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PIELISEN-KARJALAN KALATALOUSALUE 

 

Hallituksen esitys kalastusrajoituksista jotka esitetään ELY-keskukselle hyväksyttäväksi (alkaen 1.1.2022) 

1. Pielinen (ns. Pielisen pääallas), Nurmesjärvi, Lautiainen ja Rukavesi; pinta- ja kohoverkoissa sulan 

veden aikana yli viiden metrin (5 m) syvyisillä vesialueilla pienin sallittu solmuväli on 80 mm, 

muikkuverkoilla pyynti on kuitenkin sallittua. 

 

2. Pielinen (ns. Pielisen pääallas), Nurmesjärvi, Lautiainen, Rukavesi ja Viekijärvi; talvella jään alta 

tapahtuvassa verkkopyynnissä pienin sallittu solmuväli on 55 mm, muikkuverkoilla pyynti on 

kuitenkin sallittua. 

 

3. Onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus on kielletty 

20.4.-31.5. välisenä aikana lohikalojen istutuspaikalla Lieksanjoella ja Pielisellä. 

a. Lieksanjoen alaosa (ml. Riikolanlampi) ja Lieksanjoen edusta Pielisen Mönninselällä, 

Lieksan kalastuskunta (Lieksa). Kieltoalueen ylärajana on Lieksanjoella 500 metriä 

alimmalta maisemapadolta alavirtaan päin. Riikolanlampi kuuluu kieltoalueeseen. 

Kieltoalueen alaraja on Pielisellä ”Aataminniemen kärki- Törösaari (ns. Törönkari) – 

Lehtosaari – Kevätniemen sahan ranta” –linja. Kieltoalue on kooltaan n. 500 ha. Onkiminen 

rannalta sekä jigikalastus rannalta tai ankkuroidusta veneestä käsin on kuitenkin sallittua 

20.5. alkaen. 
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4. Lieksanjoen alaosa Pankajärven ja Pielisen välinen alue; Verkkokalastus on kielletty ympäri 

vuoden. Kieltoalueen ylärajana on Ahvenselän ja Niskanselän luusuat, alaraja kulkee Lieksan 

kaupunginniemestä Timitranniemen idän puoleiseen pohjoiskärkeen (Piiskuunpetäjä). 

Riikolanlampi ja rautatien itäpuoleinen osa Pyörteestä eivät kuulu kieltoalueeseen. 

 
 

 

5. Pankajärvi, Pudasjärvi ja Ruunaanjärvi; talvella jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä pienin 

sallittu solmuväli on 55 mm, muikunpyynti on kuitenkin sallittu solmuväliltään alle 24 mm:n 

verkoilla. 
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6. Lieksanjoen pääuoma, järvialtaat mukaan lukien sekä Pudasjoki, Tuulijoki ja Heinäjärvi; ravustus 

on kielletty kokonaan. (Tuulijoki ja Heinäjärvi ympyröity, ovat uusia alueita)

 
 

7. Verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm Pielisellä Lieksanjoen edustalla ja Lieksanjoen 

pääuomalla Neitijärven yläpuolelle asti (lampi- ja järvialtaat pääsääntöisesti mukaan lukien) 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. 

 



  Liite 3 

8. Kaikenlainen kalastaminen, myös yleiskalastusoikeuteen perustuva onkiminen, pilkkiminen sekä 

kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus on kielletty Lieksanjoella/Naarajoella 

välillä Naarakoski-Saarikoski vuosittain 1.9.-30.11. välisenä aikana. Kieltoalueen yläraja on noin 

150 metriä Naarakosken niskalta ylävirtaan ja alaraja on noin 150 metriä Saarikoskelta alavirtaan 

päin.  

 
 

9. Kaikenlainen viehekalastus on kielletty Lieksanjoen alaosassa vuosittain 1.9.- 30.11. välisenä 

aikana. Kieltoalueen ylärajoina ovat Lieksankosken voimalaitoksen säännöstelypato (Yläkanavantie) 

ja Lieksankosken voimalaitoksen voimalaitosrakennus, kieltoalueen alaraja kulkee Lieksan 

kaupunginniemestä Timitranniemen idän puoleiseen pohjoiskärkeen (Piiskuunpetäjä). 

Riikolanlampi ei kuulu kieltoalueeseen. Kielto koskee myös yleiskalastusoikeuksiin perustuvaa 

viehekalastusta. 
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10. Lieksanjoessa ns. vanhan uoman alueella on onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun 

tai ikään perustuva viehekalastus kielletty. Kieltoalueen yläraja sijaitsee kohtisuoraan vesiuoman 

poikki Merilän tilan kohdalla olevan Kanasaaren pohjoiskärjestä ja alaraja sijaitsee 500 metriä 

alimmalta maisemointipadolta alavirtaan päin. 

 
 

11. Pielisellä, Kuokkastenjärvellä, Nurmesjärvellä, Lautiaisella, Rukavedellä ja Viekijärvellä; kuhan 

alamitta 40 cm. 
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12. Naarajärvi, Rekusenjärvi, Siikajärvi ja Neitijärvi; Kaikenlainen verkkokalastus kielletty loka- 

marraskuun ajan. 
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