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Lupa-alue  

Lupa-alueen alaraja on Suvantosillassa ja yläraja 
Sirkkalansillassa siten, että sillan alla oleva vesialue 
on lupa-aluetta. Lupa-alueen kalastukselle sallitut 
rannat on merkitty lupakarttaan. 

 
Lupaehdot koskikalastusalueella  

 Kalastus lupa-alueella on kiellettyä 1.8.-19.10. 
järvilohen ja –taimenen kutunousun vuoksi. 

 Rannalta kalastus ja kahlaaminen on kiellettyä 
poikastuotantoalueilla, jotka on merkitty lupakar-
tan rantaviivaan ja ovat seuraavat:  
- Itäkoskessa Itäsillan alapuoli itärannalla (osin)  
- Itäkoskessa Karjalan talon itäpääty 
- Niskasaaren rannat Siltakadun eteläpuolelta  
- Kaluvirta kokonaisuudessaan  
- Länsikosken itäranta Länsisillasta laguunille 
- sekä lain mukaan kanavan sulkualueella    

 Kaikki rasvaevälliset järvitaimenet ja -lohet ovat 
rauhoitettuja ja ne on aina vapautettava.  

 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 sekä rasvaevälliset järvi-
taimenet ja -lohet on vapautettava viipymättä 
pyyntiveteen.  

 Sallittua on vain aktiivinen viehekalastus, kaikki 
seisovat pyydykset ovat kiellettyjä.  

 Mato-onginta sekä viehekalastus luonnonsyöttiä 
käyttäen ja ootto-onginta on kiellettyä.  

 Ainoastaan yksi vapa ja siima / kalastaja.  

 Lohikalakiintiö on koskialueella kolme (3) lohikalaa 
(ml. harjus) vuorokaudessa, joista enintään yksi 
rasvaeväleikattu järvilohi tai -taimen.  

 Koskikalastuslupa oikeuttaa viehekalastamaan 
koko Joensuun kalastuskunnan lupa-alueella, ve-
touistelussa ilman vapa- tai vieherajoitusta.   

 Kaikki 18-64-vuotiaat lupa-alueella kalastavat 
tarvitsevat kalastonhoitomaksun.  

 Kuoreen lippoaminen Pielisjoessa on sallittu ke-
väisin huhti-toukokuussa ilman erillistä kalastus-
kunnan lupaa.  

 
Venekalastus soutaen 

 Kalastus venettä soutaen on sallittua Ilosaaren ja 
Suvantosillan välisellä alueella (kts. lupakartta). 
Venekalastus ei ole sallittua moottorilla eikä ank-
kuroidusta 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.  

 Tainnuta ja tapa otettavat kalat nopeasti.  

 Kostuta kätesi, ennen kuin kosket kalan herkkään 
ihoon. Tämä on tärkeää etenkin alamittaisia kaloja 
vapautettaessa.  

 Älä roskaa kalavesiä ja rantoja.  
 

Koskikalastusluvat  

 Kahdentoista tunnin lupa  
 (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 (kahden kalastajan ryhmä) 
.………….………………………… 170 €.  

 
Alle 18-vuotiaille edellä mainituista hinnoista annetaan 
50 %:n alennus. Pidä kalastuslupa aina mukana 
kalastaessasi.  

 
LUPAMYYNTI  

Koskikalastusluvan voi maksaa myös suoraan kalastus-
kunnan pankkitilille FI82 5770 0540 0450 90  
(maksun viestiin kalastajan nimi, osoite ja luvan alka-
misajankohta). 

 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  

 
Kts. myös kalastuskunnan esite Kalastus Pielisjoella 
ja Kalastus Pyhäselällä. Palautetta kalastuskunnalle 
voit antaa nettisivujen palautelomakkeen kautta tai 
suoraan toimihenkilöille.  

 

Lisätietoja hoitokunnan jäseniltä 
 
Pj Toivo Korhonen p. 050 362 8425, toivo.korhonen@jipisannointi.fi  
Vpj Matti Kettunen p. 050 539 4393, kettusmatti@gmail.com 

Sihteeri Kalle Siven p. 050 511 0362, kalle.siven@joensuu.fi  
Jäs. Hannu Huuskonen p. 050 596 1592, hannu.huuskonen@uef.fi  
Jäs. Matti Toivanen p. 045 896 7042, matti.toivanen@telemail.fi  

 

Kalmonkatiska, Kuhasalon kalamaja  
  
Kalastuskunnan kalamajan vuokraus  
Majavastaava Matti Toivanen p. 045 896 7042 
www.joensuunkalastuskunta.fi    

http://www.joensuunkalastuskunta.fi/
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http://www.kalapassi.fi/
http://www.eraluvat.fi/
mailto:kalle.siven@joensuu.fi
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mailto:matti.toivanen@telemail.fi
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KALASTUS PIELISJOELLA JOENSUUN KALASTUSKUNTA 2021 
ver 27.2.2021 [s.1/1]  

Kalastuskunnan vesialueet ovat Pyhäselän koillisosassa, Höytiäisen kanavassa rautatiesillalle saakka sekä Pielisjoessa 
Kontiolahden kunnan rajaan (Kupluskylä) saakka. Joensuun kaupungin koskissa kalastus erillisellä koskiluvalla. Tämän 
esitteen lisäksi kts. Koskikalastussäännöt 2021 sekä Kalastus Pyhäselällä 2021 esitteet. Lupakartat löydät nettisivuilta.    
 

Pyydysluvat  

Pyydysluvat myydään pyydysyksikköinä. Yksiköitä voi 
käyttää eri pyydyksiin yksikköjaon mukaan ja lupaan merki-
tään pääasiallinen käyttöjakauma.  

 
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 huhti-
toukokuussa ilman erillistä kalastuskunnan lupaa.  
 

Pyydysten merkintä 

Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yh-
teystiedot (osoite tai puhelinnumero) sekä kalastusoikeu-
den osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa il-
man, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Seisovat 
pyydykset on merkittävä kalastuslain mukaisilla merkeillä 
(1,2 metriä korkea lippumerkki).  
Pyydysmerkit on laitettava jadan syvimpänä olevaan pää-
hän nippuun joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa tulee 
olla merkkejä jadassa olevien pyydysten yhteisen yksikkö-
arvon mukainen määrä.  
Talvipyynnissä merkit nippuun koenta-avannolle. Talvi-
pyynnissä 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 kalas-
tuskunnan vesialueet lukuun ottamatta koskikalastusaluet-
ta. Alle 18-vuotiaat ja 65-vuotta täyttäneet ovat lain mu-
kaan 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 

Kalastuksen säätely  

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.-19.10.  

 Kuurnan voimalaitoksen ja Pielisjoen suun välisellä alu-
eella (laajennettu kalaväylä mukaan lukien) kaikenlainen 
kalastus on ELY-keskuksen ja kalatalousalueen päätök-
sellä kiellettyä elokuun alusta 19. lokakuun loppuun. 
Rannalta mato-onkiminen sallittua. 

Solmuvälisäätely sekä verkko- ja pyydyskalastuskiellot  

 Verkkokalastus Pielisjoella on kielletty touko- ja kesäkuun 
ajan alle 55 mm verkoilla lohikalojen alasvaelluksen tur-
vaamiseksi.  

 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. Laa-
jennetun kalaväylän alueesta on laadittu erillinen kartta.  

Kohosiimakalastus   

 Kohosiimakalastus on kiellettyä Pielisjoella.  
Viehekalastus  

 Onginta- ja pilkintä on kiellettyä Pielisjoen Joensuun kos-
killa sekä Utransaarten virta-alueilla karttaan merkatuilla 
alueilla.  

 

Kalastuskilpailuluvat  

Kalastuskilpailuluvat kalastuksen osalta myöntää puheenjoh-
taja, hakemus kirjallisesti sähköpostilla.  
 

Kalmonkatiska, Kuhasalon kalamaja  

Kalamajan vuokraus, www.joensuunkalastuskunta.fi  

Hoitok.jäsen Matti Toivanen  
p. 045 896 7042, matti.toivanen@telemail.fi  

 
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 p. 050 511 0362   
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  

http://www.joensuunkalastuskunta.fi/
http://www.kalakortti.comb/
http://www.kalapassi.fi/
http://www.eraluvat.fi/
http://www.joensuunkalastuskunta.fi/
mailto:matti.toivanen@telemail.fi
mailto:kalle.siven@joensuu.fi
mailto:hannu.huuskonen@uef.fi
mailto:matti.toivanen@telemail.fi
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KALASTUS PYHÄSELÄLLÄ JOENSUUN KALASTUSKUNTA 2021 
ver 27.02.2021 [s.1/1]  

 

Kalastuskunnan vesialueet ovat Pyhäselän koillisosassa, Höytiäisen kanavassa rautatiesillalle saakka sekä 
Pielisjoessa Kontiolahden kunnan rajaan (Kupluskylä) saakka. Joensuun kaupungin koskissa kalastus erilli-
sellä koskiluvalla. Kts. lisäksi Koskikalastussäännöt 2021 sekä Kalastus Pielisjoella 2021 esitteet.   
 

Pyydysluvat  

Pyydysluvat myydään pyydysyksikköinä. Yksiköitä voi 
käyttää eri pyydyksiin yksikköjaon mukaan ja lupaan kirja-
taan pääasiallinen käyttöjakauma.  

 
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   
Nuotta, < 7 m  20 yks.  
Nuotta, > 7 m  30 yks.  
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). 

 

Pyydysten merkintä 

Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yh-
teystiedot (osoite tai puhelinnumero) sekä kalastusoikeu-
den osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa il-
man, 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. Talvi-
pyynnissä merkit nippuun koenta-avannolle. Talvipyynnis-
sä 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. 
Edellisen vuoden yksikkömerkeillä voi kalastaa seuraavan 
vuoden tammikuun loppuun saakka.  

 
Vieheluvat  

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

Vesilinnustus  

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

Pyydys- ja viehelupamyynti  

Jokierä Oy, Voimatie 12, Joensuu, p. 040 540 8955  
Kalanet Oy, www.kalakortti.com 
Kalapassi, www.kalapassi.fi   
Kalastonhoitomaksu, www.eraluvat.fi  

Kalastuksen säätely  
Alamitat  

 Kuha Pyhäselkä 42 cm ja Pielisjoki 42 cm.  

 Rasvaevätön lohi 60 cm ja taimen 50 cm.  

 Harjus 35 cm. 
Rauhoitetut kalalajit  

 Rasvaevällinen lohi ja taimen rauhoitettu koko vuoden.  

 Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu Pyhäselällä 
1.6.-31.8. välisenä aikana.  

 Huom! Pielisjokisuulla syysrauhoitus 1.8.-19.10. 

 Nieriä rauhoitettu 1.9.-30.11.  

 Harjus rauhoitettu 1.4.-31.5.  
Höytiäisen kanavan rauhoitusalue  

 Kaikenlainen kalastus on kielletty 1.5.-31.8. Höytiäisen 
kanavan suiston suojelualueella.  

Kohosiimakalastus   

 Kohosiimakalastus on kiellettyä Pyhäselän alueella.   
Solmuvälisäätely ja kalastuskiellot  

 Kesällä ja talvella yli kolme (3) metriä syvemmissä vesis-
sä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55 mm 
ja sitä harvemmilla verkoilla. 

 Siian kalastuksessa pohjaverkolla ajalla 15.10.-15.11. ei 
solmuvälirajoituksia.  

 Kesällä pinta- ja välivesiverkkokalastuksessa eli koho-
verkkopyynnissä on käytettävä solmuväliltään vähintään 
80 mm verkkoja. Rajoitus ei koske muikun pyyntiä.   

 Verkkokalastus ja muut seisovat pyydykset ovat kielletty-
jä Marjalan kanavassa ja Varaslammessa.  

 Verkkokalastus ja muut seisovat pyydykset on kielletty 
Pielisjokisuulla koko vuoden laajennetun kalaväylän alu-
eella. Laajennetun kalaväylän alueesta on laadittu erilli-
nen kartta. 
 

Kalastuskilpailuluvat  

Kalastuskilpailuluvat kalastuksen osalta myöntää puheenjoh-
taja, hakemus kirjallisesti sähköpostilla.  
 

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 p. 050 511 0362   
  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  
 

Kalmonkatiska, Kuhasalon kalamaja  

  Kalamajan vuokraus,  
  majavastaava Matti Toivanen p. 045 896 7042,   
  www.joensuunkalastuskunta.fi  
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