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Lupa-alue
Lupa-alueen alaraja on Suvantosilta ja yläraja Sirkkalanpuiston - Vaneritehtaan rajasta joen yli Yläsatamakadun pohjoispuolelle. Lupa-alueeseen kuuluvat sekä Itäkoski että Länsikoski. Rannalta kalastus
on kiellettyä Karjalan talon itäpäädyssä sekä Joensuun kanavan sulkualueella. Lupa-alueen kalastukselle sallitut rannat on merkitty lupakarttaan.

Lupaehdot koskikalastusalueella
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Kalastus lupa-alueella on kiellettyä 1.8.-19.10.
välisen ajan järvilohen ja –taimenen kutunousun
vuoksi.
Kaikki rasvaevälliset taimenet ja lohet ovat koskialueella rauhoitettuja ja ne vapautetaan aina
takaisin veteen.
Rasvaeväleikatun järvilohen kalastus on koskessa sallittua (paitsi rauhoitusaikana 1.8.-19.10.) ja
sen alamitta on 60 cm.
Rasvaeväleikatun taimenen kalastus on sallittua
(paitsi rauhoitusaikana 1.8.-19.10.) ja sen alamitta on 50 cm.
Harjus on rauhoitettu 1.4.-31.5. välisen ajan ja
sen alamitta on 35 cm.
Kuhan alamitta on 42 cm.
Kaikki alamittaiset kalat on vapautettava viipymättä pyyntiveteen.
Ainoastaan yksi vapa ja siima / kalastaja.
Mato-onginta sekä viehekalastus luonnonsyöttiä
käyttäen ja ootto-onginta on kiellettyä.
Lohikalakiintiö on koskialueella kolme (3) lohikalaa (ml. harjus) vuorokaudessa, joista enintään
yksi rasvaeväleikattu järvilohi tai -taimen.
Kaikki 18-64-vuotiaat lupa-alueella kalastavat
tarvitsevat kalastuksenhoitomaksun.

Venekalastus soutaen
♦

♦

Kalastus venettä soutaen on sallittua Ilosaaren
ja Suvantosillan välisellä alueella (kts. lupakartta). Venekalastus ei ole sallittua moottorilla eikä
ankkuroidusta veneestä.
Soutu-uistelussa enintään kaksi vapaa ja
siimaa / venekunta.

Kunnioita toisia kalastajia ja luontoa
♦
♦
♦
♦
♦

Älä häiritse kalastamalla toisen alapuolelta tai
liian lähellä. Pyydä tähän lupa.
Luovuta kalastuspaikka kohtuullisen nopeasti
toiselle kalastajalle.
Käsittele saaliskaloja kunnioittavasti äläkä aiheuta niille turhaa kärsimystä. Tapa otettavat kalat
nopeasti.
Kostuta kätesi, ennen kuin kosket kalan herkkään ihoon. Tämä on tärkeää etenkin alamittaisia kaloja vapautettaessa.
Älä roskaa kalavesiä ja rantoja.

(voimassa 12 h maksusta lukien) ……. 7 €.
♦ Vuorokausilupa
(voimassa 24 h maksusta lukien .……. 10 €.
♦ Kausi- eli vuosilupa (voimassa 1.1.-31.7.
♦ ja 20.10.-31.12.) …………………..……… 60 €.
Kausilupa yrityksille (kerrallaan kahdelle kalastajalle)
…………………………………….170 €.
Alle 18-vuotiaille edellä mainituista hinnoista annetaan 50 %:n alennus. Pidä kalastuslupa mukana
kalastaessa.

LUPAMYYNTI
Koskikalastusluvan voi maksaa myös suoraan kalastuskunnan tilille FI82 5770 0540 0450 90
(viestissä oltava kalastajan nimi, osoite ja luvan alkamisajankohta).
Sokos Hotelli Kimmel
Itäranta 1, p. 020 123 4663
Jokierä Oy
Voimatie 12, p. 040 540 8955
Verkkokauppa Kalanet Oy
www.kalakortti.com
Verkkokauppa Kalapassi
www.kalapassi.fi
Kalastonhoitomaksu
www.eraluvat.fi
Palautetta kalastuskunnalle voit antaa mm. koskikalastusalueen postilaatikkoon (Kimmelin rannassa)
tai toimihenkilöille.
Lisätietoja kalastuksesta Joensuun
kalastuskunnan alueella
Puheenjohtaja Toivo Korhonen p. 050 - 362 8425
toivo.korhonen@joenisp.fi
Varap.johtaja Matti Kettunen p. 050 - 539 4393
kettusmatti@gmail.com
Sihteeri Kalle Siven p. 050 – 511 0362
timo.lajunen@jns.fi
Taloudenhoitaja Eero Hirvonen p. 0500 - 671 599
eero.hirvonen@jns.fi
Hoitok. jäsen Hannu Huuskonen p. 050 – 596 1592
hannu.huuskonen@eef.fi
Hoitok. jäsen Onni Hartikainen p. 050 - 432 6537

Koskikalastusluvat

♦ Kahdentoista tunnin lupa

Yhteystiedot, karttoja, ohjeita kts. www.joensuunkalastuskunta.fi

