Koitereen kalastusalue, Ilomantsi - kalastusluvat ja lupamääräykset 2017

1. KOITEREEN VIEHELUPA


Lupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla vapakalastusvälineillä koko Koitereen altaalla sekä Koitereen
ympäristön pienvesialueilla. Lupa EI kuitenkaan oikeuta
kalastamaan Metsähallituksen ns. pienvesialueilla.
 Hiiskoskella lupa-alueen rajana on Hiiskosken maantiesilta, jonka alapuoliset alueet Tekojärvellä ja Koitajoella
ovat Koitajoen viehe-, pyydys ja vesilinnustuslupaaluetta. Myös ns. Huhuksen valkama on Koitajoen lupaaluetta.
 Koitajoen vanhassa uomassa Hiiskosken padon
alapuolella on kalastus kiellettyä (aiempi erityislupaalue).
 Viehelupa on henkilökohtainen. Vapojen tai vieheiden
määrää ei ole rajoitettu.
 65-vuotta täyttänyt on lain mukaan vapautettu
viehemaksusta yhden vieheen osalta.
 Alle 18-vuotias on vapautettu kalastusalueen
päätöksellä kaikista viehelupamaksuista.
 Perhelupa (saman ruokakunnan jäsenille, kirjataan
jäsenet lupaan).
 Venekuntakohtainen lupa on annettu nimetylle
henkilölle, jolloin ko. lupa oikeuttaa kaikkia veneen
kyydissä olevia viehekalastamaan.
 Matkailuyrittäjän viehelupa kattaa yrittäjän asiakkaat
yrittäjän mukana ollessa ja maksaa kolme kertaa
perusluvan hinnan.
Koitereen viehelupa (sis. alv 0 %)
10,00 €/2 vrk
15,00 €/viikko
20,00 €/kuukausi
30,00 €/kalenterivuosi
Perhelupa 60,00 €/vuosi.
Venekuntakohtainen lupa 60,00 €/vuosi.

2. KOITEREEN PYYDYSLUPA












Lupa oikeuttaa kalastamaan yksiköintitaulukon
mukaisilla pyydyksillä samalla lupa-alueella kuin
vieheluvalla.
Pyydyskalastuslupa oikeuttaa kalastamaan myös
yleisvesialueella.
Yhteisömökkilupa (yhdistykset, yhtiöt) voivat lunastaa
yksikkömerkkejä kaksinkertaiseen hintaan, jolloin
yksikkömerkit ovat mökillä asuvien yhteisön jäsenten
käytössä. Merkittävä sekä lupakuittiin että
yksikkömerkkeihin.
Kalastuskunnat eivät myy omaa erillistä lupaa.
Metsähallitus myy omille vesialueille myös omaa
pyydyslupaa.
Pyydyslupa on ruokakuntakohtainen.
Viehekalastukseen ja ravustukseen tarvitset aina oman
erillisen luvan eli pyydysluvilla ei voi ravustaa eikä
viehekalastaa.
Yksikön hinta on 4,00 €/kpl (sis. alv 0 %).

3. KOITEREEN RAVUSTUSLUPA




Ravustus on sallittua kunkin kylän alueella vain kylässä
muutoin kuin tilapäisesti asuville ja osakkaille.
Rapuyksikön hinta on 5,00 €/yksikkömerkki (sis. alv 0
%), ja mertaan tulee kiinnittää yksi yksikkömerkki.
Rapumertoja yhtä aikaa pyynnissä enintään 25
mertaa/ruokakunta.

(ver 27.12.2016)



Ravustukseen jaetaan omat erilliset yksikkömerkit, joita
ei voi käyttää muuhun kalastukseen. Merkit voi
lunastaa vain erikseen nimetyistä myyntipisteistä.
Yksiköinti

Verkko max. 3x30 m
Verkko max. 6x30 m
Verkko max. 3x60 m
Verkko max. 6x60 m
Katiska
Rysä, pyyntikork. < 1,5 m
Rysä, > 1,5 m
Koukut 5 kpl
Matosiima, 100 koukkua
Täkysiima, 100 koukkua
Tuulastus

1 yks.
2 yks.
2 yks.
4 yks. (jne)
1 yks.
1 yks.
3 yks./alk.kork. m
1 yks.
5 yks.
10 yks.
1 yks.

4. KOITEREEN KALASTUSALUEEN
KAUPALLISEN KALASTAJAN LUPA
Koitereen kaupallisen kalastajan luvasta on laadittu erillinen
esite. Ammattikalastusluvat (nuottaluvat sekä yli 8 yksikköä
verkkopyyntiin lunastavat pyyntikunnat) myy puheenjohtaja
tai isännöitsijä. Nuottaluvat myydään erillisinä lupina eikä
niille jaeta yksikkömerkkejä: < 7 m nuotta 50 €/vuosi ja > 7
m nuotta 75 €/vuosi. Yleisvesien ammattikalastusluvat
myy 1.1.2016 alkaen Metsähallitus, eivätkä yleisvedet
kuulu Koitereen ammattikalastuslupa-alueeseen.

5. KALASTUSALUEEN JA
KALASTUSLAIN SÄÄDÖKSIÄ
Ajalliset rauhoitukset kalastusalueella
 Rasvaevällinen järvitaimen ja -lohi on rauhoitettu.
 Rasvaevätön järvilohi ei ole rauhoitettu 1.6.-31.8.
 Rasvaevätön järvitaimen ei ole rauhoitettu, paitsi joessa
ja purossa 1.9.-30.11.
 Järvitaimen rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.-30.11.
 Järvilohi rauhoitettu joessa ja purossa 1.8.-30.11.
 Harjus rauhoitettu huhti-toukokuun ajan.
 Rapu rauhoitettu 1.11.-21.7. klo 12.00 saakka.
Alamitat kalastusalueella
 Kuhan alamitta ELY:n päätöksellä 40 cm.
 Rasvaevätön järvilohi 60 cm
 Rasvaevätön järvitaimen 50 cm.
 Harjuksen alamitta 35 cm.
 Ravun alamitta 10 cm.
Verkon solmuvälirajoitukset
 Verkon solmuvälirajoitukset ovat voimassa Koitereen
tasossa olevilla vesialueilla.
 Kun vesisyvyys on alle 10 m on kesä-elokuussa kielletty solmuväliltään 23-44 mm verkot. Muuna aikana
ei alle 10 m vesisyvyydessä ole rajoitusta.
 Kun vesisyvyys on yli 10 m on aina käytettävä solmuväliltään vähintään 55 mm verkkoja.
 Kohoverkkopyynnissä (pinta- ja välivesi) solmuväli
vähintään 65 mm.
 Päätös ei rajoita muikunpyyntiä < 23 mm verkolla.
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.
 Pyydysmerkit on laitettava jadan syvimpänä olevaan
päähän nippuun joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa
tulee olla merkkejä jadassa olevien pyydysten yhteisen
yksikköarvon mukainen määrä.
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Seisovat pyydykset on merkittävä kalastuslain mukaisilla merkeillä (1,2 metriä korkea lippumerkki).
 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.
 Uudet yksikkömerkit laitettava pyydyksiin viimeistään
ko. vuoden tammikuun loppuun mennessä.
 Merkitse yksikkömerkkeihin kalastajan nimi ja
yhteystieto.
Alueelliset rajoitukset ja määräykset
 Verkkokalastus on kielletty istutuspaikoilla
Hiienjokisuussa (Hietaniemestä Härkölän rantaan) ja
Lutin pudotuspaikalla kilometrin säteellä ajalla 15.5.30.6. sekä 1.9.-30.11.
 Koukku- ja siimakalastus (seisova pyydys) syöttiä
käyttäen (ml. mato- tai täkysyötti) kielletään kaikissa
kalastusalueen lupa-alueen pienvesissä, joihin on
istutettu kuhaa. Em. rajoituksen piirissä ovat
Naarvanjärvi, Kivijärvi, Syväysjoen reitin vesialueet ml.
Harkkojärvi, Kelsimät ja Mielat.
 Huhus-Tyrjänsaaren kalastuskunnan lampialueen
istutusvesissä käytettävä solmuväliltään vähintään 50
mm verkkoa ja lampivesissä saa olla pyynnissä
enintään kaksi (2) verkkoa/rkk.
 Käenkosken kalastuskunnan alueen osalta
suositellaan, että Syväysjoella vältettäisiin
moottoriveneellä liikkumista.
 Ahvenjärven kalastuskunnan alueen lampivesillä
saavat Ahvenjärven kylän ulkopuolella asuvat
(ulkopuoliset, ei osakkaat) käyttää enintään 5 (viittä)
yksikköä/rkk. Kelsimässä käytettävä aina vähintään 50
mm verkkoa. Kyläläisillä ei rajoitusta yksikkömäärään.
 Lapiovaaran kalastuskunnan Lapiojärvessä ja
lampivesissä enintään viisi (5) yksikköä/rkk.
 Naarvansalon kalastuskunnan alueen lampivesien
osalta ei ole erityisiä paikallisia rajoituksia.
Muut määräykset
 Lupatosite on pidettävä mukana ja esitettävä vaadittaessa kalastuksenvalvojalle.
 Koe pyydykset säännöllisesti ja poista pyydykset sekä
pyyntivälineet välittömästi pyynnin päätyttyä.
 Huomioi myös kaikki muut kalastuslain ja –asetuksen
mukaiset säädökset.
 Kunnioita toisia kalastajia ja sijoita pyydyksesi vähint.
50 m etäisyydelle toisista seisovista pyydyksistä.
 Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan
enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi
ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.
 Verkkoja saa kerrallaan käyttää korkeintaan 8
kpl/pyyntikunta.

6. VESILINTUJEN METSÄSTYS
Koitereen kalastusalueelle myydään kalastusaluekohtaista vesilintujen metsästyslupaa. Lupa-alueena on sama
alue kuin Koitereen vieheluvassa seuraavin rajoituksin:
 Ns. Huhuksen valkaman alue on Koitajoen
kalastusalueen lupa-aluetta.
 Luvalla ei saa metsästää Metsähallituksen alueilla eikä
yleisvesialueella, joissa metsästysoikeus on yksin
Metsähallituksella.
 Yleisvesialueella kuntalaisilla on kuitenkin maksuton
metsästysoikeus.

(ver 27.12.2016)

Vesilinnustuslupa kaikille 10,00 €/kausi (sis. alv 0 %).

7. LUPAMYYNTI
Ilomantsi:
Kesport Kortelainen
Mantsin Rauta-Sport Laatikainen
Käenkoski:
Erämatkailukeskus #, Naarvantie 194B
Huhus:
Tapani Ikonen, Huhuksentie 55
Tyrjä:
Toivo Tahvanainen
Kivilahti:
Eero Hämäläinen#
Alpo Vepsäläinen
Uimaharju:
JPM-myynti, Autoasemankaari 1
R-kioski, Kauppatie 23
Eno:
SEO Kaltimontupa, Eno-Joensuuntie 50
Petteri Tahvanainen, Lönnrotinkuja 2
Lieksa ja Pankakoski:
Lieksan Retkiaitta,
Pielisentie 33, Lieksa
Ilmari Tuhkanen,
Kaatrankatu 7, Pankakoski

p. 0400 264 100
p. 010 229 1510
p. 040 739 6384
p. 040 533 6531 ja
040 1851750
p. 0500 182 016
p. 040 729 0646
p. 0500 694 434
p. 045 137 0016
p. 013 771 841
p. 013 741 610
p. 040 578 8078

p. 0400 172 226
p. 040 732 2890

Kaikki lupahinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0) ja kalastusalue
ei ole arvonlisäverovelvollinen.
Viehe- ja vesilinnustusluvan voi maksaa pankkiin tilille OP
Ilomantsi FI63 5072 0540 0286 12
Nimi- ja osoitetietojen lisäksi on tilisiirtokuittiin merkittävä teksti
"Koitereen viehelupa tai vesilinnustuslupa" sekä luvan
voimassaoloaika. Ravustuslupia vain # - merkityistä
myyntipisteistä.
www.eraluvat.fi www.kalapassi.fi www.kalakortti.com

8. LISÄTIETOJA
Pj Petteri Tahvanainen

p. 040 578 8078.
petteri.tahvanainen@telemail.fi

Vpj Alpo Vepsäläinen

p. 0500 694 434.
alpo.vepsalainen@hotmail.fi

Isännöitsijä Toivo Korhonen

p. 050 3628 425.
toivo.korhonen@joenisp.fi

Hallituksen jäsenet
Kari Lyhykäinen, Ahvenjärvi
Jaakko Kuivalainen, Lapiovaara
Jari Tahvanainen, Käenkoski
Tapani Ikonen, Huhus
Esko Puhakka, Huhus
Tapio Härkönen, Tyrjä
Juha Hirvonen, Naarva

p. 0500 213 056.
p. 050 550 8130.
p. 0400 137 874.
p. 040 533 6531.
p. 0400 192 637.
p. 050 301 4061.
p. 0400 368 300.

Metsähallitus

p. 020 69 2424. www.eraluvat.fi
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