
	
	
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	

KOSKENKYLÄNJOEN	KALATALOUSALUE	–	FORSBYÅS	FISKERIOMRÅDE	
	

KERTOMUS	TILIKAUDEN	TOIMINNASTA	VUONNA	2020	
	
	
	

	
	
	
	

Koskenkylänjoen	kalatalousalue	–	Forsbyås	fiskeriområde	
	

2021	
	 	



	
	
KOSKENKYLÄNJOEN	KALATALOUSALUE	–	FORSBYÅS	FISKERIOMRÅDE	

	

KERTOMUS	TILIKAUDEN	TOIMINNASTA	V.	2020	
	

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	 kalastusalu-
etta.	 Vanhojen	 kalastusalueiden	 rajoja	 tarkistettiin	 siten,	 että	 kalatalousalue	muo-
dostuu	 pääosin	 Koskenkylänjoen-,	 Loviisanjoen-	 ja	 Taasianjoen	 vesistöistä,	 jotka	
kaikki	 laskevat	 Suomenlahteen	 Loviisan	 kaupungin	 alueella.	 Kalatalousalueen	 poh-
joisraja	 sijaitsee	 Salpausselän	 harjulla	 Lahdessa	 ja	 Iitissä	 seuraillen	 Lahti-Kouvola	
maantietä	(valtatie	12).	Koskenkylänjoen	vesistöön	kuuluva	Iitin	Sääskjärvi	jäi	Salpa-
usselän	 kalatalousalueeseen.	 Eteläraja	muodostuu	pääasiassa	Valtatie	 7:stä,	 jolloin	
pieniä	osia	vesistöistä	jää	Loviisan	saariston	kalatalousalueeseen.	Siten	yhteistyötar-
ve	esimerkiksi	vaelluskalakantojen	hoidossa	on	merkittävää	Loviisan	saariston	kans-
sa.	Läntisen	naapurin	Musti-Porvoonjoen	kalatalousalueen	ja	itäisen	Kymijoen	kala-
talousalueen	 kanssa	 ei	 ole	 yhteisiä	 vesistöjä.	 Kalatalousalueella	 sijaitsevat	 kunnat	
ovat	Loviisa,	Myrskylä,	Lapinjärvi,	Orimattila,	Iitti	sekä	pienin	osin	Lahti	ja	Kouvola.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Koskenkylänjoen	kala-
talousalue	itäisellä	Uu-
dellamaalla,	Päijät-
Hämeessä	ja	osin	Ky-
menlaakson	maakun-
nassa.	

	 	



	
2.	KALATALOUSALUEEN	HALLINTO,	TOIMIHENKILÖT	JA	KOKOUKSET	
	
2.1.	Hallitus	ja	toimihenkilöt	
	
Perustamiskokouksessa	29.1.2019	valittiin	hallitukseen	11	jäsentä.	Vuosikokoukses-
sa	2020	Harri	Kiiskinen	oli	 estynyt	 jatkamasta	 ja	hänen	 tilalleen	 sovittiin	 valittavan	
seuraaja	 vasta	 vuonna	2021.	Muutoin	 hallitus	 jatkoi	 entisessä	 kokoonpanossa.	 Pu-
heenjohtajana	toimi	Mats	Lönnfors	ja	varapuheenjohtajana	Ben	Silfvast.	Toiminnan-
johtajan	tehtävää	hoiti	iktyonomi(amk)	Sampo	Vainio	Itä-Uudenmaan	ja	Porvoonjoen	
vesien-	ja	ilmansuojeluyhdistys	ry:stä.	
	
Hallitus	 kokoontui	 kalenterivuoden	 aikana	 kolme	 kertaa.	 Koronaviruspandemiasta	
johtuen	hallituksen	jäsenten	oli	mahdollista	osallistua	kokouksiin	etäyhteyden	kaut-
ta,	mitä	muutamat	jäsenet	käyttivät.	
	
Hallituksen	muodostivat:	 	 	 	 osall./kokouksia	
Mats	Lönnfors	(puheenjohtaja)	 Loviisa/Liljendal				 	 2	/	3	
Ben	Silfvast	(varapuheenjohtaja)	 Lapinjärvi	 	 	 1	/	3	
Juha	Kekki	 	 	 Lapinjärvi/Porlammi	 	 2	/	3	
Harri	Kiiskinen	 	 	 Lapinjärvi	 	 	 1	/	2	
Tuomas	Miromäki		 	 Orimattila/Artjärvi	 	 3	/	3	
Tapani	Palovaara	 	 	 Orimattila/Artjärvi	 	 3	/	3	
Timo	Rekola	 	 	 Orimattila/Artjärvi	 	 3	/	3	
Timo	Salmia	 	 	 Loviisa	 	 	 3	/	3	
Kari	Tossavainen	 	 	 Myrskylä	 	 	 3	/	3	
Arvo	Turunen	 	 	 Loviisa/Ruotsinpyhtää	 	 3	/	3	
Peter	Wallén	 	 	 Lapinjärvi	 	 	 3	/	3	
	
Kalatalousalue	 on	 vuonna	 2019	 valtuuttanut	 kahdeksan	 kalastuksenvalvojaa	 toimi-
maan	 tarvittaessa	 koko	 kalatalousalueen	 alueella.	 Valvojien	 valtuutukset	 ovat	 voi-
massa	31.12.2021	asti.	
	
Kalastuksenvalvojat:	
Lasse	Dahlsten	 Myrskylä	
Tapani	Palovaara	 Artjärvi	
Timo	Salmia	 	 Loviisa	
Mauri	Suojanen	 Loviisa	
Aleksi	Vilkman	 Myrskylä	
John	Wallén	 	 Loviisa/Lapinjärvi	
Juha	Niemi	 	 Vesistötalkkari-hanke	
Sampo	Vainio	 Vesistötalkkari-hanke	
	
Kalatalousalueen	tilinpäätöksen	laati	Kb	Ollas	Bokföring	Ky	ja	tilintarkastajana	toimi	
Uudenmaan	Tilintarkastus	Oy.	Kalatalousalueen	tietosuojavastaavana	toimii	Kalata-
louden	keskusliitto.	Kalatalousalueen	pankkitilit	ovat	Länsi-Kymen	Osuuspankissa.	Ti-
lien	käyttöoikeus	on	toiminnanjohtajalla,	puheenjohtajalla	ja	varapuheenjohtajalla.	
	
	



2.2.	Yleiskokous	
	

Koronaviruspandemia	 esti	 kokousten	 järjestämistä	 valtakunnanlaajuisesti	 vuonna	
2020	ja	kalatalousalueillekin	annettiin	poikkeuslain	turvin	lisäaikaa	kokousten	järjes-
tämiseen.	 Koskenkylänjoen	 kalatalousalueen	 yleiskokous	 järjestettiin	 Lapinjärven	
Wasargårdissa	tiistaina	25.8.2020	klo	18:00.	
	
Kokoukseen	osallistui	9	äänioikeutettua	jäsentä	ja	heillä	oli	yhteensä	11	ääntä.	Muita	
kokouksen	hyväksymiä	osallistujia	oli	kolme	henkilöä.	
	
Kokouksessa	 käsiteltiin	 sääntömääräiset	 asiat.	 Vuoden	 2019	 omistajakorvaukset	
päätettiin	 jakaa	hehtaariperusteisesti	 tasan	vuoden	2018	korvausten	tapaan,	koska	
alueella	 ei	 vielä	 ole	 voimassaolevaa	 käyttö-	 ja	 hoitosuunnitelmaa.	 Päätökselle	 tuli	
hakea	hyväksyntä	ELY-keskuksesta.	
	
	
3.	KALATALOUSALUEEN	TOIMINTA	
	
3.1.	Käyttö-	ja	hoitosuunnitelman	laadinta	
	
Kalatalousalueiden	käyttö-	 ja	hoitosuunnitelmien	 laadinnalle	on	annettu	 lakisäätei-
sesti	vuosi	lisäaikaa	vuoden	2021	loppuun	asti.	Syynä	on	korona-pandemian	aiheut-
tamat	viivästykset	työlle.	Erityisesti	haittaa	on	koitunut	siitä,	että	yleisötilaisuuksia	ja	
kokouksia	 ei	 ole	 voitu	 järjestää	normaaliin	 tapaan,	 jolloin	 kalatalousalueiden	osak-
kaita	ei	ole	päästy	kuulemaan	KHS:n	laatimiseen	liittyen.	
	
Keväällä	2020	laadittiin	kalatalousalueen	jäseniä	varten	kyselykaavake,	 jonka	avulla	
voitiin	kerätä	taustatietoa	KHS:n	tueksi.	Suunnitelmaa	esiteltiin	 jäsenistölle	yleisko-
kouksessa	ja	hallitus	seurasi	laadinnan	edistymistä	vuoden	mittaan.	Luonnosta	käsi-
teltiin	 hallituksen	 kolmannessa	 kokouksessa	 ja	 KHS:n	 lopullinen	 valmistelu	 siirtyi	
vuodelle	2021.	
	
Käyttö-	ja	hoitosuunnitelman	laatii	toiminnanjohtaja/Itä-Uudenmaan	ja	Porvoonjoen	
vesien-	ja	ilmansuojeluyhdistys	ry.	
	
3.3.	Hanketoiminta	
	
Kalatalousalueella	on	meneillään	kaksi	hanketta,	 joihin	on	saatu	kalatalouden	edis-
tämismäärärahaa	 19	 000€.	 ”Toiminnan	 käynnistäminen”	 –hankkeelle	 myönnettiin	
avustusta	17	000€	 (+omarahoitus	3000€,	 josta	1000€	 talkootyötä).	Hankkeen	alku-
peräinen	toteutusaika	oli	30.4.2019-31.12.2020,	mutta	hankkeelle	haettiin	ja	saatiin	
lisäaikaa	30.6.2021	asti.	Hankkeeseen	kuuluu	käyttö-	ja	hoitosuunnitelman	laadinta,	
kalastuksenvalvonta,	 lasten-	 ja	nuorten	kalastustapahtumien	 järjestäminen	 ja	halli-
tuksen	sekä	toimihenkilöiden	koulutus.	
	
Toiminnan	käynnistäminen-hankkeessa	korvattiin	kalastuksenvalvojien	matkakuluja,	
hankittiin	valvontatarvikkeita	ja	mm.	maksettiin	valvojien	talkoovakuutus.	Valvonta-
työtä	hankittiin	ostopalveluna	Itä-Uudenmaan	ja	Porvoonjoen	vesien-	ja	ilmansuoje-
luyhdistys	 ry:ltä	 (Vesistötalkkarit).	 Koulutuksessa	 hankittiin	 hallituksen	 jäsenille	



Suomen	kalastuslehti	tai	Finlands	fiskeritidskrift	ja	kolme	hallituksen	jäsentä	osallis-
tui	valtakunnallisille	kalatalousaluepäiville.	Itä-Uudenmaan	ja	Porvoonjoen	vesien-	ja	
ilmansuojeluyhdistykselle	maksettiin	KHS:n	laadintatyöstä	laskun	mukaisesti.	
	
Lasten	 ja	nuorten	kalastustapahtumia	 järjestettiin	yhteistyössä	Vesistötalkkarihank-
keen	kanssa.	Hankkeelle	maksettiin	ostopalveluna	 järjestämistyöstä.	Myrskylän	kir-
konkylän	koulun	kanssa	järjestettiin	kala-aiheinen	opetus-	ja	kalastuspäivä	Kirkkojär-
ven	 rannassa	 26.8.2020.	 Päivän	mittaiseen	 tapahtumaan	osallistuivat	 koulun	 3.-5.-
luokan	oppilaat.	Kalatalousalueen	talkoolaiset	opastivat	kalastamisessa	ja	esittelivät	
Kirkkojärven	merkittävintä	saaliskalaa	kuhaa.	
	
Östnylands	 4H-kerhon	 kanssa	 järjestettiin	 kaksi	 tapahtumaa.	Mickelspiltomin	palo-
asemalla	6.8.2020	järjestetyssä	Matskolan-tapahtumassa	8-12-vuotiaat	lapset	saivat	
opastetusti	opetella	ahvenen	fileointia	ja	kalasta	valmistettiin	myös	ruokaa.	Liljenda-
lissa	16.9.2020	 järjestettiin	onkitapahtuma	Koskenkylänjoen	rannassa,	 johon	kuului	
myös	sähkökalastustutkimuksen	seuraaminen	Ålhusbäckenissä.	
	

	
	
Östra	Nylands	4H-kerhon	kanssa	ongella	Koskenkylänjoella.	
	
”Kalavedet	käyttöön”	–hankkeelle	myönnettiin	avustusta	5000	€	(omarahoitus	2000	
€,	josta	1000€	talkootyötä).	Hankkeen	toteutusaika	on	28.2.2020-31.12.2021.	Hank-
keeseen	 kuuluu	 kalastuksenvalvontaa,	 tiedotusta,	 lasten	 ja	 nuorten	 kalastustapah-
tumia	ja	toimihenkilöiden	koulutusta.	
	
Kalavedet	 käyttöön-hankkeessa	 perustettiin	 kalatalousalueelle	 nettisivut.	 Kuluja	
muodostui	palvelinmaksuista	ja	Itä-Uudenmaan	ja	Porvoonjoen	vesien-	ja	ilmansuo-
jeluyhdistykselle	maksettiin	nettisivujen	perustamis-	ja	laadintatyöstä.	
	



4.	KALATALOUSALUEEN	RAHOITUS	
	
4.1.	Määrärahat	ja	jaettavat	korvaukset		
	
Vuonna	2020	Varsinais-Suomen	ELY-keskus	myönsi	kalatalousalueelle	toimintamää-
rärahaa	8817,00	euroa.	ELY-keskus	 ja	aluehallintovirasto	siirsivät	kalatalousalueelle	
vanhoja	 omistajakorvausten	 palautuksia	 yhteensä	 929,83€.	 Vuosien	 2018	 ja	 2019	
omistajakorvausten	 alle	 50€	 korvaussummista	 palautui	 kalatalousalueen	 käyttöön	
yhteensä	1996,46€.	
	
Varsinais-Suomen	 ELY-keskuksen	maksamat	 vuoden	 2018	 viehekalastusrasitukseen	
perustuvat	omistajakorvaukset	4600€	ja	vuoden	2019	omistajakorvaukset	4217€	tu-
livat	 alueen	 tilille.	 Yleiskokouksessa	 hyväksyttiin	 jakoperusteeksi	 hehtaariperustei-
nen	tasajako,	koska	voimassaolevaa	käyttö-	ja	hoitosuunnitelmaa	ei	vielä	ole.	Varo-
jen	 jakamisesta	saatiin	hyväksymispäätös	ELY-keskuksesta	 ja	yhteensä	5757,54€	 ja-
ettiin	edelleen	omistajille.	
	
4.2.	Määrärahojen	ja	lupatulojen	käyttö	

	
Kalatalousalueen	toimintamäärärahat	(8817	€)	käytettiin	kokonaan.	Suurin	menoerä	
oli	ostopalveluna	hankittu	toiminnanjohtajapalvelu,	joka	perustamisvaiheessa	2019-
2020	 on	 korkeampi.	Muita	 suurempia	 kulueriä	 olivat	mm.	 hallituksen	 kokouskulut	
matkoineen,	 yleiskokouskulut,	 kirjanpito-	 ja	 tilintarkastusmaksut	 ja	 taimenen	mäti-
istutuksiin	osallistuminen.	
	
Edistämismäärärahaa	saatiin	vuosiksi	2019-2020	yhteensä	17	000€	ja	vuosiksi	2020-
2021	yhteensä	5000€.	Kuluja	on	muodostunut	alla	olevan	taulukon	mukaisesti:	
	
		 Kal.valvonta	 KHS	 Nuorisotyö	 Koulutus	 Tiedotus	 Yhteensä:	

Hankkeet	kokonaissumma	2019-21	 3578,95	 10736,84	 1789,47	 894,74	 		 17000,00	

Hankkeet	kokonaissumma	2020-21	 		 		 		 		 1500,00	 1500,00	

Omarahoitus	 894,74	 		 		 894,74	 		 		

Talkootyö	 450,00	 		 450,00	 		 		 		

käytetty	2019	 -2184,44	 -2480,00	 -620,00	 -380,00	 		 		

käytetty	2020	 -1829,09	 -4960,00	 -730,67	 -1593,00	 -886,05	 		

Jäljellä	2021:	 460,15	 3296,84	 438,80	 -183,53	 613,95	 		

	
Taulukko	1.	Hankekulut	2019-2020.	
	
Valvontakulut	muodostuivat	ostopalveluna	tilatusta	valvontatyöstä,	paikallisten	val-
vojien	matkakorvauksista,	valvontatarvikkeista	ja	vakuutuksesta.	
	
Koulutuskulut	 muodostuivat	 Suomen	 kalastuslehden	 tilauksesta	 ja	 Kalatalousalue-
päiville	osallistumisesta.	
	
Kalavedet	käyttöön-hankkeessa	kuluja	muodostui	vasta	nettisivujen	perustamisesta.	
	
	
	



4.3.	Toimintakauden	tulos	
	
Kalatalousalueen	käyttötilin	kate	31.12.2020	on	2437,00	€.	Toimintavuoden	ylijäämä	
on	110,71	€.	Hallitus	esittää,	että	ylijäämä	viedään	tulostilille.	

	
	

 
5.	LAUSUNNOT,	KANNANOTOT,	ESITYKSET	JA	TIEDOTUS	
	
Kalatalousalueen	 nettisivut	 avattiin	 osoitteessa	www.koskenkylanjoki.fi.	 Sivuilla	 on	
perustietoa	 alueesta	 ja	 osakaskunnista.	 Sivuja	 kehitetään	 edelleen	 ja	 sivuista	 teh-
dään	kalatalousalueen	pääasiallinen	tiedotuskanava.	Sivujen	perustaminen	tapahtui	
Kaakkois-Suomen	AMK:n	hankkeen	merkittävällä	avustuksella.	
	
Koskenkylänjoen	 kalatalousalue	 antoi	 elokuussa	 lausunnon	Vapo	Oy:n	 Ruskeasuon	
kalataloustarkkailuohjelmaan	liittyen.	
	
Kalatalousalueen	logo	on	otettu	käyttöön	ja	sitä	hyödynnetään	alueen	tiedotuksessa	
ja	tunnetuksi	tekemisessä.	
	
	
	
6.	JÄSENYYDET	JA	OSALLISTUMISET	
	
Koskenkylänjoen	kalatalousalue	on	jäsenenä	Uudenmaan	Kalatalousyhteisöjen	liitto	
ry:ssä.	

	
Alueellisen	 kalatalouden	 yhteistyöryhmän	 edustajana	 toimii	 Ben	 Silfvast	 ja	 varalla	
Mats	Lönnfors.	
	
	

	 	



7.	KALAVESIEN	HOITO	
	
7.1	Kalatalousalueella	suoritetut	istutukset	v.	2020	
	
Koskenkylänjoen	kalatalousalueella	suoritettiin	vuonna	2020	kalanistutuksia	istutus-
rekisterin	mukaan	seuraavasti:	
	
	

Istutuspvm	 Laji	 Kanta	 Ikä	 Kpl	 Istutusvesi	
20.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 8800	 Sävträskfors	
20.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 5500	 Mickelspiltom	
20.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 5500	 Sahankoski	
20.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 5500	 Kartanonkoski	
20.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 6600	 Koukjärvenkoski	
20.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 6600	 Jaakkolankoski	
20.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 6600	 Pakaankoski	
20.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 4400	 Karsoja	
20.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 6600	 Sammalkoski	
20.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 6600	 Niinikoski	
23.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 3150	 Rutumi	
23.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 6300	 Kvarnforsen	
23.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 4200	 Suomenlahti	
23.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 6300	 Särkjärvenpuro	
23.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 2100	 Minnesbäcken	
23.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 8400	 Fallforsen	
23.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 6300	 Lappbäcken	
23.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 6300	 Raajoki	
23.3.2020	 Meritaimen	 Ingarskilanjoki	 mspa	 9450	 Kaalijoki	
27.4.2020	 Vaellussiika	 Kymijoki	 vk	 300000	 ?	
21.8.2020	 Kuha	 Pyhäjärvi	 1k	 1324	 Syväjärvi	

	
	

Taulukko	 2.	 Sähköiseen	 istutusrekisteriin	 (SÄHI)	 ilmoitetut	 kalaistutukset	 Koskenky-
länjoen	 kalatalousalueen	 alueella	 vuonna	 2020.	 Taimenen	mätijyväistutukset	 ovat	
Vesistötalkkarihankkeen	toteuttamia	ja	Koskenkylänjoen	kalatalousalue	osallistui	is-
tutuskuluihin	350€	summalla.	Valtaosa	istutetusta	mädistä	saatiin	Luonnonvarakes-
kukselta	ja	se	oli	nk.	biodiversiteettimätiä.	
	
7.2.	Kalastuksenvalvonta	
	
Kalatalousalue	on	valtuuttanut	seitsemän	valvojaa	alueelleen.	Itä-Uudenmaan	ja	
Porvoonjoen	vesien-	ja	ilmansuojeluyhdistyksen	Vesistötalkkarit	(Juha	Niemi	ja	Sam-
po	Vainio)	ovat	valvoneet	ostopalvelusopimuksella	ja	omalla	hankerahoituksella.	
Muut	valvojat	ovat	valvoneet	talkootyönä	ja	saaneet	laskuttaa	kilometrikorvauksia.	
Valvojille	hankittiin	varusteita	hankevaroilla.	Tarvikkeet	olivat	mm.	uusia	liivejä,	pi-
poja	ja	opaskirjallisuutta.	
	



Talkoovalvojat	valvoivat	edustamiensa	osakaskuntien	vesialueita	ja	Koskenkylänjoen	
alajuoksun	kohteita.	Vesistötalkkarit	suorittivat	valvontaa	koko	alueella	ja	tekivät	
valvontaa	yhdessä	talkoovalvojien	kanssa.	Valvojat	eivät	raportoineet	tutkimus-
pyynnöistä	tai	näyttömääräyksistä.	
	
Koronapandemia	vaikutti	valvontatyöhön	ja	asiakaskohtaamisissa	noudatettiin	va-
roetäisyyksiä.	Siksi	myös	etenkin	kevätkauden	tiukimpien	rajoitusten	aikaan	valvon-
nan	tehtävä	oli	lähinnä	vain	näkyä	ja	opastaa.	

	
	

8.	KALASTUSRAJOITUKSET	
	

Koskenkylänjoen	vesistö	on	luokiteltu	ELY-keskuksen	toimesta	vaelluskalavesistöksi.	
Koski-	ja	virta-alueilla	ei	saa	onkia	ja	viehekalastukseen	tarvitaan	vesialueen	omista-
jan	lupa.	Vaelluskalavesistöön	kuuluvassa	joessa	kalastus	verkolla	on	kielletty	elo-
kuun	15	päivästä	marraskuun	30	päivään.	
	
Rasvaevällinen	taimen	on	rauhoitettu	kokonaan.	Lohi	ja	taimen	(myös	rasvaeväleika-
tut)	ovat	rauhoitettuja	joessa	ja	purossa	1.9.–30.11.	Siika	on	rauhoitettu	mereen	las-
kevassa	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	ke-
säkuussa	pois	lukien	ankeriaiden	pyynti	pikkurysillä.	
	
Porlammin	osakaskunnan	vesialueella	kuha	on	rauhoitettu	kesäkuussa.	Pyhäjärvessä	
verkon	solmuvälirajoitus	on	50	mm	ja	joessa	ei	saa	kalastaa	verkolla.	
	
Lapinjärven	osakaskunnat	ovat	sopineet	60	mm	solmuvälirajoituksesta.	

	
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.a.lonnfors(a)gmail.com	


