KALASTUS PIELISJOELLA JOENSUUN KALASTUSKUNTA 2022
ver 16.5.2021 [s.1/1]

Kalastuskunnan vesialueet ovat Pyhäselän koillisosassa, Höytiäisen kanavassa rautatiesillalle saakka sekä Pielisjoessa
Utran saarien alapuolelle (Utran siirtolapuutarhan kohtaan) saakka. Joensuun kaupungin koskissa kalastus erillisellä koskiluvalla. Tämän esitteen lisäksi huomioi tarvittaessa Koskikalastussäännöt 2022 sekä Kalastus Pyhäselällä esitteet karttoineen.

Pyydysluvat

Kalastuksen säätely

Pyydysluvat myydään pyydysyksikköinä. Yksiköitä voi
käyttää eri pyydyksiin yksikköjaon mukaan ja lupaan merkitään pääasiallinen käyttöjakauma.

Alamitat
♦ Kuha Pielisjoki 42 cm.
♦ Rasvaevätön lohi 60 cm ja taimen 50 cm.
♦ Harjus 35 cm.
Rauhoitetut kalalajit
♦ Rasvaevällinen lohi ja taimen rauhoitettu koko vuoden.
♦ Harjus rauhoitettu 1.4.-31.5.
Höytiäisen kanavan rauhoitusalue
♦ Kaikenlainen kalastus on kielletty 1.5.-31.8. Höytiäisen
kanavan suiston suojelualueella.
Pielisjoen syysrauhoitus 1.8.-31.10.
♦ Kuurnan voimalaitoksen ja Pielisjoen suun välisellä
alueella (laajennettu kalaväylä mukaan lukien) kaikenlainen kalastus on ELY-keskuksen ja kalatalousalueen
päätöksellä kiellettyä elokuun alusta lokakuun loppuun.
Rannalta mato-onkiminen on sallittua.
Solmuvälisäätely sekä verkko- ja pyydyskalastuskiellot
♦ Verkkokalastus Pielisjoella on kielletty huhti-kesäkuun
ajan alle 55 mm verkoilla lohikalojen alasvaelluksen
turvaamiseksi.
♦ Verkkokalastus ja muiden seisovien pyydysten käyttö
laivaväylillä/väyläalueella on kiellettyä
♦ Verkkokalastus on kielletty Iiksenjoella jokisuulta Kulhon siltaan saakka.
♦ Verkkokalastus ja muut seisovat pyydykset on kielletty
Marjalan kanavassa ja Varaslammessa.
♦ Verkkokalastus ja muut seisovat pyydykset on kielletty
Pielisjoella Pekkalan sillan ja jokisuun välisellä alueella
koko vuoden mukaan lukien laajennettu kalaväylä.
Laajennetun kalaväylän alueesta on laadittu erillinen
kartta.
Kohosiimakalastus
♦ Kohosiimakalastus on kiellettyä Pielisjoella.
Viehekalastus
♦ Onginta- ja pilkintä on kiellettyä Pielisjoen Joensuun
koskilla sekä Utransaarten virta-alueilla karttaan merkatuilla alueilla.

Pyydysten yksiköinti ja yksikön hinta
Verkko max. 3mx30m
1 yks.
Verkko max. 6mx30m
2 yks.
Verkko max. 3mx60m
2 yks.
Verkko max. 6mx60m
4 yks. (jne)
Katiska
1 yks.
Rysä, pyyntikork. < 1,5 m
1 yks.
Rysä, > 1,5 m
3 yks./alk.kork. m
Koukut 5 kpl
1 yks.
Matosiima, 100 koukkua
5 yks.
Täkysiima, 100 koukkua
10 yks.
Rapumerta
1 yks.
Tuulastus
1 yks.
Pyydysyksikkö 3,00 €/kpl (sis alv).
Kuoreen lippoaminen Pielisjoessa on sallittu keväisin huhtitoukokuussa. Siihen vaaditaan kalastonhoitomaksun suorittaminen mutta ei erillistä kalastuskunnan lupaa.

Pyydysten merkintä
Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot (osoite tai puhelinnumero) sekä kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Seisovat
pyydykset on merkittävä kalastuslain mukaisilla merkeillä
(1,2 metriä korkea lippumerkki).
Pyydysmerkit on laitettava jadan syvimpänä olevaan päähän nippuun joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa tulee
olla merkkejä jadassa olevien pyydysten yhteisen yksikköarvon mukainen määrä.
Talvipyynnissä merkit nippuun koenta-avannolle. Talvipyynnissä yli 10 m pitkä pyydys ja halkaisijaltaan yli 40 cm:n
avannot on merkittävä 1,2 m korkealla merkkisalolla (ei
valkoinen) varustettuna vähintään 2 cm:n heijastimella.

Vieheluvat
Viehelupa on henkilökohtainen ja kattaa Joensuun kalastuskunnan vesialueet lukuun ottamatta koskikalastusaluetta. Alle 18-vuotiaat ja 65-vuotta täyttäneet ovat lain mukaan vapautettu maksusta yhden vieheen käytön osalta.
Vieheluvissa ei ole vapa- tai vieherajoitusta.
-Kalenterivuosi 20 € (hinnat sis. alv)
-Kuukausi
15 €
-”-Viikko
10 €
-”-

Vesilinnustus
Vesilinnustus on Joensuun kalastuskunnan hallitsemilla
vesialueilla kiellettyä. Haapajoessa oikeus on vuokrattu
metsästysseuralle.

Pyydys- ja viehelupamyynti
Jokierä Oy, Voimatie 12, p. 040 540 8955

Kalanet Oy, www.kalakortti.com
Kalapassi, www.kalapassi.fi
Kalastonhoitomaksu, www.eraluvat.fi

Kalastuskilpailuluvat
Kalastuskilpailuluvat kalastuksen osalta myöntää puheenjohtaja, hakemus kirjallisesti / sähköpostilla.

Kalmonkatiska, Kuhasalon kalamaja
Kalamajan vuokraus, Jokierä Oy
- majavastaava Matti Toivanen p. 045 896 7042,

Lisätietoja hoitokunnan jäseniltä
Puheenjohtaja Toivo Korhonen p. 050 362 8425
toivo.korhonen@jipisannointi.fi
Varapuheenjohtaja Matti Kettunen p. 050 539 4393
kettusmatti@gmail.com
Sihteeri Kalle Siven
kalle.siven@joensuu.fi
Hoitok.jäsen Hannu Huuskonen p. 050 596 1592
hannu.huuskonen@uef.fi
Hoitok.jäsen Matti Toivanen p. 045 896 7042,
matti.toivanen@telemail.fi
Hoitok.jäsen Timo Ritala p. 050 566 1432,
ritala.timo16@gmail.com

www.joensuunkalastuskunta.fi

