
PIELISEN-KARJALAN KALATALOUSALUE 

 

SYYSKOKOUS      2021 

 

Aika: 18.11.2021 klo 10.00 

 

Paikka: Juuka, Lounasravintola Karku 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Turunen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjan tekijän, pöytäkirjan tarkastajien ja 

ääntenlaskijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Turunen.  

Pöytäkirjan tekijäksi valittiin Taina Ahosola.  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Lipponen ja Taisto Pellikka.  

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Vallius ja Ilkka Tolvanen. 

 

3. Todetaan äänioikeutetut paikalla olevat jäsenet 

Todettiin että paikalla oli 19 äänioikeutettua kokousedustajaa ja heillä oli käytössään 

yhteensä 47 ääntä. Lisäksi paikalla on 2 henkilöä ilman äänioikeutta. Lista kokousedustajista 

on pöytäkirjan liitteenä. 

 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsut on lähetetty 25.10.2021 tiedossa oleville kalatalousalueen jäsenille. Sääntöjen 

mukaan kutsut on lähetettävä 14 vuorokautta ennen kokousta, joten kokous todettiin 

sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6. Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen 

Käytiin läpi käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Liite 3 kalastusrajoituksista on muutettu 

vastaamaan tulevia rajoituksia jotka tulevat voimaan 1.1.2022. Sivulla 53 oleva lause 

"Kalatalousalue aikoo rauhoittaa Naarajoen kunnostetut koskialueet ympärivuotisesti 

kaikenlaiselta kalastukselta. Tarkoitus on näin tukea koskilla toteutettavaa järvilohen ja 

taimenen kannanelvytystä." muutettaisiin seuraavanlaiseksi: Kun kunnostetut 

poikastuotantoalueet alkavat tuottaa tulosta Lieksanjoen eri kohteilla, kalatalousalue 

hakee ELY-keskukselta ympärivuotista kalastuskieltoa kaikenlaiselle kalastukselle 

Naarajoen kunnostetuille koskialueille. Alueelle on kuitenkin jätettävä myös 

kalastusmahdollisuus esimerkiksi suvantoalueilla. Tarkoitus on näin tukea koskilla 

toteutettavaa järvilohen ja taimenen kannanelvytystä, mutta samalla huolehtia, että 

petokaloja saadaan kalastettua, jotta niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa lohikalojen 

poikasille. 

S.27. Poistetaan lause Kaupallisille kalastajille olisi suotavaa saada oma viehekalastuslupa, 

jonka hinnoittelusta päättäisi vuosittain kalatalousalue. 

Omistajakorvauksien jaon kohtaan (10) laitetaan teksti, että vaelluskalojen suojelun takia 

tehdyt rauhoitusalueet eivät saisi vaikuttaa omistajakorvausten jakoon vähentävästi, esim. 

Lieksanjoen rauhoitukset. Tätä asiaa pitäisi viranomaisten ja ministeriön miettiä ja verrata 

esim. norpparauhoituksiin joissa osakaskunnat saavat korvausta rauhoitusalueista. 



 

Päätettiin vahvistaa Pielisen-Karjalan kalatalousalueen luonnos käyttö- ja 

hoitosuunnitelmasta yllämainituin korjauksin ja esitetään se ELY-keskukselle 

hyväksyttäväksi. Päätettiin myös, että YTR kokouksessa Juha Rouvinen tekijänä esittelee 

käyttö- ja hoitosuunnitelman. 

 

7. Esitys hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja muiden toimihenkilöiden palkkioiksi 

vuodelle 2022 

Hallituksen esitys: 

 Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 60 €/kokous 

 Puheenjohtajan palkkio 900 €/vuosi 

 Kalastuslupien myyntipalkkio 15 % 

 Kirjanpito ja tilintarkastus laskuja vastaan 

 Kalastuksenvalvonta laskuja vastaan 

 Matkakulut kaikille toimihenkilöille valtion matkustussäännön mukaan 

 

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja muiden 

toimihenkilöiden palkkioista vuodelle 2022 yllämainitun mukaisina. 

 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 1) 

Hallituksen esitys, liite 1. Käytiin läpi toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022. Hyväksyttiin 

hallituksen esittämä toimintasuunnitelmaesitys liitteen 1 mukaisena.  

 

9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022 (liite 2) 

Hallituksen esitys liite 2. Käytiin läpi talousarviota vuodelle 2022. Emokalapyynti 

muutettiin tulo ja menopuolelle yhtä isoiksi. Sekä emokalapyynti että smolttipyynti on hyvä 

olla mainittuina kuitenkin talousarviossa. talousarvio on näinollen 8 500 euroa ylijäämäinen. 

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2022 liitteen 2 mukaisena 

yllämainituin muutoksin. 

 

10. Valitaan hallitukseen viisi (5) jäsentä vuosiksi 2022-2024 

Erovuorossa ovat Pertti Gröhn, Kari Turunen, Taisto Pellikka, Aarre Toivonen ja Jukka 

Turunen. Taisto Pellikka on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallituksen tehtäviin.  

 

Hallitukseen esitettiin, Pertti Gröhniä, Kari Turusta, Aarre Toivosta, Jukka Turusta ja Osmo 

Tolvasta. 

 

Muita esityksiä ei tullut, joten hallitukseen valittiin Pertti Gröhn, Kari Turunen, Aarre 

Toivonen, Jukka Turunen ja Osmo Tolvanen. 

 

11. Valitaan hallituksen keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Puheenjohtajaksi esitettiin Jukka Turusta ja varapuheenjohtajaksi esitetiin Juha Lipposta.  

 

Muita esityksiä ei tullut joten puheenjohtajaksi valittiin Jukka Turunen ja 

varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Lipponen. 

 

 

 

 

 

 



12. Kalastuslupien hinnat ja myyjät sekä kalastusrajoitukset vuodelle 2022 (liitteet 3 ja 4) 

Käytiin läpi Pielisen ja Lieksanjoen lupaesitteet. Lieksanjoen suualueen kalastuskiellon 

rauhoitusaika muutetaan vastaamaan osakaskunnan tekemää päätöstä, kunhan osakaskunta 

pitää kokouksen ja päättää uudesta rajoituksesta (1.9.-30.10.).  

 

Hyväksyttiin luvanmyyjät ja kalastuslupien hinnat vuodelle 2022 liitteiden 3 ja 4 mukaisina 

yllämainituilla korjauksilla. 

 

13. Valitaan Pielisen-Karjalan kalatalousalueelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

Tilintarkastajaksi valittiin HTM Raimo Liukku L & L Tilintarkastus Oy:stä ja 

varatilintarkastajaksi KHT Pentti Hämäläinen Kiteeltä.  

 

14. Tiedotus ja muut asiat 

 Emokalapyynnin tuloksia – Emokaloja saatiin yhteensä 82 kappaletta. Kalat 

siirrettiin Lieksanjoelle eri kohteille. Vanhaan uomaan nousi jonkin verran 

kutukaloja jotka nähtävästi tekivät kutupesiä. 

 Luonnonvarakeskuksen esitys – Matti Janhunen kertoi järvilohen ja -taimenen 

tilanteesta ja miten luonnonvarakeskus tarvitsee lohikalojen sukutuotteita takaamaan 

viljelyn jatkumoa jotta lohikaloja saadaan viljelyyn sekä Pielisjoelle ja Lieksanjoelle 

kannanhoidolliseen istutukseen. Janhunen painotti, että nousevista emokaloista 

tarvitaan sukutuotteita jotta geenipohja säilyy. Käytiin asiasta keskustelua ja 

todettiin, että yhteistyötä on lisättävä. Vesihomeongelmat ovat laitoksilla pahoja ja 

luonnonvarakeskus on ryhtynyt hajauttamaan emokalaparvia eri laitoksille.  

 Pielisen säännöstely – UPM Energy Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeuteen 

valituksen Itä-Suomen aluehallintoviraston vesilain mukaisesta lupapäätöksestä 

16.4.2021 nro 34/2021 (Pielisen juoksutusta koskevien lupamääräysten 

muuttaminen, Kaltimon voimalaitos, Joensuu). Kalatalousalue ei anna muistutusta 

asiasta. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.25 

 

 

 

 

 

 Jukka Turunen  Taina Ahosola 

puheenjohtaja  pöytäkirjan tekijä 

 

 

  

 Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja 

 tehtyjä päätöksiä 

 

 

 

  

  

Juha Lipponen  Taisto Pellikka 
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Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2022 

 

Rahoitus 

Kalatalousalueen toimintaa rahoitetaan Pielisen vieheluvan ja Lieksanjoen viehe- ja pyydysluvan 

myynnistä saatavilla tuloilla. Lisäksi toimintaan käytetään ELY-keskuksen kautta saatavia 

kalatalousalueen toimintamäärärahoja. Kalastonhoitomaksuista kalaveden omistajille palautettavia 

maksuja kalatalousalueen käyttöön jää jonkin verran. Lisäksi voidaan hakea kalatalouden 

edistämismäärärahaa. 

 

Vuosikokous 

Vuosikokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja 

syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous. 

    

Hallitus 

Hallituksen tehtäviin kuuluu vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja 

vuosikokouksessa tehtyjen päätösten toimeenpano ja tiedoksianto. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan 

kuuluvien tehtävien toimeenpano ja raportointi suunnitelman toteutumisesta sekä 

kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien hoidon järjestäminen kuuluu myös hallituksen tehtäviin. 

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. 

 

Yhtenäisluvat 

Alue myy Pielisen viehelupaa ja Lieksanjoen viehelupaa sekä pyydyslupaa, jonka hinnoista ja 

lupaehdoista päättää alueen vuosikokous. Yhtenäislupa-alueille tulee tehdä uudet kartat ja 

kalatalousalue on saanut edistämismäärärahaa 2 000 euroa karttojen laatimiseen. Päivitetään ainakin 

Pielisen vieheluvan kartta vuonna 2022 ja Lieksanjoen kartta tehdään, heti kunhan sopimusasiat on 

saatu selvitettyä. 

 

Istutukset 

Vuonna 2022 istutetaan 3- vuotiasta järvilohta ja/tai -taimenta talousarvion mukaisesti. Tehdään 

useampivuotinen istutussuunnitelma. 

 

Kalastuksen valvonta 

Kalatalousalue on saanut ELY-keskukselta rahaa Lieksanjoen kalastuksenvalvontaan. Varat ovat 

käytettävissä vuonna 2022. Kalatalousalueen omilla varoilla suorittama valvonta kohdistuu 

pääasiassa Pielisen vieheluvan valvontaan. Osakaskuntien vesialueella valvontaa suoritetaan 

osakaskuntien antamien valtuuksien mukaisesti. Lisäksi Metsähallituksen erätarkastajat valvovat 

Metsähallituksen vesialueita. Kalastusrajoitukset muuttuvat, joten joelle pitää saada uusia 

kieltotauluja. 

 

Järvilohi/-taimen-hankkeet 

Kalatalousalue osallistuu emokalapyyntiin, rahoituksen on tultava muualta kuin kalatalousalueen 

varoista. Kalatalousalue hoitaa smolttien kiinniottolaitteen toimintaa Pankakosken voimalaitoksella 

ja Kemijoki Oy vastaa sen aiheutuneista kustannuksista. 

 



Koulutus 

Kalatalousalueen hallitus ja luottamushenkilöt osallistuvat koulutuksiin ja opintomatkoille 

hallituksen päättämässä laajuudessa. Kalatalousalue järjestää tarvittaessa koulutuksia ja 

opintomatkoja yhteistyössä muiden kalatalousalueiden kanssa. 

 

Muu toiminta 

Kalatalousalueella on omat nettisivut ja niiden avulla viestitetään ajankohtaisista asioista. Toivotaan 

edelleen että osakaskunnat toimittaisivat ajantasaiset lupatietonsa toiminnanjohtajalle, jotta tiedot 

saadaan kalatalousalueen nettisivuille. 
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TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022 (alv 0) 

 

 

 

TULOT 
  

Kalatalousalueen omat varat:        
       

Viehekalastusluvat     20 000 €     

Omistajakorvaukset kalastonhoitomaksuvaroista    15 000 €      

     35 000 € 

 

 

Yleisavustukset: 

 

Kemijoki Oy Kiinniottolaitteen ylläpito   3 000 € 

Edistämismääräraha, emokalapyynti   3 000 € 

Edistämismääräraha, sähköiset kartat   2 000 € 

Toimintamääräraha       15 000 € 

        23 000 € 

 

  

  ======== 

   58 000 € 

 

Menot: 

 

Kalanpoikasten istutus    15 000 €   

Valvonta (Pielinen)      2 000 €     

Hallintokulut (mm. henkilökulut, isännöinti, tilit) 16 000 € 

Koulutus ja opintomatkat    3 000 € 

Nettisivujen ylläpito   500 € 

Emokalapyynti   3 000 € 

Kiinniottolaitteen ylläpito   3 000 € 

Sähköiset kartat   4 000 € 

Muut kulut    3 000 € 

  

                                      

                                     ========  

    49 500 € 

 

 

                8 500 € 
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PIELISEN-KARJALAN KALATALOUSALUE pielisenkarjalankalatalousalue.net  

 
Pielisellä ovat voimassa seuraavat viehekalastusmääräykset vuonna 2022: 
 
VIEHEKALASTUSLUPA 
Lupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla viehekalastusvälineillä Pielisen järvialtaalla mukaan lukien Lautiainen ja 
Kuokkastenjärvi. Alarajana luvalla on Ahvenisen ja Sorvinginsalmen sillat. Lupa-alueeseen eivät 

kuulu Varpasen, Salmenkylän, Savikylän ja Jokikylän vesialueet Pielisessä. Kalatalousalueen 
karttaa jaetaan luvan myynnin yhteydessä (huom. kartan tiedot voivat olla virheellisiä). Lupa ei oikeuta 

kalastamaan Viekijärvessä. Lupa on henkilökohtainen ja vuosilupa on voimassa kalenterivuoden loppuun. 

 
Lupamaksut ovat:     Perusmaksu                Lisäuistin                          
vuorokausi      5,00 €    2,50 € 
2 vuorokautta/    7,00 €    2,50 € 
Viikko/   10,00 €    3,50 € 
Kuukausi/   20,00 €    4,00 € 
Vuosi/                   30,00 €    5,00 € 
 
Kalastusluvan voi maksaa myös suoraan pankkiin Pielisen-Karjalan kalatalousalueen tilille 

Op Lieksa, tili n:o FI63 5343 0740 0622 16 

Maksutositteesta on käytävä ilmi kalastusajan pituus ja sen mukainen maksu sekä samat tiedot lisäuistimista.  

Kuitti vieheluvan maksusta on pidettävä mukana kalastettaessa ja esitettävä vaadittaessa kalastuksen 

valvojalle. Maksamalla luvan suoraan tilille jää lupatulot lyhentämättömänä kalavesien hoitoon. 
 
Lupien myyjät: 
 
Joensuu: Jokierä, Voimatie, puh. 044 7646 309  

 
Eno: Enon Erä ja Urheilu, Liikekeskus, puh. (013) 761 771 
 
Lieksa: Lieksan Retkiaitta, Pielisentie 33, puh. 040-017 2226 
 Sportia Lieksa, Pielisentie 10-12, puh. 040-754 6944 
 
Juuka: Team Sportia, Juuka, puh. 045 800 3000 

Neste Kolinportti, Kolintie 10, puh. 010 3224 720 
 ABC Juuka, Juuantie 2, puh. 010 7637 642 
 
Nurmes: Konesola Ky, Kirkkokatu 16 A, puh. (013) 480 180 

ABC Nurmes, Välitie 2-4, puh. 010 7637 562 
 
Koli: Sale Koli, Kolintie 94, puh. 010 762 3300 
 
Paalasmaa: Paalasmaan Lomamajat, Eteläpääntie 140, puh.  0400 - 882 008 
 
Netissä: www.kalakortti.com 
 
HUOM. Kalastonhoitomaksulla saa käyttää yhtä viehettä sekä vetouistelussa lisäksi yhtä painouistinta 

tai syvääjää. Kalastonhoitomaksu ei käy peruslupana, vaan ainoastaan yhtenä lisävieheenä, jos 

vetouistelussa käytetään useampaa vapaa. Muut luvat on lunastettava kuten ennenkin. Ensiksi peruslupa ja 

sen lisäksi lisävieheluvat, joista yksi voi olla kalastonhoitomaksu. 



KALASTUSMÄÄRÄYKSET PIELISELLÄ    

KALASTUSRAJOITUS.FI 
 
MUISTATHAN! 
 -    Rasvaevällinen järvitaimen ja järvilohi on rauhoitettu. 
 -    Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana. 
 -    Harjus on rauhoitettu 1.4.-31.5. välisenä aikana  

   
 
 
Alamitat: 

- harjus 35 cm 
- rapu 10 cm 
- kuha 40 cm 
- rasvaeväleikattu järvitaimen 50 cm 
- rasvaeväleikattu järvilohi 60 cm, saaliskiintiö 1 lohi / vrk 
 

Pyyntitekniset rajoitukset: 
- ELY-keskuksen päätöksellä Pielisellä, Nurmesjärvellä, Lautiaisella ja Rukavedellä pinta- ja 

kohoverkoissa avovesiaikana yli viiden metrin (5 m) syvyisillä vesialueilla pienin sallittu solmuväli on 
80 mm, kalastus muikkuverkoilla on kuitenkin sallittua.  

- Kohosiimakalastus on kielletty Pielisessä ja sen tasossa olevissa vesistöissä. 
- ELY-keskuksen päätöksellä Pielisellä, Nurmesjärvellä, Lautiaisella, Rukavedellä ja Viekijärvellä 

talvella jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä pienin sallittu solmuväli on 55 mm, kalastus 
muikkuverkoilla on kuitenkin sallittua.  

- Vetouistelussa suositellaan käytettävän maksimissaan 10 vapaa per venekunta 
 

Rauhoitusalueet: 
- Lieksanjoen suualue (Pajuluoto - Pöppölahti - Ikolanniemi - Mönninsaaren eteläkärki – Koukkuniemi 

– Karsikkoniemi – Monolanniemi sisäpuolinen alue) Pielisellä: 20 mm harvemmilla verkoilla 
kalastuskielto 1.9.-30.10. välisen ajan. 

- : ELY-keskuksen päätöksellä Pielisellä Lieksanjoen edustalla ja Lieksanjoen alaosassa, 
Riikolanlampi mukaan lukien, on kaikenlainen kalastus kielletty vuosittain 20.4.-31.5. välisenä 
aikana. Kielto koskee myös vapakalastusta (onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus) 
yleiskalastusoikeuksien nojalla. Onkiminen rannalta sekä jigikalastus rannalta tai ankkuroidusta 
veneestä käsin on kuitenkin sallittua jo 20.5. alkaen. Kielto ei koske kalastusta katiskalla vesialueen 
omistajan luvalla. 

- Nurmeksessa Akkosalmessa ja Mikonsalmessa verkkokalastuskielto ympäri vuoden 
- Kokovuotinen kalastuskielto Enon Herajoessa. 
- Kuokkastenkosken voimalaitoksen alapuolella kalastus kielletty 100 metrin matkalta 
- Nurmeksen Aronsalmella kalastus on kielletty seisovilla pyydyksillä 100 metrin matkalla sillan 

molemmin puolin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISÄTIETOJA: 
Puheenjohtaja  
Jukka Turunen p. 040 568 8182 
P-K:n Kalatalouskeskus  
Toiminnanjohtaja 
Taina Ahosola 050-5507 566 
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LIEKSANJOEN LUPAMYYNTI JA KALASTUS VUONNA 2022 
 
1. VIEHELUVAN HINTA 
 Kausilupa 30 €  Kuukausilupa 20 € 

 Viikkolupa 10 €  Vuorokausilupa 5 € 
Alle 18-vuotiaille lupa myydään puoleen hintaan (-50 %) ja alle 15-vuotiaat saavat 
kalastaa 
holhoojan/vanhemman mukana maksutta. 

 
2. KALASTUSRAJOITUKSET  
katso kalastusrajoitukset myös www.kalastusrajoitus.fi- palvelusta 
 
 Lieksanjoen viehelupa oikeuttaa kalastamaan vapavälineillä seuraavilla vesialueilla: 
Lieksan (osin), Pankajärven, Ruunaan, Nurmijärven, Pankasaaren ja Polvivaaran kylien 
yhteiset vesialueet. 

 Lupa on aina henkilökohtainen.  

 Vapojen tai vieheiden määrää ei ole rajoitettu.   

 Vuosilupa on voimassa kalenterivuoden loppuun.  

 Alamitat ovat: 
 • Kuha 42 cm Lieksan voimalaitoksesta ylöspäin.  
 • Lieksan voimalaitoksen alapuolella kuhan alamitta 40 cm 
 • Harjus 35 cm  

 • Järvilohi 60 cm (rasvaeväleikattu), rasvaevällinen on rauhoitettu 
 • Järvitaimen 50 cm (rasvaeväleikattu), rasvaevällinen on rauhoitettu 

 Kalastus on kielletty Lieksanjoessa välillä luotsiasema-kissakari (500 metriä alimmalta 
maisemointipadolta) 20.4.-31.5. välisenä aikana (jigikalastus rannalta ja ankkuroidusta 
veneestä sekä rannalta onkiminen sallittu 20.5. alkaen) sekä Pankajärven yläpuolisella 
Lieksanjoella alkaen 150 metriä. Viehekalastuskielto voimalaitoksen ja 
säännöstelypadon alapuolisella jokialueella 1.9.-30.11. 

 Kalastus on kielletty ympäri vuoden Lieksanjoen ns. vanhan uoman alueella. 
Kieltoalueen yläraja sijaitsee kohtisuoraan vesiuoman poikki Merilän tilan kohdalla 
olevan Kanasaaren pohjoiskärjestä 200 metriä ylävirtaan ja alaraja 500 metriä alimmalta 
maisemointipadolta alavirtaan päin. 
• Lieksanjoella välillä Naarakoski-Saarikoski on kaikenlainen kalastaminen kielletty 
vuosittain 1.9.-30.11. välisenä aikana. Kielto koskee myös kalastusta 
yleiskalastusoikeuksien nojalla. Kieltoalueen yläraja on noin 150 metriä Naarakosken 
niskalta ylävirtaan ja alaraja noin 150 metriä Saarikoskesta alavirtaan päin. 

 Rauhoitusaikoja:  
 Rasvaeväleikattu järvilohi joessa ja purossa 1.8. -30.11 
 Rasvaevätön taimen joessa ja purossa 1.9.-30.11. 
 Harjus on rauhoitettu huhti- ja toukokuussa. 

 Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen on rauhoitettu ympäri vuoden ja ne on 
vapautettava välittömästi takaisin veteen. 

 Saaliskiintiö: Vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän 
järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. 

 Suositellaan käyttämään viehekalastuksessa yhtä kolmihaarakoukkua tai enintään 
kolmea yksihaarakoukkua viehettä kohti 
 
 

http://www.kalastusrajoitus.fi-/


3. LIEKSANJOEN PYYDYSLUPA 
 Lupa oikeuttaa kalastamaan kartan osoittamalla alueella. 

 Seisovilla pyydyksillä ei saa kalastaa jokialueen koski- ja virta-alueilla.  

 Pyydysyksikön hinta on 4 €. 

 Lieksanjoen alaosassa, Pankajärven ja Pielisen välisellä alueella, on verkkokalastus 
kielletty ympäri vuoden. Riikolanlampi ja rautatien itäpuoleinen osa Pyörteestä eivät 
kuulu kieltoalueeseen. 

 Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkoilla on kielletty elokuun 15. 
päivästä marraskuun 30. päivään. 

 

4. PYYNTITEKNISET RAJOITUKSET 
 Pankajärvi, Pudasjärvi ja Ruunaanjärvi: jään alta kalastettaessa solmuväli aina 
vähintään 55 mm. 

 Muikun kalastus sallittu alle 24 mm:n verkoilla. 

 Pielinen (Lieksanjoen edusta) sekä Lieksanjoen pääuoma järvialtaat mukaan lukien 
Neitijärven yläpuolelle asti, verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm jäiden lähdöstä 
kesäkuun loppuun. Lieksanjoen edustalla Pielisellä rajoitusalue on Aataminniemi-
Ikolanniemi-Sarkkilanranta-Papinkallio (Kinahmo)-Kinahmonsaaren länsiranta-
Kinahmonsaaren luoteiskärki-Heponiemi-Koukkuniemi-Lehtosaari-Sahanranta rajauksen 
sisäpuolinen vesialue. 
• Naarajärvi, Rekusenjärvi, Siikajärvi ja Neitijärvi; Kaikenlainen verkkokalastus kielletty 
loka- marraskuun ajan. 

 
5. RAVUSTUS 
 ELY-keskuksen päätöksellä ravustus on kielletty Lieksanjoen pääuomalla lampi- ja 
järvialtaat mukaan lukien sekä Pudasjoella, Tuulijoella ja Heinäjärvellä.  
• Ravun alamitta on 10cm. 
 

6. KALATALOUSALUE MYY SORSASTUSLUPIA 
 Pankajärven ja Ruunaan osakaskuntien alueelle 

 Sorsastusluvan hinta on 10 € ja lupia myy Lieksassa Retki-Aitta. 

 
7. LUVANMYYNTIPAIKAT 
 Lieksassa: Retki-Aitta 040-017 2226 ja Sportia 040-754 6944.   

 Nurmijärvellä: Annukan Kahvila 040-964 1083 

 Ruunaalla: Neitikosken retkeilykeskus 013-533 170 tai 040-5795684. 

 
8. LISÄTIETOJA 
Jukka Turunen 040-568 8182 
Taina Ahosola 050-5507566 
pielisenkarjalankalatalousalue.net 
 
 
 



 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 
 

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan Kalastuslain (379/2015) 

27§:n 3 momentin nojalla tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen 

oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai 

kalatalousalueen ohjesäännön vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty. 

 

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle 

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. 

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä arkipäivänä ennen toimiston aukioloajan päättymistä. 

 

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:  

- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

päätöksessä olevasta leimasta.  

- Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä 

postituspäivästä, jollei muuta ilmene.  

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.  

- Jos päätös on lähetetty sähköisesti tavallisena tiedoksiantona, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena 

päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle 

(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai 

saantitodistuksen osoittamasta päivästä.  

- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu julkisella kuulutuksella tai kuulutuksella virallisessa 

lehdessä, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin julkinen kuulutus tai 

kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu.  

- Viranomaisen tietoon asia katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä. 

 

Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä hakea päätökseen muutosta valittamalla kolmenkymmenen (30) päivän 

kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemiseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen 

Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan kalatalousalueen yleisellekokoukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat: 

- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 

- päätös, johon oikaisua haetaan, mitä muutoksia ja millä perusteella vaaditaan tehtäväksi 

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin oikaisuvaatimusta koskevat päätökset voidaan toimittaa 

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen valtuuttamansa edustaja tai asiamies tai jos 

oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 

kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet 

 Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä: 

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan alkamisen 

ajankohdasta 

- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja 

- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

kalatalousalueelle 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 

Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti joko Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskukseen (Rekkatie 11 A 1, 80100 

JOENSUU) tai sähköisesti toiminnanjohtajalle ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta vaatimus voidaan tutkia. 

Jos määräajan viimeinen päivä ei ole työpäivä, määräajaksi lasketaan seuraava arkipäivä. 

 

Yhteystiedot 

 Toiminnanjohtaja Taina Ahosola 050-5507566 tai taina.ahosola@muikkusuomi.fi 
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