KOITAJOEN KALATALOUSALUE
SYYSKOKOUS
Aika:

26.11.2021 klo 13.00

Paikka:

Liperi, Penttilä-sali

2021

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Harri Laasonen avasi kokouksen klo 13.06 ja toivotti kaikki
tervetulleiksi. Pidettiin hiljainen hetki Päivi Kiiskisen muistolle.
2. Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjan tekijän, pöytäkirjan tarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Laasonen.
Pöytäkirjan tekijäksi valittiin Taina Ahosola.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Kettunen ja Teuvo Karppanen. Päätettiin, että
pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Todetaan äänioikeutetut paikalla olevat jäsenet
Todettiin että paikalla oli 18 äänioikeutettua kokousedustajaa. Lisäksi paikalla on 2 henkilöä
ilman äänioikeutta. Lista kokousedustajista on pöytäkirjan liitteenä.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsut on lähetetty 4.11.2021 tiedossa oleville kalatalousalueen jäsenille. Sääntöjen
mukaan kutsut on lähetettävä 14 vuorokautta ennen kokousta, joten kokous todettiin
sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouskutsun mukana tullut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
6. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajan sekä muiden toimihenkilöiden palkkioiksi
vuodelle 2022
Hallituksen esitys:
 Puheenjohtajan palkkio 900 €/vuosi
 Hallituksen kokouspalkkio 50 €/kokous
 Kalastuslupien myyntipalkkio 15 %
 Matkakorvaus kaikille toimihenkilöille valtion matkustussäännön mukaan
 Kalastuksenvalvojille, kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle laskun mukaan
Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja muiden
toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2022 yllämainitun mukaisina.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 1)
Hallituksen esitys, liite 1. Käytiin läpi toimintasuunnitelma. Liperin istutuspaikka on
nimeltään Salonnenä ei Saloniemi. Hyväksyttiin hallituksen esittämä
toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2022 liitteen 1 mukaisena yllämainituin korjauksin.

8. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022 (liite 2)
Hallituksen esitys liite 2. Käytiin läpi talousarviota. Hyväksyttiin hallituksen esitys
talousarviosta vuodelle 2022 liitteen 2 mukaisena.
9. Valitaan hallitukseen kolme (3) jäsentä vuosiksi 2022-2024
Erovuorossa ovat Juha Kinnunen, Teuvo Karppinen ja Eero Hartikainen (Eero Hartikainen
haki eroa hallituksesta ja hänen tilalleen ei valittu uutta henkilöä).
Hallitukseen esitettiin vuosiksi 2022-2024 Eetu Karhusta, Teuvo Karppista ja Jorma
Papusta, muita ehdotuksia ei tullut joten yllämainitut henkilöt valittiin hallitukseen vuosiksi
2022-2024.
10. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Kuluvana vuonna puheenjohtajana on toiminut Harri Laasonen ja varapuheenjohtajana Juha
Kosonen.
Puheenjohtajaksi esitettiin Harri Laasosta ja varapuheenjohtajaksi Juha Kososta, muita
esityksiä ei tullut joten heidät valittiin jatkamaan tehtävissään.
11. Päätetään kalastuslupamaksut ja lupien myyjät sekä todetaan voimassa olevat
rajoitukset vuodelle 2022 (liiteet 3-5)
Käytiin läpi kalatalousalueen yhtenäislupien lupaesitteet. Pielisjoen lupia myy myös Enon
erä ja urheilu Enossa. Hyväksyttiin lupaesiteet liitteiden 3-5 mukaisina yllämainituin
korjauksin.
12. Valitaan Oriveden kalatalousalueelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Raimo Liukku on ilmoittanut että voi toimia tilintarkastajana niin pitkään kun terveys riittää.
Tilintarkastajaksi valittiin HTM Raimo Liukku L & L Tilintarkastus Oy:stä ja
varatilintarkastajaksi KHT Eero Hämäläinen Kiteeltä.
13. Käyttö- ja hoitosuunnitelma: Kaupallisen kalastuksen käypä hinta ja
kalastusrajoitusten päivitys (liite 6)
ELY-keskus on ilmoittanut, että käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on oltava määriteltynä käypä
hinta kaupalliselle kalastukselle, mikäli joudutaan turvautumaan ELY-keskuksen
myöntämään alueelliseen lupaan kaupallisen kalastuksen harjoittamiseksi (KL 13 §)
KL 14 § Kaupallisesta kalastuksesta kalastusoikeuden haltijoille maksettava korvaus:
” Kaupallisen kalastajan on 13 §:ssä tarkoitetun luvan saatuaan maksettava
kalenterivuosittain kalastusoikeuden haltijoille luvassa määrättyjen pyydysten mukaiset,
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmissa
määritettyihin alueen käypiin hintoihin perustuvat kohtuulliset maksut korvauksena
vesialueen käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen.”
Päätettiin, että tehdään ELY-keskukselle täydennysesitys käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.
Esitykseen kirjataan käyvän hinnan määrittely seuraavalla tavalla:
Käyvän hinnan muodostamiseksi ELY-keskuksen tulee olla yhteydessä kalatalousalueen
hallitukseen, joka selvittää alueellista käypää hintaa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
Yhteistyöllä pyritään selvittämään hakemuksessa ilmoitetun alueen käypä hinta ottaen
huomioon alueen lupahintaan vaikuttavat erityiset olosuhteet ja tekijät. Kalatalousalue voi
esimerkiksi olla yhteydessä alueensa kalastusoikeuden haltijoihin hinnan selvittämiseksi.

Käytiin läpi liitteenä 6 olevat kalastusrajoitukset, muutoksia olisi tulossa järvilohen ja –
taimenen suojeluun ennen kaikkea Pielisjoen alueella. Kalatalousalueen hakemat
verkkorajoitukset järvialtaille pysyisivät entisellään. Päätettiin hyväksyä uudet rajoitukset
käyttö- ja hoitosuunnitelman liitteeksi.
Sivulla 20 on maininta että Troolien enimmäismäärä Pyhäselän alueella on kolme trooliparia,
Savonselän yleisvesialueella kaksi trooliparia ja Paasselän yleisvesialueella neljä trooliparia.
Korjataan, että Pyhäselän yleisvesialueella on kolme trooliparia.
Lisätään yllämainitut asiat käyttö- ja hoitosuunnitelmaan ja toimitetaan ELY-keskukselle
täydennyspyyntö.

14. Edustajan valinta mahdollisiin ulkopuolisiin kokouksiin
Varsinaisena edustajana toimii puheenjohtaja ja hänen estyessään varapuheenjohtaja
15. Tiedotus ja muut asiat
 Heli Peura kertoi että uudet järvilohisivut on avattu
 Henrik Rantanen kertoi saimaannorpan life-hankkeesta ja katiskatalkoista joita
osakaskunnat voivat järjestää.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.59

Harri Laasonen
puheenjohtaja

Taina Ahosola
pöytäkirjan tekijä

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja
tehtyjä päätöksiä

Matti Kettunen

Teuvo Karppanen
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Metsähallitus
Tutju-Roukalahden ok
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Enon kirkonkylän ok
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Eetu Karhunen
Pentti Lihavainen
Keijo Karppanen
Reino Leppänen
Antti Lampio
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Pekka Kukkonen
Pekka Kukkonen
Harri Laasonen
Arvo Mononen
Seppo Matikainen
Esko Päivinen
Hannu Ihalainen
Ville Käyhkö
Anssi Miinalainen
Taina Ahosola
Juha Kosonen
Ammattikalastajat
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1. ELY-keskus
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 Kalastuslupien myyntipalkkio 15 %
 Matkakorvaus kaikille toimihenkilöille valtion matkustussäännön
mukaan
 Kalastuksenvalvojille, kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle laskun mukaan

7.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 1)

8.

Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022 (liite 2)
3 vuotiasta järvilohta ei välttämättä ole saatavana, istutetaanko
järvitaimenta 10 000 eurolla, jos lohta ei saada?

9.

Valitaan hallitukseen kolme (3) jäsentä vuosiksi 2022-2024
Erovuorossa ovat Juha Kinnunen, Teuvo Karppinen ja Eero Hartikainen
(Eero haki eroa hallituksesta ja hänen tilalleen ei valittu uutta henkilöä)

10.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
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kalastusrajoitusten päivitys (liite 6)
Kalatalousalueen on määriteltävä käyttö- ja hoitosuunnitelmaan
kaupallisen kalastuksen käypä hinta jos ELY-keskus joutuu myöntämää
kalastusluvan kaupalliselle kalastajalle. Oriveden kalatalousalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelmassa liitteenä 1 olevat kalastusrajoitukset tulee
päivittää vastaamaan nykyisiä, korjattuja ja täydennettyjä rajoituksia.
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Tiedotus ja muut asiat
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Kokouksen päättäminen

ORIVEDEN KALATALOUSALUE
TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUS VUODELLE 2022

Liite 1.

1. KALATALOUSALUEEN HALLINTO
Kalatalousalueen kokouksia pidetään sääntöjen mukaisesti kaksi kokousta, kevätkokous
huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa. Hallituksen tehtävänä on valmistella vuosikokouksissa
esillä olevat asiat ja huolehtia alueen kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus
kokoontuu vähintään kaksi kertaa.
2. KALAVESIEN HOITO
Istutukset ja kalavesien hoito:
Kalatalousalue istuttaa vuonna 2022 järvitaimenen ja järvilohen 3-vuotiaita poikasia talousarvion
edellyttämässä laajuudessa. Istutuspaikat ovat Niittylahden opiston ranta ja Liperin Salonnenä.
Pielisjoella osakaskunnat hoitavat kalaistutukset.
Vesikasvien niitto (tai muu kalaveden hoito) ja vähempiarvoisen kalan pyyntituki:
Kalatalousalue avustaa osakaskuntia taloudellisesti vesikasvien niitossa (tai muussa vastaavassa
kalaveden hoidossa), mikäli osakaskunta kustantaa itse puolet vesikasvien niitosta (tai kutualueen
ruoppauksesta) aiheutuneista kustannuksista. Osakaskuntakohtainen avustus on max. 1500 €/vuosi.
Mikäli maksuosuus menee yli em. summan, ylimenevän avustuksen osalta asia on tuotava
hallituksen käsiteltäväksi etukäteen. Tapauskohtaisesti avustetaan vähempiarvoisen kalan
pyynnissä. Vähempiarvoisen kalan pyyntitukea maksetaan (0,10 €/kg + ALV 24 %).
3. KALASTUKSEN VALVONTA
Jatketaan kalatalouskeskuksen kanssa tehtyä valvontasopimusta. Lisäksi valvontaa suorittavat
kalatalousalueen valtuuttamat kalastuksenvalvojat.
4. KALASTUSLUVAT
Kalatalousalueella on kolme yhtenäislupa-aluetta: Oriveden pohjoinen viehelupa-alue
Pielisjokisuulta Varpasalosta Karkonsaaren kautta Kokkoniemeen (Orivesi) ja Kivisalmen silta ja
Kivisalmen sillasta Reposaaren pohjoiskärkeen (Samppaanselkä). Tästä etelään päin Oriveden
eteläinen viehelupa-alue käsittäen entisen Keski-Karjalan kalastusalueen vesialueet (Vuokalan
kalastusalueen vesialueet eivät kuulu tällä hetkellä lupaan). Pohjoisen lupa-alueen ja eteläisen lupaalueen välillä on vaihettumisalue rajautuen Ahmosaaresta Myhkyrän kautta Säimensaaren
eteläkärkeen yleisvesialueen vesirajan mukaisesti. Vaihettumisalueella käyvät molemmat luvat.
Kolmas yhtenäislupa-alue on Pielisjoella. Alueen yläraja kulkee Häihänsaaren länsikärjen tasossa ja
alarajana on Joensuussa Sirkkalan silta. Lehmon ja Enon kirkonkylän vesialueet eivät kuulu
yhtenäislupaan.
5. KOULUTUS
Kalatalousalueen hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua maakunnallisiin ja
valtakunnallisiin kalatalouden koulutustilaisuuksiin ja lisäksi järjestetään tarvittaessa mahdollinen
opintomatka.
6. EDUNVALVONTA
Avustetaan kalaveden osakaskuntia vedenlaatuun ja kalastukseen liittyvissä selvityksissä ja
mahdollisissa viranomaisasioissa.
7. MUU TOIMINTA
Kalatalousalue tukee palvelurakenteiden ylläpitoa ja hakee tarvittaessa edistämismäärärahaa
palvelurakenteiden kunnostamiseen.

ORIVEDEN KALATALOUSALUE

Liite 2.

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Oman toiminnan tulot:

Kalastuslupatulot
Omistajakorvaukset valtakirjalla

20 000 €
11 000 €
31 000 €
=========

Kalatalousalueen toimintamääräraha

13 500 €

Tulot yhteensä

44 500 €

Oman toiminnan menot:
Lohikalojen istutus
JT 3v 7 000 € ja JL 3v 7 000 €
Toiminnanjohtaja sopimus
Hallintokulut
Rehukalan pyyntituki
Vesikasvillisuuden poisto
Koulutus
Kalastuksenvalvonta
Muut menot

Ylijäämäinen

14 000 €
9 270 €
6 000 €
1 000 €
5 000 €
2 000 €
6 000 €
1 000 €
44 270 €
=========
230 €

________________________________________________________________________
Edistämismäärärahat (harkinnanvaraiset):
Kalastuskielloista kertovat kyltit Utransaareen ja Kaltimon voimalaitokselle.
Kalatalousalueelle on haettu edistämismäärärahaa 2000 euroa sähköisten karttojen
tekemiseen, omarahoitusosuutta hankkeelle on merkitty 2000 euroa joka ei näy talousarviossa.

ORIVEDEN KALATALOUSALUE
Viehekalastusluvat vuodelle 2022

orivedenkalatalousalue.fi
kalastusrajoitus.fi

ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN POHJOISEN ALUEEN VIEHELUPA:
Viehelupa-alue Pyhäseltä Varpasalon Hasaniemestä Karkonsaaren kautta Vehmasniemeen ja Kivisalmen
sillalta Reposaaren pohjoiskärkeen.
ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN ETELÄISEN ALUEEN VIEHELUPA:
Viehelupa-alueeseen kuuluu Oriveden vesialueet Puhokselta Paaselälle ja Savonselälle. Lupa-alueen
pohjoisraja on Ahmosaaresta Myhkyrän kautta Säimensaaren eteläkärkeen ja Kivisalmen sillalta
Reposaaren kärkeen.
Lupa-alueet menevät päällekkäin ns. vaihettumisalueella, jossa käyvät molemmat luvat (Liitteenä lupaalueen kartta).
Kaikki osakaskunnat eivät ole tehneet sopimusta yhtenäislupa-alueeseen liittymisestä, joten tarkista
lupa-alue osoitteesta www.orivedenkalatalousalue.fi josta löytyy ajantasainen tieto niistä
osakaskunnista, jotka eivät kuulu lupa-alueeseen.
Kalastusmaksut Oriveden pohjoiselle ja eteläiselle alueelle ovat:
Lupa-aika
Vuosi
25,0 €
vaparajoitus max 3 vapaa/venekunta
Vuosi
60,0 €
vaparajoitus max. 10 vapaa/venekunta
Viikko
20,0 €
vaparajoitus max. 10 vapaa/venekunta
Kalastusmaksu koko alueelle:
Vuosi
100,0 €
vaparajoitus max. 10 vapaa/venekunta
Lupa on voimassa kalenterivuoden loppuun. Luvan voi maksaa suoraan Oriveden kalatalousalueen
tilille: Op FI79 5234 2040 0167 46. Maksutositteeseen on merkittävä kalastusaika (vuosi-/viikkolupa).
Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä ja
vavalla (vetouistelussa saa käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä
kalastettaessa on lunastettava vesialueen omistajan myymä viehelupa.
Kalastuslupa on henkilökohtainen.
KALASTUSLUPIEN MYYJÄT:
Joensuu:
Jokierä Joensuu puh. 044-764 6309,
Hasaniemen Jokiasema puh. 013-120750
Liperi:
St1 Liperi puh. 013-651 841,
Rääkkylä:
Kaupparinne Mononen Rasivaara 044-3006 151
Kitee:
Kesport Kitee 010-6666 370,
Neste Väärämäki 013-385 588
Savonranta: Kahvila Sara 040-6764888
Netistä:
www.kalakortti.com
Kaikilta luvanmyyjiltä voi ostaa sekä Oriveden pohjoisen lupa-alueen että Oriveden eteläisen lupaalueen viehelupaa.
Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Taina Ahosola 050-5507 566 ja puheenjohtaja Harri Laasonen 0400-178 434

ALAMITAT, RAUHOITUKSET JA SAALISKIINTIÖT:









Kuha 42 cm Oriveden kalatalousalueen pohjoinen ja eteläinen alue
Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu ympäri vuoden.
Rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm ja rasvaevätön järvitaimen vähintään 50 cm.
Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana.
Joessa ja purossa järvilohi on rauhoitettu 1.8.-30.11. ja järvitaimen 1.9.-30.11 välisenä
aikana.
Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen
saaliiksi ottaminen kalastaja ja vuorokautta kohti.
Harjus 35 cm. Rauhoitettu huhti- ja toukokuussa.
Nieriä 60 cm. Nieriä on rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa.

Kalatalousalue suosittaa koukkujen kärkien rajoittamista siten, että yhdessä alle 12 cm:n pituisessa
vieheessä/raksissa saa olla enintään 3 koukun kärkeä.
Kaikenlainen kalastus (myös onkiminen, pilkkiminen ja uistelu) on kielletty Pyhäselän Niittylahden
opiston rannalla ja Telmonselän Syvälahdessa (opastetaulut karttoineen kohteissa) 15.4.-20.5.
välisen ajan (Huom! alueen kartassa väärä aika) sekä Pielisjoen suulla Pyhäselän laajennetulla
kalaväylällä 1.8.-31.10. välisenä aikana. www.kalastusrajoitus.fi sivuilta löytyvät kartat, joissa
näkyvät kieltoalueiden rajat.
Lohikalojen nousuväylän salmet ja kapeikot (Alla): Kaikenlainen kalastus, myös kalastuslain 7
§:ssä tarkoitettuun yleiskalastusoikeuteen perustuva onkiminen, pilkkiminen sekä
kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuvan viehekalastus, on kiellettyä lohikalojen nousuväylän
salmissa ja kapeikoissa Oriveden Savonselältä Pyhäselälle (Savonselän-Ukonselän välinen
Vuosalmi, Arvinsalmi, Tikanselän-Pyhäselän välinen Vuosalmi) vuosittain 1.8.-15.9. välisenä
aikana 250 metrin leveydeltä syväväylän (4,2 m) molemmin puolin.

ORIVEDEN KALATALOUSALUE
Kalastusluvat Pielisjoelle vuodelle 2022
PIELISJOEN VIEHELUPA:
Viehelupa-alue kattaa alueen Joensuun kaupungin Sirkkalan sillalta ylöspäin aina Enon
Niskavedelle saakka rajana Häihänniemi-Putaansaari (lupa-alueen kartta liitteenä) lukuun ottamatta
Lehmon osakaskunnan vesialuetta (Utran koskilta Kylmäojalle) ja Enon kirkonkylän vesialuetta
Alusvedellä.
Viehekalastusmaksut lupa-alueelle ovat:
Vuosi

5,0 €/vapa

Pielisjoella saa kalastaa max. 6 vavalla/venekunta

Voimalaitosten yhteydessä olevat kalastuskieltoalueet ja muut erikseen määritellyt ajalliset tai
alueelliset kiellot löytyvät osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi
Kalastaminen yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään
perustuva viehekalastus) nojalla on sallittua Pielisjoella, kaikkialla muualla, kuin jo määritellyillä
Joensuun kaupunginkoskilla, Utrankoskilla ja Paukkajanvirran koski- ja virta-alueella.
Yllä mainituille koski- ja virta-alueille tarvitaan aina vesialueen omistajan myymä lupa.
Lupaa Joensuun kaupungin koskille myy Joensuun kalastuskunta ja Paukkajanvirralle Enon kylän
kalaveden osakaskunta.
Lupa on voimassa kalenterivuosittain. Luvan voi maksaa suoraan Oriveden kalatalousalueen
tilille: OP FI79 5234 2040 0167 46.
Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä ja
vavalla (vetouistelussa saa käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä
kalastettaessa on lunastettava vesialueen omistajan myymä viehelupa. Kalastuslupa on
henkilökohtainen.
PIELISJOEN PYYDYSLUPA:
Pielisjoen pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan verkoilla ja katiskoilla Oriveden kalatalousalueen
hallinnoimilla vesialueilla Pielisjoella (kartta liitteenä). HUOM! Viehe- ja pyydyslupa alueet eivät
ole täysin samat!!
Hinta on 3 € yksiköltä.
Pyydysten yksiköinti seuraavalla sivulla
KALASTUSLUPIEN MYYJÄT:
Joensuu:
Eno:
Netistä:

Jokierä Joensuu puh. 044-764 6309,
Hasaniemen Jokiasema puh. 013-120750
Enon erä ja urheilu puh. 013-761 771
www.kalakortti.com

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Taina Ahosola 050-5507 566 ja puheenjohtaja Harri Laasonen
0400-178 434

ALAMITAT, RAUHOITUKSET JA SAALISKIINTIÖT:







Kuha 42 cm
Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu ympäri vuoden.
Rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm ja rasvaevätön järvitaimen vähintään 50 cm.
Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen
saaliiksi ottaminen kalastaja ja vuorokautta kohti.
Harjus 35 cm. Rauhoitettu huhti- ja toukokuussa.
Nieriä 60 cm. Nieriä on rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa.

KALASTUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET PIELISJOELLA:



Rasvaevällinen järvilohi ja taimen ovat rauhoitettuja ympäri vuoden.
Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla (kalatäkyisellä)
koukkupyydyksellä on kielletty koko Pielisjoella, välillä Uimasalmen silta – Pielisjokisuu.
 Verkkokalastus solmuväliltään alle 55 mm verkoilla on kielletty Pielisjoella välillä
Rahkeenvesi - Pielisjokisuu huhti- kesäkuun ajan. Kieltoalueen yläraja kulkee koukkuniemen
eteläkärjen kohdalta lähes kohtisuoraan uoman poikki Rahkeenvaaranniemen kärkeen.
 Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.8.-31.10. sekä rasvaeväleikattu taimen 1.8.-31.10.
välisenä aikana.
 Pielisjoella Kaltimon ja Kuurnan voimalaitospatojen välisellä alueella on rasvaeväleikatun
järvilohen ja rasvaeväleikatun taimenen syysrauhoitukset kumottu kokonaan ja niitä saa
kalastaa tällä alueella ympäri vuoden. Alueelta on myös kumottu vaelluskalavesistöön
kuuluvan joen syksyinen verkkokalastuskielto.
 Kalastus on kielletty Pielisjoella Kuurnan voimalaitokselta jokisuulle asti elokuun 1. päivän
alusta lokakuun 31. päivän loppuun saakka rantoja myöten (ns. syysrauhoitus).
Pielisjokisuun kalaväylä Pyhäselällä kuuluu kieltoalueeseen. Kielto ei koske
katiskakalastusta eikä kalastuslain 4 §:n määritelmien mukaista rannalta käsin tapahtuvaa
ongintaa ja pilkintää.
Seuraavat rajoitukset ovat voimassa ympäri vuoden:
 Kaltimon voimalaitospadon alapuolella kaikenlainen kalastus on kielletty padolta alavirran
suuntaan 250 metrin matkalla. Kaltimon voimalaitospadon alapuolisessa kanavassa 1500
metrin matkalla kalastus on kielletty seisovilla pyydyksillä.
 Kuurnan voimalaitospadon yläpuolella kaikenlainen kalastus on kielletty 100 metriä
ylävirtaan päin.
 Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty noin 1 000 metrin
matkalla voimalaitoksesta alavirtaan, mukaan lukien Laurinvirran kutu- ja poikastuotantoalue
(entinen tulvajuoksutusuoma).
 Ajantasaiset rajoitukset löytyvät osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi
Pyydysten yksiköinti Pielisjoen pyydysluvassa
Verkko max. 3x30 m
1 yks.
Verkko max. 6x30 m tai 3x60 m
2 yks.
Verkko max. 6x60 m
4 yks. (jne.)
Katiska
1 yks.
Rapumerta
1 yks.
Rysä, pyyntikork. < 1,5 m
1 yks.
Rysä, > 1,5 m
3 yks./alk.pyyntikork.m
Tuulastus/Harpuunakalastus
1 yks.

ORIVEDEN KALATALOUSALUE
Kalastusmääräykset vuodelle 2022
ALAMITAT, RAUHOITUKSET JA SAALISKIINTIÖT:









Kuha 42 cm
Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu ympäri vuoden.
Rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm ja rasvaevätön järvitaimen vähintään 50 cm.
Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana.
Joessa ja purossa järvilohi on rauhoitettu 1.8.-30.11. ja järvitaimen 1.9.-30.11 välisenä
aikana.
Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen
saaliiksi ottaminen kalastaja ja vuorokautta kohti.
Harjus 35 cm. Rauhoitettu huhti- ja toukokuussa.
Nieriä 60 cm. Nieriä on rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa.

KOKO ORIVEDEN KALATALOUSALUE (PÄÄALLAS):
Pyhäselän-Oriveden järvialtaalla (Heposelkä mukaan lukien) pinta- ja välivesipyynnissä kolme
metriä (3 m) ja sitä syvemmillä vesialueilla on pienin sallittu verkon solmuväli 80 mm. Rajoitus ei
koske muikkuverkkoja.

VERKKOKALASTUS ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN POHJOISELLA ALUEELLA:
Oriveden pohjoisella alueella (Pyhäselkä ja Heposelkä mukaan lukien) kolme (3) metriä ja sitä
syvemmillä vesialueilla verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm ympäri vuoden. Rajoitus ei
kuitenkaan koske pohjaverkkoja siian pyyntiaikaan, eli 15.10.–15.11. välisenä aikana. Rajoitus ei
koske myöskään muikkuverkkoja. Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on huomioitava
myös Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset (ks.
kalastusrajoitus.fi).

VERKKOKALASTUS ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN ETELÄISELÄ ALUEELLA:
Oriveden pääaltaalla, ns. Oriveden eteläisellä alueella kymmenen (10) metriä ja sitä syvemmillä
vesialueilla verkon pienin sallittu solmuväli on 50 mm ympäri vuoden. Rajoitus ei kuitenkaan koske
pohjaverkkoja siian pyyntiaikaan, eli 15.10.–15.11. välisenä aikana. Rajoitus ei koske myöskään
muikkuverkkoja. Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on huomioitava myös
Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset (ks. kalastusrajoitus.fi).

VIEHE-, JOKISUUN JA SALMIEN KALASTUSRAJOITUKSET
Kalatalousalue suosittaa koukkujen kärkien rajoittamista siten, että yhdessä alle 12 cm:n pituisessa
vieheessä/raksissa saa olla enintään 3 koukun kärkeä.
Kaikenlainen kalastus (myös onkiminen, pilkkiminen ja uistelu) on kielletty Pyhäselän Niittylahden
opiston rannalla ja Telmonselän Syvälahdessa (opastetaulut karttoineen kohteissa) 15.4.-20.5.
välisen ajan (Huom! kartassa väärä aika) sekä Pielisjoen suulla Pyhäselän laajennetulla
kalaväylällä 1.8.-31.10. välisenä aikana. www.kalastusrajoitus.fi sivuilta löytyvät kartat, joissa
näkyvät kieltoalueiden rajat.

Lohikalojen nousuväylän salmet ja kapeikot: Kaikenlainen kalastus, myös kalastuslain 7 §:ssä
tarkoitettuun yleiskalastusoikeuteen perustuva onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun
tai ikään perustuvan viehekalastus, on kiellettyä lohikalojen nousuväylän salmissa ja kapeikoissa
Oriveden Savonselältä Pyhäselälle (Savonselän-Ukonselän välinen Vuosalmi, Arvinsalmi,
Tikanselän-Pyhäselän välinen Vuosalmi) vuosittain 1.8.-15.9. välisenä aikana 250 metrin
leveydeltä syväväylän (4,2 m) molemmin puolin.

PYHÄSELÄN JA SAVONSELÄN SEKÄ PAASIVEDEN YLEISVEDEN PYYDYSLUPIEN
MYYNNIN HOITAA METSÄHALLITUS
Pyhäselän ja Savonselän sekä Paasiveden yleisveden pyydyslupia myy Metsähallitus.
Pyydyslupia voi ostaa Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 (arkisin klo 9-16) ja eräluvat.fi
verkkokaupasta. Kalastuslain 49 §:n mukaan muilla kuin kaupallisilla kalastajilla saa olla pyynnissä
enintään 240 metriä verkkoa/pyynti- tai venekunta. Yksi pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan
vaihtoehtoisesti yhdellä verkolla (pituus enintään 31 metriä, korkeutta ei ole rajoitettu), kolmella
katiskalla, enintään 1,5 m korkealla rysällä, atraimella, harppuunalla tai jousella. Pyydysluvan
hinta on 4 euroa. Kaupallisten kalastajien luvat yleisvesialueelle myöntää Metsähallitus.

SIIMAKALASTUS:
- Kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä koukkupyydyksellä
kalastus on kielletty. (kalastusasetus 14 §). Haapaniemen ja Asikon (Kitee) välissä kulkevan rajan
itäpuolinen vesialue ei kuulu kieltoalueeseen: mm. Kiimaselkä, Murronselkä, Kokonselkä,
Mustanselkä ja Muljulanselkä.

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. Muistakaa merkitä pyydyksenne, sillä valvojilla on oikeus
luvattomien pyydysten takavarikointiin. Talvipyynnissä merkit on laitettava nippuun koentaavannolle. 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.
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Liite 1 Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi

KOKO ALUE
Alamitat ja rauhoitusajat:
Kuha 42 cm
Rasvaevätön järvitaimen 50 cm
Rasvaevätön järvilohi 60 cm
Harjus 35 cm
Nieriä 60 cm
Rasvaevällinen järvilohi ja taimen ovat rauhoitettuja ympäri vuoden (KalA 1 §). Rauhoitettu tai alamittainen kala on aina vapautettava (KalL 58 §). Vapaa-ajankalastuksessa Vuoksen vesistöalueella on sallittua enintään yhden rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti (KalA 4 §). Harjus on rauhoitettu huhti- toukokuun ajan. Nieriä on rauhoitettu syys-,
loka- ja marraskuussa.

PIELISJOKI
Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla (kalatäkyisellä) koukkupyydyksellä on kielletty koko Pielisjoella, välillä Uimasalmen silta – Pielisjokisuu
Pielisjokisuulla tarkoitetaan Pielisjoelta Pyhäselän kalaväylälle ulottuvaa aluetta. Sen alaraja kulkee Kuhasalon Kalmoniemen kärjestä Voiluodon länsikärkeen ja siitä edelleen Pielisjoen laajennetun kalaväylän linjaa etelälounaaseen Höytiäisen suunnasta tulevalle 2,4 metrin väylälle. Tästä pisteestä raja kulkee mainittua väylää luoteeseen, kunnes se risteää Linnunlahden venesataman väylän. Tässä raja kääntyy koilliseen noudattaen Linnunlahden satamaan johtavan väylän linjausta ja
edelleen ulomman linjataulun kohdalla kääntyen kaakkoon päättyen Hasaniemen linjatauluun.
Verkkokalastus solmuväliltään alle 55 mm verkoilla on kielletty Pielisjoella välillä Rahkeenvesi –
Pielisjokisuu huhti- kesäkuun ajan. Kieltoalueen yläraja kulkee Koukkuniemen eteläkärjen kohdalta
lähes kohtisuoraan uoman poikki Rahkeenvaaranniemen kärkeen (kuva 2).
Kuva 2: Rahkeenvesi, touko- ja kesäkuun
verkkokalastusrajoitusalueen yläraja Koukkuniemen kohdalla

ALA-KOITAJOKI JA PIELISJOKI; UIMASALMEN SILTA – KALTIMON VOIMALAITOSPATO
Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu Rahkeenvedellä 1.6.-31.8. (KalA 1 §). Jokialueella rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.8.-31.10. sekä rasvaeväleikattu taimen 1.8.-31.10. välisenä aikana.
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Ala-Koitajoki on rauhoitettu kaikelta kalastukselta välillä Hiiskosken padolta - 50 metriä Siikakosken
alla olevan sähkölinjan alapuolelle saakka. Kielto ei koske katiskakalastusta eikä suvantoalueilla
rannalta käsin tapahtuvaa, kalastuslain 4 §:n määritelmien mukaista ongintaa ja pilkintää (kuva
3.1).
Verkkokalastus on kielletty kokonaan huhti- kesäkuun välisenä aikana Ala-Koitajokisuulla, Siikakosken alapuolisesta osakaskunnan rajasta joen molemmissa haaroissa (Suurijoki, Pienijoki) ja
suistoalueen syvimmältä kohdalta sadan metrin leveydeltä laivaväylään saakka (kuva 3.2.).
Verkkokalastus on kielletty Ala-Koitajokisuulla em. jokialueella (Suurijoki, Pienijoki) 15.8.-30.11.
(KalA 12 §) ja Pielisjoella 15.8.-31.10. välisenä aikana.
Lisäksi joen suistoalueen syvimmällä kohdalla on pidettävä kalaväylä aina vapaana seisovista pyydyksistä (1/3 joen leveydestä) (KalL 67 §).

Kuva 3.2. Ala-Koitajoen suualue, Suurijoki ja Pienijoki
Kaltimon voimalaitoksella kaikenlainen kalastus on kielletty 100 metrin matkalla padosta ylävirran
suuntaan koko vuoden (kuva 5).

PIELISJOKI; KALTIMON VOIMALAITOSPATO – KUURNAN VOIMALAITOSPATO
Pielisjoella Kaltimon ja Kuurnan voimalaitospatojen
välisellä alueella on rasvaeväleikatun järvilohen ja
rasvaeväleikatun taimenen syysrauhoitukset kumottu
kokonaan ja niitä saa kalastaa tällä alueella ympäri
vuoden (kuva 4). Alueelta on kumottu myös vaelluskalavesistöön kuuluvan joen syksyinen verkkokalastuskielto.
Kuva 4. Pielisjoki, Kaltimon ja Kuurnan voimalaitospatojen välinen alue
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Kaltimon voimalaitospadon alapuolella kaikenlainen kalastus on kielletty padolta alavirran suuntaan 250 metrin matkalla. Kaltimon voimalaitospadon alapuolisessa kanavassa 1500 metrin matkalla kalastus on kielletty seisovilla pyydyksillä (kuva 5).

Kuva 5: Kaltimon voimalaitoksen ylä- ja alapuoliset kieltoalueet.

Kuva 6: Kuurnan voimalaitoksen ylä- ja
alapuoliset kieltoalueet.

Kuurnan voimalaitospadon yläpuolella kaikenlainen kalastus on kielletty 100 metriä ylävirtaan päin
(kuva 6). Kyseiset rajoitusalueet ovat voimassa koko vuoden.

PIELISJOKI; KUURNAN VOIMALAITOSPATO – PIELISJOKISUU, LAAJENNETTU KALAVÄYLÄ PYHÄSELÄLLÄ MUKAAN LUKIEN
Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu Pyhäselän kalaväyläalueella (kuten Saimaan altaan muilla
kalastusasetuksessa määritellyllä alueilla) 1.6. – 31.8. (KalA 1 §) Jokialueella rasvaeväleikattu järvilohi ja taimen ovat rauhoitettuja kalastusasetuksesta poiketen 1.8.-31.10. välisenä aikana.
Kuurnan voimalaitospadolta alaspäin
Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty noin 1 000 metrin matkalla
voimalaitoksesta alavirtaan, mukaan lukien tulvajuoksutusuoman alue, koko vuoden (kuva 6).
Syysrauhoitus: Kalastus on kielletty Pielisjoella
Kuurnan voimalaitokselta jokisuulle asti elokuun 1. päivän alusta lokakuun 31. päivän loppuun saakka rantoja myöten (ns. syysrauhoitus). Pielisjokisuun kalaväylä Pyhäselällä kuuluu kieltoalueeseen (kuvat 7 ja 8).
Kielto ei koske katiskakalastusta eikä kalastuslain 4 §:n määritelmien mukaista rannalta käsin
tapahtuvaa ongintaa ja pilkintää.
Verkkokalastus on sallittua jokialueella 1.11 alkaen kalastusasetuksesta poiketen.
Kuva 7. Pielisjoki, Kuurnan voimalaitoksen alapuolinen syysrauhoitusalue (1.8 - 31.10).
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Kuurnan alapuolisen kieltoalueen poikkeuslupa tietyille kiinteistöille: koskee Ala-Uurontien
kiinteistöjen 276-406-10-25 ja 276-406-5-52 sekä Valkealammentien kiinteistöjen 276-406-10-88,
276-406-10-89 ja 276-406-10-47 omistajia tai vakituisia asukkaita sekä heidän samassa taloudessa asuvia perheenjäseniään. Lupaa ei voi siirtää toiselle. Lupa tai jäljennös siitä on esitettävä
kalastuksenvalvojalle pyydettäessä.
Kalastaminen katiskalla em. kiinteistöjen edustalla sekä rannalta käsin (ml. laituri tai vastaava) tapahtuva onkiminen, pilkkiminen sekä viehekalastus on sallittua karttakuvaan 8. viivoituksella merkityllä kieltoalueella siten, että em. kalastustavoista
viehekalastus on kuitenkin kiellettyä syysrauhoituksen aikana
(1.8.-31.10.).
Kuva 8. Kuurnan poikkeuslupa-alue eräille kiinteistöille

Pielisjokisuun kalaväylä
Kalastus Pielisjokisuun kalaväylällä on ympäri vuoden kielletty seisovilla pyydyksillä (mm. verkot, rysät, siimat) (KalL
68 §). Kalastus katiskalla ja rapumerralla on kalaväyläalueella aina sallittua (kuva 9).
Kuva 9: Pielisjokisuun kalaväylä (viivoitettu alue) ja ns.
syysrauhoitusalue Pielisjokisuulla (merkitty punaisella)

ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖKSILLÄ MÄÄRITETYT PIELISJOEN KOSKI- JA VIRTAALUEET
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa (KalL 7 §).
Viehekalastus vavalla ja vieheellä on kuitenkin mahdollista vesialueen omistajan luvalla. Sen sijaan
onkiminen ja pilkkiminen ei ole mahdollista edes omistajan luvalla (KalL 46 §).
Pielisjoki, Joensuun kaupungin kosket; koski- ja
virta-alueeksi on rajattu Sirkkalan sillan ja Suvantosillan välinen alue rantoja myöten. Kuoreen lippoaminen kutuaikana tulisi sallituksi (vesialueen
omistajan luvalla) ja onkiminen laguunista sallitaan tapauskohtaisesti ELY:ltä haettavalla poikkeusluvalla (esim. koululaistapahtumat).
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Pielisjoki, Utrankoskien alue; koski- ja virta-alueita
ovat Utransaaren ja Putaansaaren välinen uoma
sekä Pätsisaaren ja Kalasaaren välinen alue.

Pielisjoki, Paukkajanvirran koski- ja virta-alue on
Rahkeenvirran, Paukkajan ja Syväsalmen rajaama alue rantoja myöten. Alueen pohjoisraja
kulkee linjaa Rahkeenniemen itäinen kärki-Papinsaaren eteläinen kärki-Pajuniemen pohjoiskärki,
alueen eteläraja kulkee Sirkanpuron kohdalta
kohtisuoraan Pielisjoen uoman poikki Paukkajanvaaran Variskallion eteläpuolelle. Alueen itäraja
kulkee Retujärven luusuassa Syväsalmen niskalta Akanniemen kaakkoiskärjestä kohtisuoraan
Syväsalmen uoman poikki.
Pielisjoella on myös muita koski- ja virta-alueita (esim. Uitonvirta), joissa yleiskalastusoikeudet on
kielletty, niiden rajoja voidaan tarkastella myöhemmin.

PYHÄSELKÄ-ORIVESI
Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu Pyhäselällä ja Orivedellä 1.6.-31.8. (KalA 1 §).
Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä koukkupyydyksellä on kielletty Pyhäselällä ja Orivedellä (KalA 14 §).
Huomioitava myös norpparajoitukset ko. asetuksen ja sopimusten mukaisesti.
Lohikalojen nousuväylän salmet ja kapeikot: Kaikenlainen kalastus, myös kalastuslain 7 §:ssä
tarkoitettuun yleiskalastusoikeuteen perustuva onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun
tai ikään perustuvan viehekalastus, on kiellettyä lohikalojen nousuväylän salmissa ja kapeikoissa
Oriveden Savonselältä Pyhäselälle (Savonselän-Ukonselän välinen Vuosalmi, Arvinsalmi, Tikanselän-Pyhäselän välinen Vuosalmi) vuosittain 1.8.-15.9. välisenä aikana 250 metrin leveydeltä syväväylän (4,2 m) molemmin puolin. Voimassa 31.12.2021 asti.
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Koko Oriveden kalatalousalue (pääallas), verkkokalastusrajoitus
Pyhäselän-Oriveden järvialtaalla (Heposelkä mukaan lukien) pinta- ja välivesipyynnissä kolme
metriä (3 m) ja sitä syvemmillä vesialueilla on pienin sallittu verkon solmuväli 80 mm. Rajoitus ei
koske muikkuverkkoja. Voimassa 31.12.2022
asti.

Oriveden kalatalousalueen pohjoinen osa, verkkokalastusrajoitus
Oriveden pohjoisella alueella (Pyhäselkä ja Heposelkä mukaan lukien) kolme (3) metriä ja sitä syvemmillä vesialueilla verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm ympäri vuoden. Rajoitus ei kuitenkaan koske pohjaverkkoja siian pyyntiaikaan, eli
15.10.–15.11. välisenä aikana. Rajoitus ei koske
myöskään muikkuverkkoja. Voimassa 31.12.2022
asti

Oriveden kalatalousalueen eteläinen osa, verkkokalastusrajoitus
Oriveden pääaltaalla, ns. Oriveden eteläisellä alueella kymmenen (10) metriä ja sitä syvemmillä
vesialueilla verkon pienin sallittu solmuväli on 50
mm ympäri vuoden. Rajoitus ei kuitenkaan koske
pohjaverkkoja siian pyyntiaikaan, eli 15.10.–
15.11. välisenä aikana. Rajoitus ei koske myöskään muikkuverkkoja. Voimassa 31.12.2022 asti

Troolikalastusrajoitus
Oriveden eteläisellä alueella troolin vetäminen
kolme (3) metriä lähempänä pintaa on kiellettyä
15.6.–15.7. välisenä aikana. Voimassa
31.12.2022 asti

Heinoniemen osakaskunnan alueella Puhoksen syväväylän eteläpuolella ei lainkaan solmuvälirajoituksia (KARTTA PIIRRETTÄVÄ)
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Seuraavia pyydyksiä ja kalastustapoja ei saa käyttää 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla saimaannorpan keskeisillä elinalueilla:
1) pitkäsiima;
2) muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa;
3) riimuverkko;
4) verkko, jonka liina on pystylangoilla madallettu muualta kuin liinan päistä;
5) verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta;
6) verkko tai yhteen liitettyjen verkkojen muodostama kokonaisuus, jota ei ole avoveden aikana
ankkuroitu molemmista päistä;
7) solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta;
8) solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä
paksummasta yksisäikeisestä langasta;
9) päältä suljettu rysä;
10) päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä;
11) katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, verkoilla ei saa kalastaa 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla alueilla 15 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta lukuun ottamatta solmuväliltään alle 22
millimetriä olevia muikkuverkkoja, joiden käyttö on sallittu 21 päivästä kesäkuuta 30 päivään kesäkuuta.
Pyydyksiä ja kalastustapoja koskevat 1 momentissa säädetyt rajoitukset eivät koske onkimista,
pilkkimistä eikä heittovapa- ja uistinkalastusta, vaikka niitä harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen.
Poiketen siitä, mitä 1 momentin 9 kohdassa säädetään, kielto ei koske päältä suljettua rysää, jonka
solmuväli on alle 55 millimetriä ja jonka nieluun levitettynä tai nieluun kaltereilla varustettuna ei
missään olosuhteissa muodostu aukkoa, joka on suurempi kuin 150 millimetriä. Jos edellä mainittu
rysä on varustettu katetulla etupesällä, sen etupesän kummassakin nurkassa on lisäksi oltava vähintään yksi 70 senttimetriä leveä poistumisaukko saimaannorpan pääsemiseksi pois pyydyksestä.
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Oriveden kalatalousalue ehdottaa että kalatalousalueelle säädettäisiin seuraavat rajoitukset:


Kalastusasetuksen 14 §:ssä tarkoitetulla alueella muikkuverkkojen pitäminen pintaverkkona
3 metriä lähempänä pintaa on kielletty 15.6.-15.7. välisenä aikana.



Kalastusasetuksen 14 §:ssä tarkoitetulla alueella troolin vetäminen 3 metriä lähempänä pintaa on kielletty 15.6.-15.7 välisenä aikana.

