HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE
Kalastusmääräykset vuodelle 2022
HÖYTIÄISEN YHTENÄISLUPA
Lupa oikeuttaa kalastamaan verkoilla ja katiskoilla, Lehmon kalastuskunnan aluetta lukuun ottamatta, koko
Höytiäisellä. Hinta on 4 € yksiköltä.
PYYDYSTEN YKSIKÖINTI
Verkko
3 x 30 m
Verkko
3 x 60 m
Lisäksi aina alkavalta verkon korkeuden kolmelta (3) lisämetriltä
Katiska
LISÄKSI VAIN YLEISVETTÄ KOSKEVAT PYYDÖT JA NIIDEN YKSIKÖINTI
Tuulastus ja harppuunalupa
Koukkupyynti (syöttikoukku 10 kpl, pitkäsiima enint. 100 koukkua)
Kalatäkyinen kohosiimapyynti kielletty ympäri vuoden
Rysä 1 m tai alle 1 m
Rysä yli 1 m, max. 1,5 m
Rysä yli 1,5 m kaupallisen kalastuksen lupa haettava Metsähallitukselta
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Nämä luvat eivät koske kaupallista kalastusta yleisvedellä ja Ahmovaaran osakaskunnan vesialueella.

Kaupallista kalastusta lukuun ottamatta verkkojen sallittu enimmäispituus on 240 metriä
pyynti- tai venekuntaa kohti. Kaupallisen kalastuksen luvat yleisvesialueelle myöntää Metsähallitus ja
Ahmovaaran vesialueella Ahmovaaran osakaskunta.
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. Verkkojadat on merkittävä
kalastuslain mukaisilla merkeillä (1,2 metriä korkea lippumerkki) ja pyydyksen suunta tulee osoittaa kupain
jadan molemmissa päissä. Tämä koskien myös pohjapyyntöjä. Pitkä pyydys tarvitsee välikohon jokaista alkavaa
120 m kohden. Pyydysmerkit varustettuna yhteystiedoin 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. Pyydys ja halkaisijaltaan yli 40
cm:n avannot on merkittävä värillisellä 1,2 m korkealla 2 cm:n heijastimella varustetulla merkkisalolla.
HÖYTIÄISEN VIEHEKALASTUSLUPA
Lupa oikeuttaa kalastamaan koko järven alueella, pois lukien Lehmon osakaskunnan vesialueen, kaikilla
vapakalastusvälineillä.
Lupa on voimassa kalenterivuosittain. Luvan voi maksaa suoraan Höytiäisen kalatalousalueen
tilille: Op FI64 5165 0740 0198 98.
Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä (vetouistelussa saa
käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä kalastettaessa on lunastettava kalatalousalueen
viehelupa.
Kalastusmaksut ovat:
Lupa-aika
Viikko
20 €
max. 10 vapaa/venekunta.
Kuukausi
30 €
max. 10 vapaa/venekunta
Vuosi
60 €
max. 10 vapaa/venekunta
(10 vapaan kuuluu myös kalastonhoitomaksuun sisältyvät vavat)
Vuosi
25 €
max. 3 vapaa/venekunta
Harjuslaudan käyttö kielletty.
Uistelukisalupana peritään 5 €/venekunta ja lupa on voimassa kilpailuaikana. Lupa haetaan kalatalousalueelta.
KALASTUSLUPIEN MYYJÄT (pyydysyksikkö ja viehelupa)
Kontiolahti:
Höytiäisen Tupa
Kunnasniemi: Keijo Kinnunen, puh. 044-3542338; Matti Räsänen, puh. 050-305 4986
Polvijärvi:
Polvijärven Kone ja Tarvike, puh. 013-631469
Ruvaslahti:
Jaana Leppänen, 040-9116889
Huhmari:
Lomakeskus Huhmari, puh. 0207691230
Joensuu:
Jokierä 044-7646309
Kalakortti.com (pyydysyksiköiden nettimyynti)
Viehelupa verkkokaupasta: kalapassi.fi, eraluvat.fi, kalakortti.com
Kääntöpuolella Höytiäisen kartta sekä tiedot kalastus- ja pyydysrajoituksista.

KALASTUSRAJOITUKSET
Jään alta kalastettaessa verkkojen pienin
sallittu solmuväli on 55 mm.
Avovesikaudella kymmenen (10) metriä tai
syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu
ainoastaan solmuväliltään 55 mm tai sitä
harvemmilla verkoilla. Ei koske
muikkuverkkoja.
Koho- ja välivesipyynnissä käytettävien harvojen
verkkojen pienin sallittu solmuväli on 80 mm.
Rajoitus ei koske muikunpyyntiä.
Alle 10 metrin syvyisillä vesialueilla, 1.9.
alkaen jäiden tuloon asti, on verkon pienin
sallittu solmuväli 80 mm. Siian ja muikun
kalastus on kuitenkin sallittua 15.10.-15.11.
välisenä aikana verkoilla, joiden solmuväli on
30 mm tai pienempi.
Kartta rajoitusalueesta löytyy osoitteesta:
hoytiainen.fi/kalastus
Kalatäkyinen kohosiimapyynti kielletty
ympäri vuoden.
Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen 050-574 3898
Puheenjohtaja Jukka Pusa 040-013 8579

KALOJEN ALAMITAT:
- Rasvaevätön järvilohi
- Rasvaevätön järvitaimen
- Harjus
- Kuha

60 cm
50 cm
35 cm
42 cm

Saaliskiintiö: vapaa-ajan kalastuksessa sallitaan
enintään yhden (1) rasvaevättömän järvilohen
saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti
Vapakalastuksessa sallitaan kahden (2)
rasvaevättömän taimenen saaliiksi ottaminen
venekuntaa ja vuorokautta kohti.
Rasvaevällinen järvilohi ja –taimen rauhoitettu
ympäri vuoden.

