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LEHMON KYLÄN- JA HÖYTIÄISENKANAVAN KALAVEDEN OSAKASKUNNAT Liite 5

Kalastusta ja vesilintujen metsästystä koskevat määräykset v. 2022 Lupia myy JOKIERÄ

KALASTUSLUVAT KALASTUS MÄÄRÄYKSET HÖYTIÄISELLÄ

Osakkaat ja osakaskunnan alueella asuvat: - Höytiäiselle ei pinta- ja välivesipyynnissä saa olla 

Yksikkömaksu 3 €/yksikkö solmuväliltään 80 mm tiheämpiä verkkoja ja talvella

Verkko 3mx30m 1 kpl yksikköä jään alta kalastettaessa ei saa kalastaa solmuväliltään 

Katiska 1 kpl yksikköä 55 mm tiheämmillä verkoilla

Uistelulupa (10 vapaa) 10 €/vuosi Kesällä yli 10 metrin syvyydessä verkon solmuväli 55 mm tai

Tuulastus ja harppuunapyynti 1 kpl yksikköä suurempi. Verkkokalastuksen syysrauhoitus 1.9 alkaen

Koukkupyynti (syöttikoukku 10 kpl) 1 kpl yksikköä jäiden tuloon alle 10 m syvyydessä. Rauhoitus ei koske yli 

Matosiima 100 kpl koukkua 2 kpl yksikköä 80mm verkkoja ja siian pyyntiä 15.10 - 15.11 

Ravustuslupa/10 kpl mertoja 12 €/vuosi 30mm tai sitä tiheämmillä verkoilla

Rysä alle 1,5m tai  kalatupa 1 kpl yksikköä Kalatäkyinen kohosiimapyynti ja harjuslaudan käyttö kielletty 

Rysä yli 1,5m, nuotta 3 kpl yksikköä Uistelu enintään kymmenellä vavalla ja uistimella/venekunta

Ulkopuoliset: - alamitat kuha 42cm, harjus 35cm rasvaevätön järvilohi 60cm

Yksikkömaksu 4 €/yksikkö - rasvaevätön järvitaimen 50cm

Uistelulupa (10 vapaa) 15 €/vuosi - rasvaevällinen järvilohi ja -taimen on rauhoitettu

Lehmon vesialueella ei voi Höytiäisen luvalla uistella Trooli-eli laahusnuottakalastus kielletty

Uisteluluvan voi maksaa osakaskunnan Viehekalastuksessa saa ottaa yhden lohikalan/kalastaja ja 

tilille FI42 5165 4140 0049 30 kuitti mukaan kalastettaessa  kaksi taimenta/venekunta/vuorokautta kohti 

http://www.hoytiainen.fi

PYYDYSYKSIKKÖMÄÄRÄT RAVUSTUS MÄÄRÄYKSET

- ulkopuoliset enintään 16 yksikköä/ruokakunta - ravustus sallittu ainoastaan osakkailla ja kyläläisillä

- kesämökkiläiset enintään 24 yksikköä/ruokakunta - Polvijärvien ravustuslupien myynnistä vastaa Vaivion 

- pyydysyksiköitä ei voi siirtää toiselle ilman hoitok. lupaa osakaskunta, ravustus sallittu ainoastaan 5 mertaa/ruokak.

VESILINTUJEN METSÄSTYSLUVAT LAMPIVESIEN KALASTUS

- Osakkaat ja kylässä asuvat 10 €/vuosi Lampivesien kalastus katiskalla, rysällä ja verkoilla (osakkaat 

- ulkopuoliset 20 €/vuosi ja kyläläiset)

Sorsastusluvan voi maksaa osakaskunnan

tilille FI42 5165 4140 0049 30 kuitti mukaan jahtiin

PYYDYSMERKIT PIELISJOEN KALASTUS

Pyydysmerkit ovat voimassa aina kalenterivuoden ja uudet Syysrauhoitus 1.8. - 31.10. Rauhoitus ei koske ravustusta, 

merkit on oltava pyydyksissä viimeistään 15.1. mennessä. katiskakalastusta ja rantaongintaa.

Pyydysmerkit kiinnitetään kesällä verkkojadan päähän Solmuväliltään alle 55 mm verkoilla kalastus on kielletty

kuvakseen nippuun ja talvella koenta-avantoon keppiin. huhti-, touko- ja kesäkuussa

Kalatäkyinen kohosiimapyynti kielletty

AITTOLAMMEN KALASTUS Katiska, rysä ja verkko VESILINTUJEN METSÄSTYS

- kalastus sallittu ainoastaan osakkailla ja kylässä asuvilla - vesilintujen metsästys on kielletty kaikissa lampivesissä

- verkkokalastus sallittu (2) kahdella solmuväliltään vähin- - järvialueella metsästys kielletty Povijärvillä ja Höytiäisellä 

tään 45 mm verkolla/ruokakunta (3x30 m) Häikänniemi-Majalahti linjan eteläpuolella

- tuulastus kielletty Pötkönniemen alueella ja asuttujen - Pielisjoella vesilintujen metsästys kielletty Joensuun

rantojen läheisyydessä kaupungin rajalta pumppuasema-Kotalahden puoleisella 

- samassa verkkojadassa ei saa olla kuin enintään yhden rannalla olevaan kieltotauluun asti. 

ruokakunnan verkot

Lampivedet: Hammaslampi, Pukslampi, Kalatonlampi, SORSASTUS ON KIELLETTY PUOLI (½) TUNTIA

Lykynlampi, Mustalampi, Välilampi, Kymälampi, Myllylampi, AURINGON LASKUN JÄLKEEN

Rekilampi, Murtolampi

- kalastus sallittu ainoastaan osakkailla ja kylässä asuvilla Pielisjoen kieltoalue merkitään maastoon

- kalastus sallittu katiskoilla, rysällä ja yhdellä verkolla 

POLVIJÄRVIEN KALASTUS Pekan Saunasaaren KÄYTTÖ Muista omat polttopuut!

- kalastus sallittu ainoastaan osakkailla ja kylässä asuvilla Lehmon kalaveden osakaskunta omistaa Pekan Saunasaaren. 

- pyydysyksiköitä enintään 4 kpl/ruokakunta (3x30 m) Saaressa sijaitsee perinteinen kalamaja, uusi maisemasauna, 

yksiköt oikeuttavat kalastamaan katiskalla, rysällä ja verkolla varasto, grillikatos ja kompostikäymälä. Saaressa on suojaisat 

- Lehmonkylän- ja Vaivion osakaskuntien yhteisellä rantautumispaikat pohjoisesta ja etelästä tuleville. Muuten 

sopimuksella saa vesialueella kalastaa molempien osa- saarien välit ovat karikkoisia. 

kaskuntien luvilla osakaskuntien rajasta välittämättä, Saaressa ei ole käyttövuoroja eikä sitä voi kukaan

kalastuksessa noudatettava yhteisesti sovittuja ohjeita esim. saapumisjärjestyksessä varata, vaan sinne ovat kaikki

- kesällä verkkokalastus kielletty solmuväliltään 40 mm tervetulleita.

tiheämmillä verkoilla ja talvella jään alta 45 mm tihe-

ämmillä verkoilla (rajoitus ei koske muikun kalastusta) Saaren rakennuksiin voi avaimia vuokrata Jokierästä, 

Voimatie 12, Joensuu, 0447646309

Kalastuksenvalvojilla on valvontaoikeus Vaivion- ja Saari on kaikkien kalastajien ja veneilijöiden käytössä!

Lehmonkylän osakaskuntien vesialueella

Muista siivota jälkesi ja viethän roskasi mantereelle!

http://www.hoytiainen.fi/

