
KALASTUSMÄÄRÄYKSET LIEKSAN KALASTUSKUNNAN ALUEELLA 2021 

LUVANMYYJÄT:  Retki-Aitta Lieksa, Pielisentie 33 0400-172 226 

  Sportia Lieksa, Pielisentie 10-12 040- 754 6944 

 

KALASTUSLUPAMAKSUT:   

 Pyydysyksikkömaksu on 4€/yksikkö,  

 uistelulupa 10€/kausi ja lisäuistin 2€,  

 kahden vuorokauden lupa 3€ ja lisäuistin 2€ kpl.  

 Katiska = 1 yksikkö,  

 tuulastus 1 yksikkö/atrain, 

 rapumerta 2 yksikköä,  

 rysä alle 1,5m (suuaukon halkaisija) 1 yksikkö ja 3 yksikköä sen jokaiselta 

ylittävältä metriltä.  

 Harjuslauta 10€ / 5 perhoa, lisäperho 1€ kpl.  

 Sokojoen koskikalastusluvat: 10€/v, 5 €/viikko ja 3 €/vrk  

 Sorsastuslupa paikkakuntalaisille 10€/kausi ja ulkopaikkakuntalaisille 15€. 

 

HUOM ! Pilkkikilpailuiden järjestämisestä ei peritä maksua edellyttäen, että kilpailuista ilmoitetaan 

ennakkoon hoitokunnalle. Ilmoituksen laiminlyönnistä peritään järjestäjältä 20€ maksu. 

Esimerkkejä yksikkömaksuista: Verkko 3x30 m=1 yksikkö, verkko 3x60m=2 yksikköä, verkko 5x60m=4 

yksikköä. pohjasiima enintään 100 koukkua= 1 yksikkö, isku- tai häiväkoukku 10 kpl=1 yksikkö, pystyrysä on 

maksuton.  

KALASTUSRAJOITUKSET: Pielisessä ja Pankajärvellä on kielletty kalastamasta 45 mm (solmuväli) 

tiheämmillä verkoilla 3m syvemmältä sulanveden aikaan. Talvipyynnissä verkkojen pienin solmuväli on jään 

alta pyydettäessä Pielisellä ja Pankajärvellä 55 mm. Pintaverkkojen pienin solmuväli on yli 5 m vesialueella 

80 mm. Edelliset rajoitukset ei koske muikkuverkkoja joiden solmuväli on enintään 20 mm. 

Repalepahtaiden saarien ympärillä 100m lähempänä rantaa on verkkojen pienin solmuväli 50 mm jäiden 

lähdöstä elokuun loppuun.  

Seuraavissa vesistöissä on verkkojen pienin solmuväli 40 mm 3 m syvemmällä ja 3 verkkoa/ruokakunta 

kerralla pyynnisä: Riuttajärvi, Jamalinjärvi, Iso- ja Pieni Hangasjärvi, Suuri Matolampi, Kesä-Tainio, 

Lehtolampi, Matikkalampi, Pitkäjärvi (Sokovaara)ja Pokronlampi. Sokojoen koskireitin välivesissä 

Salmijärvessä, Ala-Saarvassa ja Sutkanlammessa on seisovilla pyydyksillä (verkko, rysä, pitkäsiima yms.) 

pyynti kielletty, poikkeuksena katiska sallitaan. Sokojoen koskireitin koski-ja jokiosuuksilla sekä Rännipurolla 

pyynti sallittu vain uistimella tai perholla, muilla alueilla myös pilkki. Koski- ja jokiosuudet on rauhoitettu 

01.09-30.11. Saarijoella on kaikenlainen kalastus kielletty joki- ja koskialueilla, välivesissä (Kylkilampi ja 

Raatelampi) sallittu vain katiskapyynti. PSO-ELY on kieltänyt yleiskalastusoikeuden Saarijoella. Siikajoessa 

ravustus sallittu 10 mertaa/ravustaja. Ravun alamitta on 10cm.  

Verkon silmäharvuusrajoitus jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun Pankajärvellä, Mönninselällä ja 

Kinahmonsalmessa 55 mm Rajoitusalue:Aataminniemi-Ikolanniemi-Kimahmon Papinkallio-

Kinahmonsaari- Kinahmonsaaren luoteispää-Heponiemi-Koukkuniemi-Lehtosaari-Sahanranta 



Kevätniemi sisään jäävä alue ja Pankajärvellä Lieksan kalastuskunnan vesialue (Pohjois-Savon 

ELY-keskuksen päätös 03.03.2020 ja on voimassa v 2021 loppuun )   

Mönninselän rauhoitusalueen pyyntirajoitus ajalla 15.8-15.10 Kalastus kielletty solmuväliltään 20mm 

harvemmilla verkoilla, sekä pauneteilla ja rysillä. Rauhoitusalueen rajaus: Pajuluoto (Timitra)-Pöppöniemi 

(Sarkkila)-Ikolanniemi-Mönninsaari-Koukkuniemi-Karsikkoniemi-Monolanniemi  sisään jäävä Lieksan 

kalastuskunnan vesialue. 

 Viehe- ja verkkokalastus on kielletty Lieksanjoen suualueella ja Riikolanlammella aj. Kieltoalue: 

Aataminniemi-Törönkari-Lehtosaari-Sahanranta sisään jäävä alue, sekä Riikolanlampi. Pielisen-Karjalan 

kalatalousalue on myös kieltänyt kaikenlaisen kalastuksen aj. 20.4-31.5 Lieksanjoen alaosassa ( välillä 

Kissakari-Lieksan satamalaituri) Pohjois-Savon ELY-keskus on kieltänyt onkimisen, pilkkimisen ja 

viehekalastuksen samalla alueella 20.4-31.5, Jigikalastus ankkuroidusta veneestä  ja rannalta, sekä 

okiminen on sallittua kuitenkin 20.5 alkaen.  Pankakosken Olpperilammella on katiska ja verkkopyynti 

kielletty. Sokojoella ja Pokronlammella kalastus kielletty seisovilla pyydyksillä rautatiesillasta 50 m 

molempiin suuntiin. 

SORSASTUKSELTA RAUHOITETUT ALUEET: Sorsastus kielletään Märäjälahden perukalla linjalle 

Emäntäkoulu-Nuutilan lehtikuusikko; Riikolanlampi; Ikolanlampi (myös kanava); Pokronlampi; 

Lieksanjoen suualue Aataminniemestä Vapon vesialueen rajaan; Sokojoki Lieksanjoelta Mäntypuron 

suulle; Västäräkin Leppilampi Lieksan kalastuskunnan osalta sekä Lieksan kalastuskunnan vesialue 

Viekijärvellä välillä Paloniemen pää – Kronstanttien pohjoispää. 

PYYDYSTENMERKINTÄ: Pyydykset tulee merkitä kalastuslain edellyttämällä tavalla, ilman 

pyydysmerkkiä olevat pyydykset sekä kalastuslain vastaisesti asetetut pyydykset tullaan 

takavarikoimaan. Kadonneista yksikkömerkeistä on ilmoitettava viipymättä kalastuskunnan 

puheenjohtajalle tai kalastuskunnan valtuuttamalle kalastuksenvalvojalle. Talvikalastuksessa 

suositellaan avannon peittona käytettävien styroksilevyjen suojaamista siten, ettei ne hajoa jäälle ja 

siten kuormita vesistöä. 

 

Lieksan kalastuskunta: Jukka Turunen puheenjohtaja 0405688182 / kalapaiva@gmail.com 

   

 

 


