KARJALAN PYHÄJÄRVEN KALATALOUSALUE
PYHÄJÄRVEN VIEHEKALASTUSLUPA
Pyhäjärven viehekalastuslupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla vapakalastusvälineillä
Pyhäjärven jäsenosakaskuntien vesialueilla. Kalastusluvalla ei saa kalastaa Pyhäjärvessä
olevilla yksityisillä vesialueilla eikä Niinikummun kalaveden osakaskunnan vesialueella
Ätäsköllä, (raja merkitty karttaan) kalastuslupa ei myöskään oikeuta liikkumaan
rajavyöhykkeellä.
Kalastuslupa on henkilökohtainen ja voimassa kalenterivuoden loppuun, viikon tai
vuorokauden.

Lupamaksut:

Perusmaksu:

Lisäuistin:

Viehelupa/paikkakuntalaiset
(Kiteen kaupungissa
ja entisen Uukuniemen kunnan alueella asuvat)

20 €/vuosi

5 €/kpl

Viehelupa/ulkopaikkakuntalaiset

25 €/vuosi
5 €/kpl
10 €/viikko
5 €/kpl
5 €/vuorokausi
5 €/kpl
20 € /vuorokausi, ei vaparajoitusta
45 €/Vuosi

Matkailukalastuslupa (vain yrittäjille)

Tämä lupa edellyttää, että kiinteät pyydykset tulee kiertää vähintään 50 metrin
etäisyydeltä ja nuotta vähintään 100 metrin etäisyydeltä.

Kalastonhoitomaksuun sisältyvään viehekalastuslupaan ei myydä lisäuistimia.
Useammalla uistimella kalastavan on aina lunastettava kalastusalueen
viehelupa, johon kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehekalastuslupa käy vain
yhdestä lisävieheestä.
Lupakuitissa oltava seuraavat tiedot:
Kalastajan nimi, osoite, luvan alkamis- ja päättymisaika sekä lisäuistinten lukumäärä.
Matkailukalastuslupaa ostettaessa tulee tietoihin laittaa myös yrityksen nimi ja y-tunnus.

Kalastusluvan myyjät:
Kesälahti: Pivanka, Kesälahdentie 1, puh. 020-779 2790
Monimesta, Kesälahdentie 37, puh. 042- 475 5790
Kitee:
Kesport Kitee, Kiteentie 7, 010- 666 6370
Teboil Kitee, Kiteentie 51, 0400-383 551
Joensuu:
Jokierä, Voimatie 12, puh. 044-764 6309
Parikkala: Urheilu-Jussi, Parikkalantie 24, puh. 05-470 550

Kalastusluvat voi maksaa myös pankkiin kalatalousalueen tilille:
OP FI49 5139 0340 0012 99
Maksukuitissa on oltava luvan haltijan nimi, luvan voimassaoloaika ja vapamäärä.

Kalastusrajoitukset:
Kalojen alamitat, rauhoitukset ja saaliskiintiöt:
 Kuha 42 cm
 Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu ympäri vuoden.
 Rasvaevättömän järvilohen kalastus sallittu ympäri vuoden. Alamitta 60 cm
Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän
järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti
 Rasvaevätön järvitaimen vähintään 50 cm.
 Harjus 35 cm. Rauhoitettu huhti- ja toukokuussa
 Nieriä 60 cm. Rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa
Pinta- ja välivesikalastuksessa pienin sallittu solmuväli 65 mm ja suurin verkon korkeus 6m.
(pinta- ja välivesi rajoitus ei koske muikun kalastusta)
Syrjäsalmi ja Juurikkasalmi: seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty 100 m säteellä rautaja maantiesillasta.
Piikkeensalmi: seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty 100 m säteellä sillasta.
Mustolanjoki ja Hanelinlampi eivät kuulu viehekalastusyhtenäislupa-alueeseen.

Kalatalousalue suosittelee, että:

 Koukkujen kärkien määrää rajoitetaan siten, että raksissa/vieheessä saa olla enintään
3 koukun kärkeä
 Venekuntaa kohti käytetään enintään 10 vapaa

Pyydysten merkintä:
Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot 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
koenta-avannolle. Talvipyynnissä yli 10 metriä pitkä pyydys ja halkaisijaltaan yli 40 cm:n
avannot on merkittävä 1,2m korkealla merkkisalolla, joka ei saa olla valkoinen sekä
varustettava vähintään 2 cm:n heijastimella.

Lisätietoja:
Mervi Paajanen
Rekkatie 11 A 1, 80100 JOENSUU
050 574 3898
mervi.paajanen@muikkusuomi.fi

