuli vuoden viimeisenä päivänä 31.12.2019. Koska kalatalousalueella ei ole voimassa olevaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, päätti kalatalousalueen yleiskokous hallituksen esityksen mukaisesti jakaa omistajakorvausvarat tasan hehtaariperusteisesti. Alue ottaa käyttöön nk. Kalpa-järjestelmän, jonka
pohjalta jakolaskelma suoritetaan. Kalatalousalue sai omistajakorvauksia jaettavaksi
vesialueiden omistajille 4600 euroa. Varat tulevat jaettavaksi valitusajan päättymisen jälkeen vuonna 2020.
4.2. Määrärahojen käyttö
Kalatalousalueen toimintamäärärahat (9647 €) käytettiin kokonaan. Suurin menoerä
oli ostopalveluna hankittu toiminnanjohtajapalvelu, joka perustamisvaiheessa 20192020 on kalliimpi. Muita suurempia kulueriä olivat hallituksen kokouskulut matkoineen, yleiskokouskulut ja jäsenmaksut.
Edistämismäärärahahankkeissa haettiin 19 000€ ja saatiin 17 000€ eli noin 90% haetusta summasta.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan on käytössä noin 10800€ suuruinen summa, josta
maksettiin Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:lle
2480€ (sis.alv.). Vuodelle 2020 on käytössä noin 8320€ summa.
Kalastuksenvalvontahankkeeseen on edistämismäärärahaa 2700€ ja omarahoitusta
900€. Valvonnan kulut olivat 2184,44€. Vesiensuojeluyhdistykseltä ostettiin kalastuksenvalvontatyötä 1240€ (sis.alv.) suuruisella summalla. Muita kuluja olivat mm.
kalastuksenvalvojien tarvike- ja matkakulut sekä valvojien talkoovakuutus. Valvontahankkeeseen on vuodelle 2020 jäljellä noin 1415€ suuruinen summa.
Koulutuskuluja (900€ edistämismääräraha+900€ omarahoitus) muodostui 380€ kahden henkilön osallistumisesta Rannikon kalatalousaluepäiville. Koulutusvaroja on
vuodelle 2020 jäljellä noin 1420€. Helmikuun 2020 valtakunnallisille kalatalousaluepäiville ilmoittautui kolme henkilöä, mistä muodostuu 1075€ kulut.
Lasten ja nuorten kalastustapahtumiin saatiin edistämismäärärahaa noin 1800€. Siitä käytettiin Lapinjärven koulun kala- ja kalastusaiheisen koulupäivän rahoittamiseen
620€ ja rahaa on käytössä vuodelle 2020 noin 1180€.
4.3. Toimintakauden tulos
Kalatalousalueen oma pääoma 31.12.2019 on 8476,70 €. Toimintavuoden alijäämä
on 211,72 €. Hallitus esittää, että alijäämä viedään tulostilille.

5. LAUSUNNOT, KANNANOTOT, ESITYKSET JA TIEDOTUS
Uudesta kalatalousalueesta, kalastuksesta ja kalastuksenvalvonnasta laadittiin tiedote lehdistölle kesäkuun lopussa.
Koskenkylänjoen kalatalousalue ei antanut lausuntoja, kannanottoja tai esityksiä
vuonna 2019.
Kalatalousalue ei vielä löytänyt sopivaa vaihtoehtoa nettisivujen perustamiseksi. Sivut on tarkoitus perustaa keväällä 2020.
Kalatalousalueelle päätettiin suunnitella logo, jota voidaan käyttää tiedotuksessa ja
markkinoinnissa. Logosta oli alustavia ehdotuksia ja sitä suunniteltiin loppuvuodesta.

6. JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET
Koskenkylänjoen kalatalousalue liittyi jäseneksi Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen
liitto ry:hyn.
Alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään edustajaksi valittiin Ben Silfvast ja varalle Mats Lönnfors.
7. KALAVESIEN HOITO
7.1 Kalatalousalueella suoritetut istutukset v. 2019
Koskenkylänjoen kalatalousalueella suoritettiin vuonna 2019 kalanistutuksia istutusrekisterin mukaan seuraavasti:
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:
Taimen (Ingarskila), mäti silmäpisteasteella. Istutukset toteutti vesistötalkkarihanke.
Mäti oli saatu Luonnonvarakeskukselta ja se oli nk. biodiversiteettimätiä.
Koskenkylänjoen vesistö:
Nyängsbäcken (Loviisa) 2200 kpl
Myrskylänjoki, Jaakkolankoski (Myrskylä) 3300 kpl
Myrskylänjoki/Karsoja, Pakaankoski (Orimattila) 1100 kpl
Sävträskfors (Loviisa) 6600 kpl
Mickelspiltomin Kvarnfors (Loviisa/Myrskylä) 5500 kpl
Sahankoski (Lapinjärvi) 3300 kpl
Kartanonkoski (Lapinjärvi) 5500 kpl
Lapiokoski (Lapinjärvi) 3300 kpl
Litinjoki, Villikkala (Orimattila) 3300 kpl
Litinjoki, Katajakoski (Orimattila) 1100 kpl
Haltiajoki, Niinikoski (Orimattila) 4400 kpl
Loviisanjoen vesistö:

Loviisan keskustan koski (Loviisa) 5500 kpl
Kvarnbacken (Loviisa) 5500 kpl
Rutumin silta (Lapinjärvi) 3300 kpl
Taasianjoen vesistö:
Särkjärvenpuro, Myllylänkoski (Loviisa) 4400 kpl
Nyforsen (Lapinjärvi) 5500 kpl
Fallforsen (Lapinjärvi) 5500 kpl
Minnesbäcken (Lapinjärvi) 1100 kpl
Virmajoki, Aleksinmäki (Lapinjärvi) 5500 kpl
Raajoki (Iitti) 3300 kpl
Kaalijoki, Saarastenkoski (Iitti) 5500 kpl
7.2. Kalatalousalueella suoritetut kunnostukset
Vesistötalkkari-hanke soraisti Loviisassa Koskenkylänjokeen laskevassa Nyängsbäckenissä talkooporukan kanssa.
7.3. Kalastuksenvalvonta
Kalatalousalue on valtuuttanut kahdeksan valvojaa alueelleen. Itä-Uudenmaan ja
Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen Vesistötalkkarit (Juha Niemi ja Sampo Vainio) ovat suorittaneet valvontaa ostopalvelusopimuksella. Muut valvojat ovat
suorittaneet valvontaa talkootyönä ja saaneet laskuttaa kilometrikorvauksia. Valvojat osallistuivat myös hallituksen kanssa yhteiselle illalliselle marraskuun lopussa.
Kalastuksenvalvojat pitivät kokouksen toukokuussa, jolloin jaettiin valvojatarvikkeita,
kartoitettiin valvojien toiminta-alueita ja sovittiin valvontaperiaatteista. Talkoovalvonta kohdistui suurelta osin valvojien edustamien osakaskuntien vesille. Vesistötalkkarit suorittivat valvontaa koko alueella ja tekivät valvontaa yhdessä talkoovalvojien kanssa. Valvojat eivät raportoineet tutkimuspyynnöistä tai näyttömääräyksistä.
Paikallisten lupien ja kalastussääntöjen suhteen tarvittiin neuvontaa ja suullisia
huomautuksia.
8. KALASTUSRAJOITUKSET
Koskenkylänjoen vesistö on luokiteltu ELY-keskuksen toimesta vaelluskalavesistöksi.
Koski- ja virta-alueilla ei saa onkia ja viehekalastukseen tarvitaan vesialueen omistajan lupa. Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään.
Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu kokonaan. Lohi ja taimen (myös rasvaeväleikattu) ovat rauhoitettuja joessa ja purossa 1.9.–30.11. Siika on rauhoitettu mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.–30.11 välisenä aikana. Ankerias on rauhoitettu loka-tammikuun välisenä aikana.
Artjärven osakaskunnat (Kinttula I&II, Villikkala, Kirkonkylä ja Ratula-Hietana) ovat
päättäneet seuraavista rajoituksista. Osakaskuntien sääntöjen mukaan osakkaille ja
kyläläisille myydään enintään 6 verkkolupaa (a 30m) eli yhteensä 180m, solmuväli

vähintään 55mm. Osakkaille ja kylässä asuville myydään enintään viisi ravustuslupaa
ja uistelulupaa, jolla saa käyttää neljää vapaa. Rysä- ja verkkokalastus on kielletty kesäkuussa pois lukien ankeriaiden pyynti pikkurysillä.
Kalastusrajoituksista voi lukea tarkemmin mm. sivuilta: www.kalastusrajoitus.fi .
9. YHTEYSTIEDOT
Koskenkylänjoen kalatalousalue
Toiminnanjohtaja:
Sampo Vainio
050-592 2514
sampo.vainio(a)vesi-ilma.fi
Runeberginkatu 17, 06100 Porvoo
www.vesi-ilma.fi
Puheenjohtaja:
Mats Lönnfors
045-318 1857
mats.lonnfors(a)loviisa.fi

