JOENSUUN KALASTUSKUNNAN VESIALUE
JOENSUUN KALASTUSKUNTA

Joensuun kalastuskunta toimii yhteisalue- ja kalastuslain mukaisena osakaskuntana Joensuun
kaupungin Pielisensuun kylän alueella. Kalastuskunnan toiminta-ajatuksena on järjestää
alueensa kalastus, kalavesien hoito ja valvonta sekä tarjota kalastajille miellyttäviä kalastusja saaliselämyksiä. Kalastuskunnan alue käsittää Pielisjoen ja Pyhäselän yhteisen vesialueen
lisäksi Joensuun kaupungin omistamat vesialueet, joiden käytöstä ja hoidosta on sovittu
kaupungin ja kalastuskunnan välisellä sopimuksella.
Kireitä siimoja t. Joensuun kalastuskunta
www.joensuunkalastuskunta.fi

KALASTUS JOENSUUN KALASTUSKUNNAN ALUEELLA

Lupa-alue
Joensuun kalastuskunnan hallinnassa ovat vesialueet Pyhäselän koillisosassa kuntarajan
sisäpuolella, Höytiäisen kanavassa rautatiesillalle saakka sekä Pielisjoessa Utran saarien
alapuolelle (Utran siirtolapuutarhan kohtaan) saakka.
Joensuun kaupungin koskissa saa kalastaa vain sinne myytävällä erillisellä luvalla.
Pielisjokisuun laajennettu kalaväylä  vaikutus kalastukseen
Laajennetussa kalaväylässä seisovilla pyydyksillä kalastaminen Pielisjokisuussa on kiellettyä
ympärivuotisesti. Kielto koskee kaikkia pyydyksiä ( paikalleen pyyntiin laskettuja pyydyksiä)
kuten verkkoja, katiskoita, rysiä, pitkäsiimoja ja koukkuja. Kalaväyläalueella voi kalastaa
esimerkiksi vapakalastusvälineillä silloin, kun muut päätökset eivät sitä rajoita.

KALASTUKSEN SÄÄTELY

Alamitat:
Kuhan alamitta 42 cm, järvilohen 60 cm, taimenen 50 cm ja harjuksen 35 cm (rauhoitettu
huhti- ja toukokuussa)
Kaikenlainen kalastus on kielletty 1.5.-31.8. Höytiäisen kanavan suiston alueella, joka on
merkitty maastoon ja lupakarttaan.
Pielisjoen viehekalastus:
Pielisjoessa viehekalastus on kielletty syysrauhoituksen aikana Kuurnan voimalaitoksen ja
Kalmonniemen kärjen välisellä vesialueella. Myös seisovien pyydysten käyttöä on rajoitettu.
Valtion kalastonhoitomaksu:
Valtion kalastonhoitomaksu eli kalastuskortti vaaditaan kaikilta 18-64-vuotiailta kalastuksen
ja ravustuksen harjoittajilta. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse lunastaa perinteisellä matoongelle tai pilkillä kalastavan henkilön eikä pyynnissä mukana oleva apuhenkilö (esim.soutaja).

PYYDYS- JA VIEHELUPAMYYNTI

Ohjeet Joensuun kalastuskunnan sivuilla: joensuunkalastuskunta.fi

LOHIKALA-SÄÄNNÖT
Järvitaimen

www.jarvilohi.fi

Leveä pyrstön tyvi, pyrstöevä
1 alkaa loivasti

RASVA
V EVÄ

2 Pilkutus kylkiviivan molemmin
puolin
3 Suun takareuna ohittaa silmän

Vapauta kaikki rasvaevälliset
järvilohet ja -taimenet
Saimaalla ja Pielisellä.
Vapauta myös alamittaiset
rasvaeväleikatut kalat.

SYMBOLIEN SELITYS
Satama

Septitankin tyhjennys

Vierasvenesatama, laituri

Pilssitankin tyhjennys

Venesatama, laituripaikka

Polttoainepiste

Veneen maapaikka

Pysäköintipaikka

Veneen laskupaikka

Opastuspiste

Välinevaja

Matkailuvaunualue

Kalastuslupien myynti

Hotelli

Koskikalastusalue

Ravintola

Uimapaikka

Kahvila

Varauskota

Avantouimareiden
sauna
Lintutorni

Laavu
Tulentekopaikka
Veneväylä

Rannalta kalastus

Pohjoismerkki

Kohteen sijainti

Etelämerkki

Joensuun
kalastuskunnan
lupa-alueen raja

Itämerkki
Länsimerkki
Vasen  merkki

Pielisjokisuun
laajennettu kalaväylä

Oikea  merkki
Turvavesimerkki
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Järvilohi
Kapea pyrstön tyvi, pyrstöevä
1 alkaa jyrkästi

2 Pilkutus lähinnä hartioissa
3 Suun takareuna silmän tasossa
Tu n n i s t a m i n e n o
on
n jjo
o s k u s vva
aikeaa,
sillä yksilöiden väliset erot ovat suuria.

