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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 ala-

mittainen kala on aina vapautettava (KalL 58 §). Vapaa-ajankalastuksessa Vuoksen vesistöalu-

eella on sallittua enintään yhden rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuo-

rokautta 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) koukkupyy-

dyksellä on kielletty koko Pielisjoella, välillä Uimasalmen silta – Pielisjokisuu 

 

Pielisjokisuulla tarkoitetaan Pielisjoelta Pyhäselän kalaväylälle ulottuvaa aluetta. Sen alaraja kul-

kee Kuhasalon Kalmoniemen kärjestä Voiluodon länsikärkeen ja siitä edelleen Pielisjoen laajenne-

tun kalaväylän linjaa etelälounaaseen Höytiäisen suunnasta tulevalle 2,4 metrin väylälle. Tästä pis-

teestä raja kulkee mainittua väylää luoteeseen, kunnes se risteää Linnunlahden venesataman väy-

län. 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 Kouk-

kuniemen kohdalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALA-KOITAJOKI JA PIELISJOKI; UIMASALMEN SILTA – KALTIMON VOIMALAITOS-

PATO  

 

Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu Rahkeenvedellä 1.6.-31.8. (KalA 1 §). Jokialueella rasva-

eväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.8.-31.10. sekä rasvaeväleikattu taimen 1.8.-31.10. välisenä ai-

kana. 
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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, Siika-

kosken 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 pyy-

dyksistä (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 vaellus-

kalavesistöön kuuluvan joen syksyinen verkkokalas-

tuskielto. 

 

Kuva 4. Pielisjoki, Kaltimon ja Kuurnan voimalaitospa-

tojen välinen alue 
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Kaltimon voimalaitospadon alapuolella kaikenlainen kalastus on kielletty padolta alavirran suun-

taan 250 metrin matkalla. Kaltimon voimalaitospadon alapuolisessa kanavassa 1500 metrin mat-

kalla kalastus on kielletty seisovilla pyydyksillä (kuva 5).  

Kuva 5: Kaltimon voimalaitoksen ylä- ja ala-         Kuva 6: Kuurnan voimalaitoksen ylä- ja  

puoliset kieltoalueet.                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 KA-

LAVÄYLÄ PYHÄSELÄLLÄ MUKAAN LUKIEN  

 

Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu Pyhäselän kalaväyläalueella (kuten Saimaan altaan muilla 

kalastusasetuksessa määritellyllä alueilla) 1.6. – 31.8. (KalA 1 §) Jokialueella rasvaeväleikattu jär-

vilohi 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 elo-

kuun 1. päivän alusta lokakuun 31. päivän lop-

puun saakka rantoja myöten (ns. syysrauhoi-

tus). Pielisjokisuun kalaväylä Pyhäselällä kuu-

luu kieltoalueeseen (kuvat 7 ja 8).  

 

Kielto ei koske katiskakalastusta eikä kalastus-

lain 4 §:n määritelmien mukaista rannalta käsin 

tapahtuvaa ongintaa ja pilkintää.  

 

Verkkokalastus on sallittua jokialueella 1.11 al-

kaen kalastusasetuksesta poiketen. 

 

Kuva 7. Pielisjoki, Kuurnan voimalaitoksen ala-

puolinen 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 talou-

dessa asuvia perheenjäseniään. Lupaa ei voi siirtää toiselle. Lupa tai jäljennös siitä on esitettävä 

kalastuksenvalvojalle pyydettäessä. 

Kalastaminen katiskalla em. kiinteistöjen edustalla sekä ran-

nalta käsin (ml. laituri tai vastaava) tapahtuva onkiminen, pilkki-

minen sekä viehekalastus on sallittua karttakuvaan 8. viivoituk-

sella 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 kiel-

letty seisovilla pyydyksillä (mm. verkot, rysät, siimat) (KalL 

68 §). Kalastus katiskalla ja rapumerralla on kalaväyläalu-

eella aina sallittua (kuva 9). 

 

Kuva 9: Pielisjokisuun kalaväylä (viivoitettu alue) ja ns. 

syysrauhoitusalue Pielisjokisuulla (merkitty punaisella) 

 

 

 

 

ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖKSILLÄ MÄÄRITETYT PIELISJOEN KOSKI- JA VIRTA-

ALUEET  

 

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 Suvan-

tosillan välinen alue rantoja myöten. Kuoreen lip-

poaminen kutuaikana tulisi sallituksi (vesialueen 

omistajan luvalla) ja onkiminen laguunista salli-

taan tapauskohtaisesti ELY:ltä haettavalla poik-

keusluvalla (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 ra-

jaama alue rantoja myöten. Alueen pohjoisraja 

kulkee linjaa Rahkeenniemen itäinen kärki-Papin-

saaren eteläinen kärki-Pajuniemen pohjoiskärki, 

alueen eteläraja kulkee Sirkanpuron kohdalta 

kohtisuoraan Pielisjoen uoman poikki Paukkajan-

vaaran Variskallion eteläpuolelle. Alueen itäraja 

kulkee Retujärven luusuassa Syväsalmen nis-

kalta 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 koukkupyydyk-

sellä 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, Tikanse-

län-Pyhäselän välinen Vuosalmi) vuosittain 1.8.-15.9. välisenä aikana 250 metrin leveydeltä syvä-

väylän (4,2 m) molemmin puolin. Voimassa 31.12.2021 asti. 
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Koko Oriveden kalatalousalue (pääallas), verkkokalastusrajoitus 

Pyhäselän-Oriveden järvialtaalla (Heposelkä mu-

kaan lukien) pinta- ja välivesipyynnissä kolme 

metriä (3 m) ja sitä syvemmillä vesialueilla on pie-

nin sallittu verkon solmuväli 80 mm. Rajoitus ei 

koske muikkuverkkoja. Voimassa 31.12.2022 

asti. 

 

 

 

 

 

Oriveden kalatalousalueen pohjoinen osa, verkkokalastusrajoitus 

Oriveden pohjoisella alueella (Pyhäselkä ja Hepo-

selkä mukaan lukien) kolme (3) metriä ja sitä sy-

vemmillä vesialueilla verkon pienin sallittu solmu-

väli on 55 mm ympäri vuoden. Rajoitus ei kuiten-

kaan 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 alu-

eella 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 myös-

kään 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 
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Seuraavia pyydyksiä ja kalastustapoja ei saa käyttää 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla sai-

maannorpan 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 yk-

sisäikeisestä 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 tarkoite-

tuilla alueilla 15 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta lukuun ottamatta solmuväliltään alle 22 

millimetriä olevia muikkuverkkoja, joiden käyttö on sallittu 21 päivästä kesäkuuta 30 päivään kesä-

kuuta. 

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 vä-

hintään 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 pin-

taa on kielletty 15.6.-15.7 välisenä aikana.  

 

 

 

 


