
TUTJUN-ROUKALAHDEN KALAVEDEN OSAKASKUNTA 
KALASTUS- JA SORSANMETSÄSTYSLUVAT v. 2022 
Kalastusluvat: 
Osakas  verkko (3 x 30 m)/katiska 1,50 €/kpl 
Ei osakas verkko (3 x 30 m)/katiska 2,00 €/kpl 
Pitkäsiima 100 kpl koukkuja   2,00 € 
Uistelulupa     4,00 €/vapa Rantanuotalla pyynti on maksutonta. 
Rysä pieni (pyyntisyvyys alle 1,5 m)  1,50 € 
Rysä iso pyyntisyvyys yli 1,5 m   3,00 €/m 
 
Troolilupia myönnetään vain osakaskunnan jäsenille. 
 
Sorsanmetsästysluvat: 
Osakas    10,00 €/kausi 
Ei osakas   20,00 €/kausi 
 
Kalastuslupien myyjät: 
Saariston kesäpuoti (p. 045 490 0100)   Pentti Lihavainen (p. 0500 375 613) 
Pesonen Markku (p. 050 595 7462)   Kinnunen Matti (p. 050 370 3967) 
Papunen Petri (p. 045 868 7363)   ST1 Liperi / Partanen (p. 044 048 0954) 
Jokierä, Joensuu (p. 040 540 8955) 
 
KALASTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
Alamitat, rauhoitukset ja saaliskiintiöt 
- Kuha 42 cm 
- Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu ympäri vuoden. Rasvaevätön järvilohi on 
rauhoitettu 1.6–31.8. välisenä aikana. Järvilohen alamitta 60 cm, järvitaimenen 50 cm. 
- Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi 
ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.  
- Harjus 35 cm, rauhoitettu huhti- ja toukokuussa. 
- Nieriä 60 cm, rauhoitettu koko Vuoksen vesistössä syys-, loka- ja marraskuussa. 
Oriveden kalatalousalue suosittaa koukkujen kärkien rajoittamista siten, että yhdessä alle 12 cm:n 
pituisessa vieheessä/raksissa saa olla enintään 3 koukun kärkeä. 
 
Oriveden kalatalousalueen päättämät kalastusta koskevat määräykset voimassa toistaiseksi 
 
Verkkokalastus: 
- kesällä ja talvella yli kolme (3) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan 
solmuväliltään 55 mm ja sitä harvemmilla verkoilla. Lohikalapyynnissä suositellaan käytettävän 80 
mm tai sitä suurempaa silmäkokoa, koska kaikki alamittaiset kalat (vahingoittuneet tai 
vahingoittumattomat) on palautettava vesistöön. 
- pinta- ja välivesipyynnissä verkon solmuväli vähintään 80 mm koskien yli kolme (3) metriä syvempiä 
vesialueita 
- siian pyyntiaikaan 15.10.–15.11. pohjaverkoilla ei rajoituksia 
Siimakalastus: kohosiimapyynti (ml. pinta- eli lohisiima) on kielletty ympärivuotisesti 
Vapakalastus: enintään10 vapaa/venekunta 
Huom! Verkkojen solmuvälirajoitukset eivät koske muikkuverkkoja 
 
Lohikalojen nousuväylän kapeikkojen kalastuskielto: Kaikenlainen kalastus (myös onkiminen, 
pilkkiminen ja uistelu) on kielletty 250 metrin leveydeltä syväväylän molemmin puolin Arvinsalmessa 



Sikosaaren ja linjan Sokanniemi-Tuohiniemi välisellä alueella sekä Vuosalmessa uloimpien valaistujen 
viittojen välisellä alueella 1.8.–15.9. välisenä aikana. 
 
Sopimus kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan suojelemiseksi: 
Osakaskunta kieltää alueellaan seuraavien pyydysten ja kalastustapojen käytön: 1)pitkäsiima ja muu 
koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa ja kalanpalaa 2)riimuverkko 3)verkko, jonka liina on 
tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta (multifiililanka) 4)solmuväliltään alle 60 mm verkko, 
jonka liina on 0,17 mm paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililanka) 5)solmuväliltään 60 
mm tai sitä suurempi verkko, jonka liina on 0,20 mm paksummasta yksisäikeisestä langasta 6) rysä, 
paunetti ja muu vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 mm ja joka ei ole päältä avoin 7) 
katiska, merta tai päältä suljettu rysä, jonka nieluun voi muodostua aukko, joka on leveydeltään 
suurempi kuin 150 mm tai pyöreänielu, joka on halkaisijaltaan suurempi kuin 180 mm. 
Lisäksi osakaskunnan alueella on kielletty 15.4.–30.6. edellä mainittujen pyydysten lisäksi kalastus 
verkkopyydyksillä, lukuun ottamatta alle 22 mm muikkuverkkoja. Rajoitukset eivät koske onkimista, 
pilkkimistä ja uistelua, vaikka niitä harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen. Huomioitava kuitenkin 
lohikalojen nousuväylän kapeikkojen kalastuskielto. 
 
Lisäksi on huomioitava Metsähallituksen asettamat talviset liikkumisrajoitukset norpan mahdollisilla 
pesimäalueilla. Kartat löytyvät osoitteesta www.metsa.fi/saimaannorppa. 

http://www.metsa.fi/saimaannorppa

