
KOITAJOEN KALATALOUSALUEEN  

LUPAMÄÄRÄYKSET 2023                                                                          

 

Pyydyslupa ja viehelupa 

Koitajoen kta:n viehe- ja pyydysluvan piiriin kuuluvat 

kaikki kalatalousalueen osakaskuntien, Tornator Oy:n 

ja Pamilo Oy:n vesialueet. Myös Huhuksen kylän ns. 

Huhuksen valkaman alueet Koitajoessa sekä Pamilon 

vesialueet voimalaitokselle saakka ovat lupa-aluetta. 

Hiiskoskella lupa-alueen rajana on Hiiskosken maan-

tiesilta. Metsähallituksen vesialueet kuuluvat lupa-

alueeseen Nuorajärven luusuassa, Petkeljärven alueella 

(ei puiston lampivedet) sekä Ilajanjärvessä ja Sysmäs-

sä.  

Pyydyslupa-alueeseen ei kuulu Enon luhtapohjan 

vesialueet. Lupa EI kata Metsähallituksen vesialu-

eita lukuunottamatta yllä mainittuja alueita.  

Pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan verkolla, katiskalla, 

rysällä, siimalla ja koukulla. 

-Kalatalousalueella on yksityiskäyttöön vuokrattuja 

lampivesiä, joissa ei kalatalousalueen luvalla saa kalas-

taa (rannoilla on kalastuskieltotaulut).  

Viehelupa on henkilökohtainen, ei vapamäärärajoitus-

ta. 

Alle 18-vuotiaat voivat kalastaa maksutta (myös useal-

la vieheellä) lupa-alueella. Kalastonhoitomaksuun 

sisältyy yhdellä vieheellä kalastus lukuun ottamatta 

koski-ja virta-alueita (kal.laki 7§) Koski- ja virta-

alueilla kalastukseen tarvitaan lisäksi alueen myymä 

viehelupa. 

Möhkön virkistyskalastuskoskessa ei Koitajoen vie-

heluvalla saa kalastaa. Möhköön on myynnissä oma 

lupa. 

Huomaa, että rajavyöhykkeellä tarvitset rajavyöhyke-

luvan.  

 Perhelupa (saman ruokakunnan jäsenille, nimet 

kirjataan lupaan).  

 Venekuntakohtainen lupa on annettu nimetylle 

henkilölle, jolloin ko. lupa oikeuttaa kaikkia ve-

neen kyydissä olevia viehekalastamaan. HUOM! 

kaikilla 18-65 vuotiailla veneessä olevilla kalas-

tajilla on oltava kalastonhoitomaksu maksettu! 

 Matkailuyrittäjän viehelupa kattaa yrittäjän asiak-

kaat yrittäjän mukana ollessa.  

 

Kalastuslupien hinnat 

Pyydysyksikön hinta 3,00 €/kpl 

Vesilinnustuslupa 15,00 €/kausi 

Kartta  20,00 €/kpl 

Vieheluvat 

Kahden (2) vrk lupa  10,00 €  

Viikkolupa   15,00 €  

Kuukausilupa   20,00 €  

Vuosilupa   30,00 €/kalenterivuosi 

Perhelupa   40,00 €/kalenterivuosi  

Venekuntakohtainen lupa  50,00 €/kalenterivuosi  

Yhden vavan ja vieheen lupa 10,00 €/kalenterivuosi  

Matkailuyrittäjälupa 60,00 €/kalenterivuosi 

 

 

Yksiköinti  

Verkko max. 3x30 m   1 yks.  

Verkko max. 6x30 m tai 3x60 m  2 yks.  

Verkko max. 6x60 m   4 yks. 

(jne)  

Katiska    1 yks.  

Rapumerta    1 yks.  

Rysä, pyyntikork. < 1,5 m   1 yks.  

Rysä, > 1,5 m   3 yks./alk.pyyntikork. m  

Koukut 5 kpl    1 yks.  

Matosiima, 100 koukkua   5 yks.  

Täkysiima, 100 koukkua   10 yks.  

Tuulastus/Harpuunakalastus  1 yks.  

 

Yhteisömökkiluvat  
Yhdistykset, yhtiöt ym. voivat lunastaa yksikkömerk-

kejä kaksinkertaiseen hintaan ja vieheluvan 100 euron 

hintaan, jolloin luvat ovat mökillä asuvien yhteisön 

jäsenten käytössä. Luvan nimi on merkittävä sekä lu-

pakuittiin että yksikkömerkkeihin.  

 

Ravustus 

Ravustus kalastusalueen luvalla on mahdollista Me-

laselän-Ostronsaaaren, Nuorajärven, Ilajan, Putkelan, 

Mekrijärven, Ryökkylän, Sonkajan, Tokrajärven, 

Kuuksenvaaran ja Patrikan sekä Ilomantsi-Maukkulan 

osakaskunnissa. Ravustus on sallittua kunkin kylän 

alueella vain kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville 

ja osakkaille. Rapumertoja saa olla yhtä aikaa pyynnis-

sä enintään 20 mertaa/ ruokakunta.  

 

Luvanmyyjät: 

Jokierä, Voimatie 12 Joensuu 044-764 6309 (Vain 

vesilintuluvat) 

Kesport Kortelainen, Kalevalantie 11, p. 0400-264 100 

Pogostan Rauta, Kalevalantie 8, p. 050-4522 550 

Neste Ilotuuli, Kalevalantie 2, p. 0400 892 877 

Savottakahvila Möhkön Manta, p. 040-861 6373  

Möhkön rajakartano Mustakorventie 11 p. 0500- 649 

150 

Asko Nykänen, Niemijärventie 32B, p. 0500-375 476 

Juha Ruokolainen, Möhköntie 203, p. 050-368 9013 

Teboil Ilomantsi, Ruskosillantie 18 

www.kalastusluvat.net 

www.kalakortti.com 

 

Vieheluvan sekä vesilinnustusluvan voit maksaa 

myös suoraan pankkiin: Koitajoen kalatalousalue, 

Ilomantsin OP FI10 5072 0540 0285 96. Merkitse 

maksutositteeseen nimesi, osoitteesi, lupa-aika sekä 

merkintä Koitajoen viehelupa tai vesilinnustuslupa.  

 

Lisätietoja 
pj. Arto Laatikainen p. 040-3576001  

koitajoen.kalastusalue@gmail.com  

vpj Kari Karhapää p. 040-563 5028 

karikarhapaa52@gmail.com 

http://www.kalastusluvat.net/
http://www.kalakortti.com/
mailto:koitajoen.kalastusalue@gmail.com
mailto:karikarhapaa52@gmail.com


Vesilinnustus 

Lupa kattaa osakaskuntien sekä ns. Pamilon vesialueet. 

Lupaan kuuluu myös Huhuksen kylän alue Koitajoes-

sa. Metsähallituksen alueet eivät ole mukana linnustus-

luvassa. Ruokinta päättyy viimeistään 15.7. mennessä. 

Korentovaaran Elinlammella ja Marjovaaran Kor-

pilammella on vesilintumetsästys kielletty tois-

taiseksi. 
 

Nuottaus 

Nuottalupia myydään nuottalupaohjeen mukaan, jota 

saa nuottalupien myyjiltä. Nuottaajilla on saaliskirjan-

pitovelvoite. Nuottaluvat määritellyille lupa-alueille 

myy:  
Lupa-alue 1: Pertti Jeskanen puh. 0400-376 412.  

Lupa-alue 2: Juha Ruokolainen puh. 050-368 9013.  

Lupa-alue 3: Arto Laatikainen puh. 040-3576001. 

Lupa-alue 4: Reino Piitulainen puh. 0400-224 310. 

Lupa-alue 5: Jarmo Turunen puh. 045-6637353 

Lupa-alue 6: Metsähallitus puh. 040-8219679.  

Nuottalupa on osakaskuntakohtainen ja luvalla ei 

saa pitää muita pyydyksiä. 

 

Nuottan yksiköinti ja luvan hinnoittelu 

Korkeus pituus yksiköinti € 

< 5m <150 m 10 30 

 150-300 m 20 60 

 > 300 m 30 90 

> 5m <150 m 30 90 

 150-300 m 40 120 

 > 300 m 50 150 

 

 

KALASTUSMÄÄRÄYKSET 
 

Pyydysten merkintä  

 Seisovat pyydykset on merkittävä kalastuslain ja -

asetuksen määräämällä tavalla. Pyydysmerkit on 

laitettava jadan syvimpänä olevaan päähän nip-

puun joko kohoon tai kohonaruun. 

 Kalatalousalueen uudet yksiköt pyydyksiin vii-

meistään tammikuun loppuun mennessä.  

 Merkitse nimesi, yhteystiedot/puhelinnumero.  

 

Verkkokalastus on kokonaan kiellettyä seuraavilla 

alueilla  

 Koitajoella Lylykosken pohjapadolta Saivarsaaren 

pohjoiskärjen tasalle koko osuudella.  

 Koverokosken alueella sekä Koitajoen vanhassa 

uomassa.  

 Kaatiolammella ja Mutalahden Joutenjärvessä 

viehekalastus on kielletty konevoimalla mu-

kaanlukien sähkömoottorikäyttöiset moottorit. 

 

Verkkokalastus on kielletty koko Koitajoen joki-

alueella 15.8.- 30.11. (lukuun ottamatta järvialtaita: 

Nuorajärvi, Mekrijärvi, Palojärvi, Tekojärvi) (kalas-

tusasetus 12§) 

 

Muita määräyksiä  

 Vetouistelukilpailun osallistujilla on oltava alueen 

viehelupa maksettuna. Kisasta ilmoitetaan puheen-

johtajalle.  

 Onki- ja pilkkikilpailuista ei kanneta erillistä mak-

sua, mutta kilpailusta tulee ilmoittaa kilpailualueen 

osakaskunnan puheenjohtajalle sekä kalatalousalu-

een puheenjohtajalle.  

 Koski- ja virta-alueilla onginta, pilkintä ja vie-

hekalastus kalastonhoitomaksulla kielletty, (ka-

lastuslaki 46 §) Koitajoen vieheluvalla kalastami-

nen sallittu. 

 Lupatosite on pidettävä mukana kalastettaessa ja 

esitettävä vaadittaessa kalastuksenvalvojalle.  

 

 Rauhoitukset, alamitat ja saaliskiintiöt 

 Rasvaevällinen järvilohi ja –taimen on rauhoi-

tettu ympäri vuoden 

 Rasvaevätön järvilohi on rauhoitettu joessa ja 

purossa 1.8.-30.11. Alamitta vähintään 60 cm ja 

saaliskiintiö yksi rasvaevätön järvilo-

hi/kalastaja/vrk 

 Rasvaevätön järvitaimen on rauhoitettu joessa ja 

purossa 1.9-30.11. Alamitta 50 cm 

 Harjus on rauhoitettu 1.4.-31.5. Alamitta 35 cm 

 Kuhan alamitta 42 cm  

 Rapu on rauhoitettu 1.11.-21.7. klo 12.00 saakka. 

 Koitajoen vanha uoma (Ala-Koitajoki) on rau-

hoitettu kaikenlaiselta kalastukselta toistaiseksi. 

 

OSAKASKUNTIEN TEKEMÄT SÄÄTELYPÄÄ-

TÖKSET 

 

Nuorajärven pääaltaalla, Karpanjärvi, Kasinjärvi 

ja Muokonjärvi mukaan lukien, verkon pienin sal-

littu solmuväli on 55 mm. 

 

 Verkkomäärä on yleisesti rajoitettu alle 10 ha 

lammissa enintään 4 verkkoa/rkk.  

Kuuksenvaaran ok  
 Osakaskunnan kaikilla vesialueilla verkon pienin 

sallittu solmuväli on 55 mm, paitsi Särkkäjärvessä 

verkon solmuväli on 60 mm ja enintään 4 verk-

koa/rkk. 

Melaselän-Ostronsaaren ok  
 Osakaskunnan kaikilla vesialueilla verkon pienin 

sallittu solmuväli on 40 mm, paitsi Umpijärvessä 

verkon solmuväli on 50 mm.  

 Iso-Simolammessa muikunpyynti enintään viidellä 

(5) verkolla ja nuotan veto on kiellettyä. 

Ahvenjärven ok 

 Valkeajärvi verkon solmuväli väh. 45 mm. 

Patrikan ok 

 Osakaskunnan kaikilla vesialueilla verkon pienin 

sallittu solmuväli on 45 mm. 


