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Kalasta Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan kalastusmatkailun kehittäminen alkoi hyvin intensiivisesti Kalasta Pohjois-Karjalassa -hankkeen toimesta. Kehitystyöhön osallistuvat kalastusalueet, kalastusseurat, matkailuyrittäjät ja -organisaatiot, kunnat sekä maakuntamme viranomaiset ja
neuvontajärjestöt. Kehitystyön päämääränä on luoda niin Pohjois-Karjalan ulkopuolelta
saapuville kuin täällä asuville kalastaville matkailijoille entistäkin monipuolisempi ja kalaisampi maakunta.
Pohjois-Karjalan kalavedet houkuttelevat monipuolisuudellaan. Täällä on mahdollista
kalastaa aivan kaupunkikeskuksen tuntumassa tai hakeutua omaan rauhaan kalavesille, joita hiljaiset erämaat ympäröivät. Olipa kyseessä jylhien vaarojen katveessa taivaan
sineä heijasteleva lampi tai suuri järvenselkä, pienehkö puro tai kuohuva koski, löytyy
jokaiselle kalastajalle ennen kokemattomia elämyksiä ja pyytämättömiä kaloja: Uistinkuhia, onki- tai pilkkiahvenia, virvelihaukia, perhoharjuksia ja -siikoja, vaativimmille kalastajille pilkkukylkisiä taimenia ja järvilohia.
Vesien äärellä jo olevat ja suunnitellut uudet alueelliset opastus- ja palvelukeskukset
sekä mökkiyrittäjät palvelevat matkailijoita majoituksen, ruokapalvelujen, kalastusopasja ohjelmapalveluiden välityksessä sekä kalastuslupien myynnissä. Kyseiset palvelut voi
hankkia paikan päältä tai ne voi ostaa etukäteen alueellisista matkailuorganisaatioista.
Omatoimisille kalastajille tai opastetuille kalaretkille haluaville on tarjolla monia kalastuskohteita, joihin voi tutustua tämän lehden kautta. Palvelu- ja majoitusvaihtoehtoja on
valittavissa lukuisia, vaatimattomasta laavusta aina hotellitason vaihtoehtoon.
Pohjois-Karjalan kalastusalueet ja matkailuväki toivottavat Teidät lämpimästi tervetulleeksi kireiden siimojen merkeissä.
Raija Vanne, ProAgria Pohjois-Karjala / Kalasta Pohjois-Karjalassa -hanke
www.proagriapohjois-karjala.ﬁ => hankkeet
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Paikallinen kalastusopas
oikotie Ahdin valtakuntaan

Vieraille vesille kalastamaan aikovan kannattaa miettiä varteenotettavia erilaisia vaihtoehtoja. Nykyisin hyvän vaihtoehdon ensi tutustumiseen antavat internetin palvelusivut. Lisäksi kannattaa miettiä: ottaako paikallisen asiantuntijan
oppaaksi kalavesille vai yrittääkö ensin omin neuvoin?
Kaikki kalastusta harrastavathan tietävät, että kaloja ei ole joka paikassa ja varsinkin suurilla järvenselillä ottipaikkojen tietämys on ensiarvoisen
tärkeää. Pohjois-Karjalassa toimivat kalastusoppaat järjestävät ammattitaidolla monipuolisia kalastusretkiä maakunnan vesille. Kalaoppaatkaan
eivät toki aina takaa saalista, mutta kalapaikat
he kyllä tuntevat ja vievät vieraansa niihin tutustumaan. Kalamiehen kateudesta ja parhaiden
kalapaikkojen salailusta ei kalaoppaiden kohdalla
ole tietoakaan. Sopivat välineet, turvallinen, katsastettu venekalusto ja henkilökohtainen opastus
takaavat tuhdin tietopaketin eri vesialueiden salaisuuksiin.
Varmista mieleenpainuvat ja turvalliset kalastuselämykset pohjoiskarjalaisten kalastusoppaiden kanssa.

Lisätietoa
Kalastus:
www.muikkusuomi.ﬁ
Kartat:
(veneliuskat, laavut,
nuotiopaikat,infopisteet)
www.vaellus.info
puh. 050 362 6779
Eräskin Oy
Matkailupalvelut
www.eraskin.ﬁ
puh. 0400 126 326
Karjalan Kalakeikat
Kalastuspalvelut
www.kalastajanmaailma.com
puh. 0500 941 637
Kolin matkailuneuvonta
www.koli.ﬁ
puh. 045 1387 429
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veneenlaskupaikka
satama
retkisatama
polttoainejakelupiste
kalastusaluenumero, sivu 34
kohdenumero
lisätietoa: www.vaellus.info
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Puruvesi
Puruvesi, yksi Suomen kirkasvetisimmistä järvistä, on vain muutaman tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Houkuttelevia rantoja ja saaria, missä voi
vetää veneen kokan rantahietikolle löytyy runsaasti. Puruveden kirkkaissa
vesissä uivan muikkuparven tuntumassa voi nähdä taimenen tai järvilohen
komean pärskähdyksen veden pinnassa. Hyvällä onnella käy hopeakylki vieheeseen ja kamppailu Puruveden selkävesien vaeltajan kanssa alkaa.
Veden kirkkaus tuo oman haasteensa taimenen ja järvilohen kalastukseen.
Lohikalojen parasta pyyntiaikaa on syksy. Mutta eipä ole kesälläkään turha
heittää viehettä veteen, sillä oikeat niksit löydettyään kalastaja pääsee nauttimaan unohtumattomista hetkistä upeiden saaliskalojen parissa.
Puruvedellä kesä-heinäkuussa järjestettävä Lohikuningas-kilpailu; Suomen
suurin soutu-uistelukisa on säilyttänyt suosionsa vuodesta toiseen. Vuonna
2009 järjestetty kisa oli jo 27. Kisa kokoaa vuosittain perinteisen soutu-uistelun ystäviä kilvoittelemaan yli 400 venekunnan verran Puruveden herruudesta. Syksyisin Puruveden Syysuistelu- ja Puruvesi Meeting -kilpailut tuovat
lisääntyvässä määrin moottorivoimin uistelua harrastavia Puruvedelle.
Pilkkijärvenä Puruvesi on maineensa veroinen. Oikeaan paikkaan sattunut pilkkimies tai -nainen saa
nostaa jäälle komeita körmyniskoja toinen toisensa
jälkeen. Puolen kilon ahvenet, jopa suuremmatkin
vonkaleet eivät ole kovinkaan harvinaisia.
Puruveden erikoisuutena on lisäksi hyvä järvikutuinen harjuskanta. Yhä suureneva perhokalastajien
joukko on käynyt kokeilemassa tämän salaperäisen
kalan kalastamista. Eikä turhaan.

PURUVESI

Itä-Suomen helmi

Alueen palvelut
Ruokkeen Lomakylä Oy
Matkailupalvelut
www.ruokkeenlomakyla.ﬁ
puh. 013 - 371 312
Karjalan Kalakeikat
Kalastuspalvelut
www.kalastajanmaailma.com
puh. 0500 941 637
Karjalan Kievari
Matkailupalvelut
www.karjalankievari.ﬁ
puh. 013 - 371 421
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Pyhäjärven

karuilla ja kirkkailla vesillä

PYHÄJÄRVI

Siinä missä Puruvesi mykistää kirkkaudellaan, kuuluu Pyhäjärvikin samaan luokkaan. Pyhäjärven rantamaisemat muodostavat sen sijaan jonkinlaisen vastakohdan
tuoden pikemminkin mieleen Pohjois-Suomen karut kalliorannat.
Pyhäjärven valtteina ovat runsaat ahven- ja haukikannat ja taimenkantakin on hyvä.
Itärajan läheisyys antaa oman eksotiikkansa, sillä rajan ”tuolla puolen” oleva järven
osa on miltei kalastamatonta ja siksi ehkä osa parhaista taimenpaikoista sijoittuu
aivan Venäjän rajan tuntumaan. Kesälahdelta järjestetään kalastusmatkoja myös
Venäjän Karjalaan.
Pyhäjärvessä on Puruveden tavoin kohtuullisen hyvä, aikanaan vahingossa syntynyt
harjuskanta. Kalan kasvatus on havaittu menestyvän järvessä hyvin ja niinpä kantaa
ylläpidetään vuosittaisilla istutuksilla.
Pyhäjärvi on myös erittäin suosittu pilkkivesi, joka harvoin jättää saaliitta. Järvellä
järjestetään talvisin lukuisia pilkkikilpailuja, joissa saadaan jopa yli 10 kg:n mahtisaaliita. Selkävesien ajoahvenen keskikoko on moniin vesiin verrattuna kadehdittava. Vuosittain saadaan useita 1-1,5 kg:n vonkaleita.
Oman lukunsa muodostavatkin muikku- ja
kuoreparvien perässä uivat suuret selkähauet, jotka antavat kunnon vastuksen siiman
päässä. Hyvän päivän sattuessa kohdalle voi
vain hymyssä suin levitellä käsiään hienoa
kalansaalista esitellessä.

Alueen palvelut
Riihivalkea Oy
Matkailupalvelut
www.riihivalkea.ﬁ
puh. 013 - 427 556
Eräskin Oy
Matkailupalvelut
www.eraskin.ﬁ
puh. 0400 126 326
Karjalan Kalakeikat
Kalastuspalvelut
www.kalastajanmaailma.com
puh. 0500 941 637
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Kitee - Tohmajoki

Tohmajärvi, Säynejärvi ja Iso Heinäjärvi ovat alueen keskeisiä järviä, joista kaksi viimeistä ovat vähän kalastettuja eikä niiden rannoilla ole juurikaan asutusta.

KITEE - TOHMAJOKI

Alueen neljästä pienehköstä järvestä Kiteenjärvi Kiteen kaupungin kupeessa on
tuottoisa ja ravinteikas, ja siksi siellä eleleekin suurahventen suku. Ei ole mahdottomuus, että useilla peräkkäisillä pilkkikerroilla saaliiksi nousee puolen kilon ahven.
Kiteenjärvi on hyvää onkivettä omatoimiselle kalastajalle, samoin uistin- ja virvelisaaliit saattavat olla yllättäviä, sillä järvessä on myös runsas haukikanta. Välillä sukupuuttoon kuollut kuhakantakin on elpynyt istutusten myötä.
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kuva: Marko Natri

Jänisjoki
JÄNISJOKI

Jänisjoen viehekalastuslupa-alue tarjoaa yli sadan kilometrin mittaisen jokialueen, missä on useita koskia, virtaavia suvantoja ja nivoja. Erityisesti perhokalastajille Jänisjoen kosket ovat haasteellisia kalastettavia.
Alueelta löytyy lisäksi järviä ja lampia viehekalastajan makuun. Humuspitoisissa
vesissä viihtyvät yleisimmät kalalajimme ja lisäksi aluetta hoidetaan istuttamalla
järvitaimenta. Jänisjoen latvavesiltä saattaa onnekas kalastaja löytää jopa alkuperäisen luonnon kiertokulun läpi käyneen taimenenkin.
Jokireitti, mihin kuuluvat Jänisjoen lisäksi Kuuttijoki ja Kotajoki, on paikoin voimalaitosten kahlitsema, joten kalat eivät pääse nousemaan itärajan takaisesta Jänisjärvestä latvavesille. Jänisjoki on suosittua vesiretkeilyaluetta.

Alueen palvelut
Jänisjoen Tuvat
Majoituspalvelut
www.janisjoentuvat.ﬁ
puh. 0400 840 309
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Orivesi ja Pyhäselkä
Oriveden monimuotoinen kalastusalue alkaa Joensuun edustalta, missä Pielisjoen
vedet valuvat Pyhäselkään. Pyhäselän syvänteissä uivat muikut ja kuoreet, kuhat,
hauet ja ahvenet, ehkäpä hyvällä onnella voi löytää järvilohen tai -taimenen. Kuha
on Pyhäselällä kuitenkin lohikaloja tärkeämpi saaliskala vapaa-ajan kalastajille. Pohjaonginta Pyhäselällä heinä-elokuun vaihteessa voi tarjota yllättävän kalastuselämyksen.
Etelään päin mentäessä tulevat kuulut Oriveden selät: Jänis-, Ukon-, Telmon- ja Savonselkä, jotka ovat monen lohenkalastajan
unelmavesiä. Syvänteistä tarttuu joka vuosi
uistimiin komeita järvilohia ja taimenia. Niitä
voi saada uistimiin sattumalta keskikesällä,
mutta suuria pilkkukylkiä saa varmimmin keväisin ja syksyisin. Eteläisimpinä ovat Samppaanselkä, Puhoksen reitti ja saareton ja syvä
Paasivesi, joka on ollut viime vuosina yksi
maakunnan suosituimpia punalihaisen petokalan uisteluvesiä. Hämeenselkä Rääkkylän kirkonkylän kupeessa on matalaa, mutta
kalaisaa vettä. Alueen rehevät lahdet sopivat
erinomaisesti onkimiseen ja pilkkimiseen.
Suotta ei sanota Rääkkylää saaristokunnaksi
eikä tarvitse mennä ajassa kauas taaksepäin,
jolloin näillä vesillä puksuttivat tervahöyryt
Joensuusta vaikkapa Savonlinnaan.
Talvisin Oriveden alue on tunnettua pilkkivettä. Roukalahti, Sulkuvesi, Hämeenselkä, Liperinsalo, Heposelkä, Puhoslahti - kaikki nimiä,
joista puhutaan pilkkijöiden keskuudessa.
Rääkkylän alueella parhaita pilkkipaikkoja on
kartoitettu, joten niihin on helppo ventovieraankin löytää. Ja matikkapilkki on Oriveden
alueella oma taiteenlajinsa. Kevättalven myräköissä saadusta saaliista valmistettu herkku
aina mätikaviaaria myöten on todella makuhermoja hivelevää.

Alueen palvelut
Karelia Mix Oy, Villa Swan
(Orivesi)
Matkailupalvelut
www.villaswan.ﬁ
puh. 050 367 1020
Karelia Cottages Oy
(Orivesi)
info@kareliacottages.ﬁ
www.kareliacottages.ﬁ
puh. 044 271 6095
Jokiasema Oy
(Pyhäselkä, Joensuu)
Matkailupalvelut
www.jokiasema.ﬁ
puh. 0500 375 844

ORIVESI JA PYHÄSELKÄ

Iso-Saimaan pohjoisimmat selät

Maatilamatkailu
Karvisen Kissanpäivät
(Pyhäselkä)
Majoitus- ja kalastuspalvelut
www.karvisenkissanpaivat.com
puh. 040 739 1454
Karelia Expert
Matkailupalvelu Oy
(Joensuu)
www.visitkarelia.ﬁ
puh. 0400 239 549
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Koitajoki

KOITAJOKI - KOITERE

Ilomantsin valtavirta
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Koitajoen vesistöreitillä Ilomantsissa on niin kuohuvia koskia kuin suuria järvialueita. Koitajoki, joka välillä vaihtaa valtakuntaakin, tehden mutkan Venäjän
puolella, tarjoaa hienon mahdollisuuden tutustua karjalaisen luonnon moninaisuuteen. Tämä vesistöreitti tarjoaa kalastajille, metsästäjille ja retkeilijöille
erinomaiset puitteet moninaisiin luontokokemuksiin. Merkattu veneväylä on
tehty vanhoja uittoväyliä hyväksi käyttäen ja se on kuljettavissa myös moottoriveneellä.
Koitajoki tarjoaa runsaasti kalastusmahdollisuuksia kaikkiin kalastusmuotoihin. Yleisimmät saaliskalat ovat hauki, kuha, siika ja ahven. Vesistössä on myös
taimenta ja kirjolohta.

Möhkön koskien virkistyskalastusalue
Parinkymmenen kilometrin
päässä Ilomantsin kirkonkylältä sijaitsevalla Möhkönkoskella on oma erityinen historiansa vesivoiman lähteenä.
Kosken maisemissa sijaitseva Möhkön ruukkimuseo on
suosittu käyntikohde. Möhkön koskialueen kunnostus
taimenenkalastusta silmälläpitäen suoritettiin 1990-luvun
puolivälissä. Möhkönkoskien
virkistyskalastusalueelle istutetaan pyyntikokoisia taimenia ja kirjolohia. Vapakalastajan saaliiksi koskista saattaa
taimenen ja kirjolohen lisäksi
tarttua luonnonkaloista siika,
hauki tai ahven. Koskialueen
välittömässä
läheisyydessä
sijaitsevat Möhkön kylän runsaat ja monipuoliset matkailupalvelut.

Alueen palvelut
Möhkön Matkailuyhdistys ry
(Koitajoki, Koitajoen kalastusalue sekä Möhkön koskien
virkistyskalastusalue)
Matkailupalvelut
www.mohko.net
puh. 040 861 6373
Möhkön Rajakartano
(Koitajoen kalastusalue,
Nuorajärvi ja Sysmäjärvi)
Matkailupalvelut
www.rajakartano.com
puh. 0500 649 150
Karelia Expert
Matkailupalvelu Oy
(Ilomantsi)
www.visitkarelia.ﬁ
puh. 0400 240 072

Koitere
Karjalan helmi

Koitere, Karjalan maan helmeksikin kutsuttu karu erämaajärvi kätkee pintansa alle
tummahkon veden syvyyksiin monenlaisia mahdollisuuksia. Muikuista ja siioista
tunnettu järvi on nykyään onnistuneen hoitotoiminnan tuloksena yhä tunnetumpi
kuhajärvenä. Koitereesta on tulossa taimenen, kuhan ja hauen uistelijoiden suosikkijärvi Pienimuotoisempaa kalastusta suosivalle Koitereen alueella on muutamia jokia
ja puroja, joiden varsilla ei vielä ole tallattuja polkuja. Nuo purot saattavat yllättää
kalastajan komeilla tammukoilla tai harjuksilla. Koitereelta löytyy vielä paljon vapaita
rantoja moneen muuhun järveen verrattuna. Alueelta löytyy myös hyviä taukopaikkoja ja autiokämppiä.

veneenlaskupaikka
satama
retkisatama
polttoainejakelupiste
kalastusaluenumero, sivu 34
kohdenumero
lisätietoa: www.vaellus.info
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Juojärvi - Viinijärvi
Höytiäinen
mahdollisuuksia kaikille viehekalastajille

JUOJÄRVI - VIINIJÄRVI - HÖYTIÄINEN

Siikaa Juojärveltä
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Vaikka järvikolmikko sijaitseekin lähes samoilla leveysasteilla Pohjois-Karjalan
keskellä, on jokaisella omat erityispiirteensä. Savon rajamailla sijaitsevan Juojärven järvilohet ja suurhauet saavat väistyä juhannuksen jälkeen usean kalamiehen
mielestä, sillä tuolloin alkaa siika-aika. Joitakin vuosia sitten siian kesäkalastus uistimilla ja perhoilla ”keksittiin”, mistä lähtien vapakalastus on ollut erityisen suosittua Juojärvellä ja Lietukalla.
Oikeassa paikassa ja sopivilla välineillä kalastaville
kymmenien siikojen päiväsaaliit ovat aivan tavallisia. Jos ei ole koskaan kokeillut siian uistin- tai
perhokalastusta, on jäänyt paljosta vaille. Kannattaa kokeilla. Kuha on myös Juojärvessä merkittävä
saaliskala kesäaikaan, kuten nykyisin lähes kaikissa maakunnan järvissä.

Alueen palvelut
Eräpaimen Oy
(Heinävesi)
Matkailupalvelut
www.erapaimen.ﬁ
puh. 044 067 8373

Pilkille Viinijärvelle
Viinijärvi jakaantuu kahteen osaan; tummaan ja kirkkaaseen puoleen. Kalavetenä järvi on maakunnan monipuolisimpia, sillä miltei kaikkia pyyntikaloja vesistä
löytyy. Viinijärven taimen kasvaa nopeasti muikkuparvissa laiduntaen ja on virkeä
vastustaja kireän siiman päässä.
Viinijärven valtakaloina ovat muikku, kuore, särkikalat, kuha, ahven, hauki ja
made. Viinijärvi on maakunnan kuuluisimpia pilkkivesiä, mitä ahvenen talviongintaan tulee. Niin matalien lahtien suilta kuin kauempaa keskiselän karikoiltakin
saattaa löytää todella komeita körmyniskoja, joita on ilo nostella jäälle.

Harjusta Höytiäiseltä
Höytiäinen on kirkas ja syvä järvi. Sen pinnan lasku satakunta vuotta sitten
muutti koko alueen ilmeen, ja vieläkin vanhaa rantaviivaa voi käydä hämmästelemässä läheisten harjujen rinteillä. Keskiselän saarista vain Jouhteninen ja muutama muu saari ulottui ennen järvenlaskua vedenpinnan yläpuolelle. Kuha on haluttu ja suosittu saaliskala Höytiäisen kesäkalastuksessa,
kun taas loppusyksyn kalavesillä haluttuja ovat taimen ja järvilohi. Hieman
ennen järven jäätymistä saadaan useimmiten parhaat saaliit, mutta kesemmälläkin uistelijan vapaa voi hyvinkin taivuttaa järvitaimen tai -lohi.
Höytiäisen houkutin on järviharjus. Harjus
ei ole mitenkään yleinen järvessä, mutta jos onni käy voi purjeselkäisen saada
nappaamaan vieheeseen joko kallioilta
heittäen tai veneestä käsin kalastettaessa.
Höytiäisestä puhuttaessa ei sovi unohtaa
saarten lukitsemattomia kalasaunoja ja
kalatulia, jotka viestittävät muistoja menneiltä sukupolvilta. Montakohan kalatarinaa kunkin kalasaunan hirret ovat aikojen
kuluessa kuulleet.

Alueen palvelut
Lomakeskus Huhmari
(Höytiäinen)
Matkailupalvelut
www.lomakeskushuhmari.com
puh. 020 769 1230
Pohjan - Tilan Hirsituvat
Majoitus- ja kalastuspalvelut
http://personal.inet.ﬁ/yritys/
hirsituvat
puh. 050 562 5147
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Outokummun eräja luontokeskus
OUTOKUMMUN ERÄ- JA LUONTOKESKUS

Apajat Kummun kupeessa
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Outokummun Erä- ja luontokeskuksessa on pohjoiskarjalainen luonto parhaimmillaan. Idylliset järvi- ja harjumaisemat mahdollistavat monipuoliset aktiviteetit. Alueelta löytyvät Särkiselän leirintäalue, Kaunisniemen kahvila, Kolmikannan leirikeskus, 12 järven melontareitti, luontopolkuja, virkistyskalastusalue
sekä Lasten kalakeidas.
Alueella on rikas luontainen kalasto ja virkistyskalastusalueelle on istutettu kaloja. Maaston mukavuutta lisäävät laavut, keittokatos, kota ja kompostikäymälät. Lasten kalakeidas on rakennettu
suurimmaksi osaksi esteettömäksi kalastus- ja
retkeilytukikohdaksi. Se tarjoaakin upeat puitteet
kalastukseen myös liikuntarajoitteisille.

Lisätietoja
Outokummun
matkailuneuvonta
www.outokummunkaupunki.ﬁ
puh. 044 755 9223

Tervetuloa isot ja pienet saalistajat

Pielisjoki

Pielisjoki on säilyttänyt ilmeensä Pohjois-Karjalan keskeisenä virtana, joka
yhdistää Pielisen ja alapuolisen Iso-Saimaan toisiinsa. Pielisjoen alajuoksulle
nousevat keskikesän helteillä kuhaparvet, joita valoisina iltoina lukuisat kalastajat pyydystävät uistelemalla ja jigillä. Myöhemmin syksyllä on nousutaimenen ja -lohen vuoro. Elokuusta alkaen kalastusta on kuitenkin rajoitettu
isojen järvilohien ja järvitaimenten noustessa Pielisjokeen kudulle.
Joensuun koskilla vavanheiluttajat koettavat onneaan saadakseen kesällä taimenen, harjuksen tai kirjolohen perhonsa tai uistimensa koukkuun, ja väsyttely voi alkaa...
Ylempänä Pielisjoen virta muuttuu rauhallisemmaksi suvannoiksi ja etenkin
Kuurnan voimalaitoksen yläpuolisilla vesillä vetouistelijan saaliiksi voi tulla
suuriakin haukia. Pielisjoessa on kauttaaltaan särkikaloja, joista lahnan onginta on oma elämyksensä. Sopivaan poukamaan syönnökselleen noussut lahnaparvi
on taitavan onkijan tavoitettavissa. Lahnan
Alueen palvelut
onkiminen onkin monelta virkistyskalastajalta vielä kokematta.
Kokkolan Erä ja Matkailu
Kalastusta Pielisjoen alusvePielisjoessa ja sen sivupuroissa tavataan
dellä, majoitus- ja ohjelmataimenta, harjusta ja purotaimenta eli
palvelut
”tammukkaa”. Koitajoen ns. vanhalla uowww.kokkolantila.ﬁ
malla kalastavalle alue tarjoaa viehättävän
puh. 013 - 763 116,
pienimuotoisia koskia ja suvantopaikkoja,
0400 275 137
joissa pilkkukyljen saaminen on enemmän
kuin mahdollista.
Jokiasema Oy
(Pyhäselkä, Joensuu)
Matkailupalvelut
www.jokiasema.ﬁ
puh. 0500 375 844

PIELISJOKI

Järvilohen synnyinjoki

Matkailutila Pitkänen
Majoituspalvelut
www.samponmokit.com
0400 170 402 (Sampo)
040 579 1365 (Mila)
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Ruunaa

RUUNAA

Ruunaan taimenkoskilla
Ruunaan alue itärajan tuntumassa tuo kulkijan
mieleen monenlaisia ajatuksia. Kuohuvat kosket, erämaan rauha metsäpeuroineen ja hyvin
hoidettu retkeilyalue laavuineen ja polkuineen
luovat mielikuvaa alueesta. Alueen valtasuoni,
Lieksanjoki syöksee Venäjältä tulevat vetensä
ryöppyävinä koskina tai erämaajärvinä läpi
Ruunaan luonnonsuojelu- ja retkeilyalueen.
Ruunaa on Pohjois-Karjalan kalapaikkojen lippulaiva, joka tunnettaan kautta maan ja kauempanakin maailmalla. Ruunaan kosket ovat
ensikertalaiselle häkellyttävän suuria ja vuolaita. Kalastuksellisesti yläkosket Paasikoski ja
Haapavitja ovat luonnonkala-aluetta, minne ei
istuteta pyyntikokoisia kaloja. Haapavitjalla on
lisäksi perhokalastusalue, jonka kalaston hoito
perustuu pyydystä ja päästä –kalastukseen.

Alueen palvelut
Ruunaan Retkeilykeskus
(Neitikoski, Ruunaan koskialue)
Matkailupalvelut
www.ruunaa.ﬁ
puh. 013 - 533 170,
040 579 5684
Lieksan Matkakaverit
(Ruunaa)
Matkailupalvelut
www.lieksanmatkakaverit.ﬁ
puh. 040 708 5726
Ruunaan Matkailu Ky
Matkailupalvelut
www.ruunaanmatkailu.ﬁ
puh. 013 - 533 130,
0400 695 955
Kaunis Karjala Oy
(Viekijärvi, Pielinen,
Ruunaan kosket)
Matkailupalvelut
www.kauniskarjala.com
puh. 040 772 0092
Erä-Eero
(Kontiovaara, Lieksa)
Ohjelma- ja ruokapalvelut
www.eraeero.com
puh. 0400 159 452
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Lisätietoa

Kattilakoski ja sen niskalla oleva tunnelmallinen
uittokämppä on varattu ryhmien yksityiskäyttöön, missä kalastusrauha on taattu ja saalisvarmuus on korkea. Neiti-, Murroo- ja Siikakoski ovat perinteistä koskikalastusaluetta, missä
virran tummissa syövereissä asuvia taimenia ja
kirjolohia voi tavoitella uistimilla ja perholla rannalta tai veneestä.
Ruunaan kalastustarjontaa täydentää harjuksen
perhokalastukseen varattu pikkureitti Pudasjoki. Lieksanjoen alajuoksun Naara- ja Käpykosket
antavat uistin- ja perhokalastajille mahdollisuuden tavoitella Pankajärvestä nousevia, joskus
varsin kookkaita taimenia. (Nämä osittain MH:n
viehekalastusluvalla sekä myös Ruunaan kalastusalueen yhteislupa-alueen luvalla).

Metsähallitus
www.luontoon.ﬁ
(ulkoilukartat, esitteet, alueen
palvelut)
www.retkikartta.ﬁ
(Ruunaan alueen virkistyskalastusalueen kartat, retkeilykartat)
Ruunaan koskien päivitetyt
kalapaikkatiedot:
VilliPohjola
www.villipohjola.ﬁ
Kattilakoski on edelleen Villin
Pohjolan varauskoski
lisätiedot:
marko.ihatsu@villipohjola.ﬁ
Karelia Expert
Matkailupalvelu Oy
(Lieksa)
www.visitkarelia.ﬁ
puh. 0400 175 323
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veneenlaskupaikka
satama
retkisatama
polttoainejakelupiste
kalastusaluenumero, sivu 34
kohdenumero
lisätietoa: www.vaellus.info

18

Ohjeistus kala

VAIKKOJOKI

stajille

Älä ota rasvae
vä
rasvaevättömän llistä järvilohta tai -taimen
ta, mutta
alamitan täytt
ottaa.
ävän kalan vo
i huoletta
Vuoksen vesist
öa
tava ja säilyte lueella pyritään eriyttämään
ttävä järvilohi
ja -taimen kant kalastetleikkauksin. Tä
arasvaeväm
tettavaksi istut ä tarkoittaa sitä, että kaik
ilta kalasetuilta kaloilta
leikataan rasv
Pielisjokeen ist
aevä pois.
ut
tuilta lohilta ja etuilta kannan jatkamiseen
taimenilta rasv
tarkoiteaevää ei leikat
a pois.

Vaikkojoki
Vaikkojoki saa alkunsa lähes huomaamattomasti Juuan kunnan länsiosassa sijaitsevasta erämaajärvestä, Vaikkojärvestä. Erityisesti melojien suosima joki luikertelee halki salomaiden, kunnes se laskee vetensä Kaavin kautta Rikkaveteen. Tummavetinen kalastukselle kunnostettu Vaikkojoki tarjoaa perho- ja uistinkalastajille
mieluisia elämyksiä alueelle istutetun taimenen tai kirjolohen muodossa. Pitkin
Alueen palvelut
reittiä on mukavia laavu- ja tulipaikkoja
kalastusnautintoa lisäämään. Lukuisissa
Retumajat / Iso-Karhu
pikku nivoissa, koskissa ja suvannoissa
(Pielinen, Juuka)
asustaa pilkkukylkisten suku valmiina napMatkailupalvelut
paamaan perhoon tai uistimeen.
www.isokarhu.net
puh. 050 358 2080
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Pielinen

PIELINEN

Pohjois-Karjalan paratiisi
Pohjois-Karjalassa sijaitseva Pielinen on maamme viidenneksi suurin järvi. Sen suuruutta ei
kuitenkaan parhaiten määrittele koko, vaan
järven ainutlaatuisuus. Pielinen on järvilohen
koti. Tätä asiaa ei voi korostaa liikaa. Järvilohi
tekee syönnösvaelluksensa Pielisen aavoilla
selillä.
Jokainen Kolilla käynyt tietää, kuinka upeat
maisemat muodostuvat Kolin vaarojen ja Pielisen kohtaamisesta. Koli on yksi yksi Suomen
kauneimmista kansallismaisemista. Pielinen
ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan Koliin. Ympäri järveä voi löytää idyllisiä alueita, joissa voi
mm. kalastaa, veneillä, retkeillä ja viettää aikaa
mökillä.
Suuri järvi tarjoaa mahdollisuudet kalastaa
todella monipuolisesti. Pielisen kuhakanta on
nykyään vahva. Järkälemäisiä haukia saadaan
vuosittain kymmeniä. Madepilkkipaikkana Pielinen on erinomainen. Pohjaongella on löydettävissä suurta ahventa. Muikku on viime vuosina ollut pientä kooltaan, mutta sitä on järvessä
valtavia määriä. Ei ole syytä unohtaa myöskään
Pielisen järvikutuista harjusta eikä järven siikoja.
Sokerina pohjalla ovat taimenet ja järvilohet,
joiden menestymisessä on havaittavissa orastavaa uutta kukoistusta pitkään jatkuneen taantuman jälkeen. Osaava kalastaja löytää Pieliseltä varmasti taimenia ja lohia. Uistelijoiden
saaliit ovat olleet varsin lupaavia tulevaisuutta
ajatellen
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Alueen palvelut
Lomakylä Timitraniemi
(Lieksa)
Matkailupalvelut,
välineiden vuokraus
www.timitra.com
info@timitra.com
puh. 045 123 7166
Kolin matkailuneuvonta
Ylä-Kolintie 2, 83960 Koli
info@koli.ﬁ, www.koli.ﬁ
puh. 045 138 7429
Aronsalmen Lomamökit
(Pielinen)
Matkailupalvelut
www.aronsalmi.com
puh. 040 748 0537,
0400 374 634
Kaunis Karjala Oy
(Pielinen, Viekijärvi)
Matkailupalvelut
www.kauniskarjala.com
puh. 040 772 0092
Ylä-Karjalan Retkipalvelu
(Karhunpää, Valtimo)
Ohjelma- ja kalastuspalvelut
www.retkipalvelu.ﬁ
puh. 050 5926 211
PikkuKili Elämyspiha
(Salonkylä, Lieksa)
Alueen matkailupalvelut
www.pikkukili.net
puh. 040 586 2863

Vain harvassa paikassa taimenia ja järvilohia
voi kalastaa yhtä hienoissa puitteissa kuin
Pielisellä. Lisäksi Pielisellä on todella laaja
yhtenäislupa-alue, joten pyyntialueet eivät
varmasti lopu kesken.
Pielisestä puhuttaessa voi hyvällä omallatunnolla sanoa, että järvi ympäröivine vaaramaisemineen on paratiisi Pohjois-Karjalassa.
Näe ja koe Pielinen kerran
ja olet koukussa!

Lisätietoa
www.jarvilohi.net
www.pielisenkalastusalue.net

Alueen palvelut
Erä-Eero
(Kontiovaara, Lieksa)
Ohjelma- ja ruokapalvelut
www.eraeero.com
puh. 0400 159 452
Paavolan Loma-asunnot
(Pielinen, Lieksa)
Majoitus-, ruoka- ja kalastuspalvelut
www.paavolanlomat.com
puh./fax 013 - 430 018,
040 506 5718
Retumajat / Iso-Karhu
(Pielinen, Juuka)
Alueen matkailupalvelut
Majoituspalvelut
www.isokarhu.net
puh. 050 358 2080
Herajärven Lomatupa
(Koli)
Majoitus- ja kalastuspalvelut
einari.kuosmanen@elisa.net
puh. 040 723 0170
Perinnetalo Isäntärenki
(Vuonisjärvi, Lieksa)
Ruokapalvelut, taidekäsityöt,
kotimuseo
www.isantarenki.ﬁ
puh. 040 595 4238
Karelia Expert
Matkailupalvelu Oy
www.visitkarelia.ﬁ
Lieksa: puh. 0400 175 323
Nurmes: puh. 050 336 0707
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PIELINEN

Pielisen alueen vesiretkeily
Pieliselle ja siihen laskeviin jokiin on tehty vesiretkeily- ja harjoittelupaikkoja,
jotka soveltuvat monipuoliseen vesillä liikkumiseen. Elämyksiä löytyy sekä aktiivisille harrastajille että satunnaiselle vesillä liikkujalle. Eri reittien lähtö- ja
lopetuspaikat sijaitsevat yleensä alueen matkailuyrittäjän rannassa, josta on
mahdollisuus vuokrata kalustoa ja saada ammattitaitoista opastusta. Reittejä on
rakennettu Vuonislahteen, Lieksaan, Ruunaalle, Nurmijärvelle, Karhunpäähän,
Nurmekseen, Paalasmaalle, Hattusaareen sekä Kolille.
Reiteillä on hyödynnetty Pielisen koko aluetta saaristoineen sekä siihen laskevia
jokia. Reitit on toteutettu alueen matkailuyrityksien yksityisrahoituksella sekä
EAKR-rahoituksella, joka on järjestetty Pohjois-Karjalan Ympäristökeskuksen
kautta. Kaikki kohteet ovat valmiina vuoden 2010 loppuun mennessä.
Yhteistyötahoina hankkeen aikana ovat olleet mm. yksityiset maanomistajat,
yritykset, kalastus- ja osakaskunnat, muut alueen hankkeet sekä valtion ja kuntien eri laitokset.
Reitit muodostuvat erilaisista radoista, joita voi kytkeä yhteen. Vesiopetteluradalla opetellaan ja harjoitellaan melonnan tai soudun perustaitoja ohjatusti tai
omatoimisesti. Vesiluontoradalla voi tutustua melontaan tai soutuun sekä Pielisen alueen luontoon, kulttuuriin ja historiaan. Vesiluontorata soveltuu perheille, kokeilijoille ja jo pidempään harrastaneille. Vesisuunnistusradalla voi tehdä
hieman pidemmän retken kuin vesiluontoradalla. Suunnistusradasta saa myös
vaativamman kun yhdistetään eri kohdealueiden ratoja yhdysrastien kautta.
Koko Pielisen kiertävän melontareitin kiertäminen vie helposti jopa viikon. Kokemattomampi voi kiertää reitin tai osan siitä kokeneiden opastuksella. Reitin
voi kiertää myös pienveneellä ja purjeveneellä, mutta silloin on liikuttava merikortin opastuksella vesialueella olevien runsaiden karikoiden ja matalikoiden
vuoksi.
Valtimojoen virkistysmelontareitti kulkee pääosin asutussa maalaisympäristössä ja vaihtelee järviosuuksista jokiosuuksiin. Reitti soveltuu myös pienveneretkeilyyn ja kalastukseen.
Häähnijoen erämelontareitin latvaosat ovat aivan
valtakunnanrajan tuntumassa. Reitillä on pieniä
koskia, jotka ovat helposti laskettavissa.
Lisätietoa
Jongunjoen koskimelontareitin proﬁili on Jonkerista Aittokoskelle saakka jyrkästi putoava ja
Kanoottisissit ry
parhaat mahdollisuudet koskimelontaan ovatwww.visitkarelia.ﬁ
kin tällä välillä. Aittokosken jälkeen joen virtaus
www.vaellus.info
rauhoittuu ja erämaamaisemien katseluun jää
puh. 0400 467 573
enemmän aikaa.
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Lieksanjoella oleva Ruunaan koskimelontareitti alkaa läheltä rajavyökettä ja
reitillä melovien, soutavien tai kumiveneillä kulkevien on tunnettava hyvin
koskiluokitukset ja pelastusjärjestelyt.
Reitin pituuden voi helposti säädellä
alueella olevien taukopaikkojen mukaan.

Pielisen alueen eri reiteistä ja tuotteista on laadittu opaskartat, joista selviää
reiteillä tarvittavat palvelut ja turvallisuusasiat. Opaskartta soveltuu vesiretkeilyyn eri sääolosuhteissa sekä myös muille käyttäjäryhmille kuten kalastajat,
metsästäjät, veneilijät, moottorikelkkailijat ja hiihtäjät.
Reittejä on pyritty suunnittelemaan ja rakentamaan siten, että käytettäisiin
mahdollisuuksien mukaan yhteisiä rastipisteitä muiden reittien kanssa. Toteutustavalla on pyritty vähentämään luontoon kohdistuvaa kuormitusta.

Ylä-Karjalan salovesillä
Ylä-Karjalan mäntykankaiden katveessa on runsaasti pikku lampia, joissa majailevat niin ahvenet, kuhat siiat ja hauet. Siellä on myös satoja kilometrejä jokia
ja puroja, joista voi erityisesti mainita kalastukselle kunnostetun Saramojoen.
Peurajärven retkeilykalastusalueelle ovat jo parin vuosikymmenen ajan löytäneet tiensä niin kesäiset uistin- ja perhokalastajat kuin talviset pilkkijätkin.
Kalavesien hoito takaa monille mukavia taimen- ja kirjolohisaaliita.
Ylä-Karjalan alueen erämetsät tarjoavat syksyisin puolukoita ja mustikoita marjanpoimijoille sekä metsästäjille ja luonnossa liikkujille alue tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia.

Alueen palvelut
Ylä-Karjalan Retkipalvelu
Ohjelma- ja kalastuspalvelut
www.retkipalvelu.ﬁ
puh. 050 592 6211
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Lohikalojen poikasia viljellään
Pohjois-Karjalassa
Kalanviljelyllä on pitkät, yli 50 vuoden perinteet Pohjois-Karjalassa. Ensimmäinen kalanviljelylaitos perustettiin vuonna 1958 Kontiolahden kuntaan, Pitkänlammen luusuaan. Laitos oli ensimmäinen yksityinen kaupallinen kalanviljelylaitos Suomessa. Ensimmäinen kalaerä, järvitaimenen mätiä tuotiin laitokselle Lieksanjoelta 29.9.1958.
Kalanpoikasten kysyntä lisääntyi voimakkaasti 60-luvulla ja niin kalanviljelytoimintaa
laajennettiin. Toinen kalanviljelylaitos perustettiin vuonna 1967 nykyisin Joensuun
kaupunkiin kuuluvaan Keskijärvelle Ylisenjärven luusuaan. Keskijärvellä olevalle kalanviljelylaitokselle ensimmäinen kalaerä tuli Kontiolahden laitokselta jatkokasvatettavaksi 11.5.1967 vastakuoriutuneita siikoja.
Kontiolahden ja Keskijärven kalanviljelylaitokset ovat alusta alkaen erikoistuneet hautomo- ja pienpoikaskasvatukseen sekä istukastuotantoon. Tuotanto käsittää lohen sukuisten kalojen poikasia kalavesienhoitoon ja jatkokasvatukseen sekä pyyntikokoisia
kaloja virkistyskalastuskohteisiin. Luonnonravintolammikossa tuotetaan 1-kesän vanhoja planktonsiian poikasia lähialueen kalaveden osakaskunnille ja kalataloudellisiin
istutusvelvoitteisiin.
Kalanviljelylaitokset kuuluvat EVIRA:n kalaterveystarkkailuun ja valvontaan. Kalanviljelylaitoksilla on terveyslupa. Kalat kuljetetaan istutuspaikalle elävän kalan kuljetukseen hyväksytyllä kalankuljetusautolla ja kuljetuksesta vastaa ammattitaitoinen
kuljettaja, jolla on eläintenkuljetuslupa. Tuotannossa
hyödynnetään paikallisia olosuhteita.

Lisätietoa

ProAgria Pohjois-Karjala
(Keskijärvi, Kontiolahti)
www.proagriapohjois-karjala.ﬁ
puh. 040 301 2418
Kantelesärkän kalalaitos
(Kontiolahti)
Lohen pilkkiminen kalalammella, suoramyynti, kirjolohen
kasvatus
www.kantelesarkka.com
puh. 050 587 9438
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Keskijärven ja
Kontiolahden kalanviljelylaitoksilla
sekä Ristivaaran
luonnonravintolammikossa tuotettavat
kalalajit ja kannat,
sekä tavallisimmat
istutuskoot ja käyttökohteet:

Laji/Muoto

Kanta

Ikä

Koko

Kohde

Järvilohi (JL)

Vuoksen
vesistö
(VUV)

2-k, 2-v

18-21 cm / 50-80 g

Järvet

3-k, 3-v

28-35 cm / 200-500 g

Järvet

Vuoksen
vesistö

1-k, 1-v

10-12 cm / 10-15 g

Joet ja purot

2-k, 2-v

19-23 cm / 80-130 g

Järvet ja lammet

3-k, 3-v

30-40 cm / 300-700 g

Järvet ja lammet

Järvitaimen
(JT)

(VUV)

Nieriä (NN)

Kirjolohi
(KL)

Harjus (HR)

Planktonsiika (MS)

4-k, 4-v

>40 cm / >700 g

Virkistyskalastus

1-k, 1-v

10-15 cm / 10-20 g

Järvet ja lammet

2-k, 2-v

22-25 cm / 90-130 g

Järvet ja lammet

3-k, 3-v

29-37 cm / 200-400 g

Järvet ja lammet

1-k, 1-v

30-50 g

Jatkokasvatus

2-k, 2-v

300-500g

Jatkokasvatus

3-k, 3-v

>1000g

Virkistyskalastus

Pielinen
(PIE)

1-k

8,5-11,5cm / 4-10g

Järvet ja lammet

Puruvesi
(PUR)

1-k

8,5-11,5cm / 4-10g

Järvet ja lammet

Koitajoki
(KOI)

1-k

9-12cm / 4-10g

Järvet ja lammet

Kuolimo
(KUO)

Kontiolahti

1-k = 1 kesän ikäinen
1-v = 1 vuoden ikäinen jne

Yhteystiedot
ProAgria Pohjois-Karjala
puh. 040 301 2418
Keskijärven kalanviljelylaitos
puh. 013-719 988
faksi 013- 719 988
Kontiolahden kalanviljelylaitos
puh. 013-731 155
faksi 013-733 276
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Minne kalaan ja retkelle?
Missä lapsetkin viihtyvät?

www.vaellus.info
Pohjois-Karjalan kalaisat vesistöt kohdetietoineen sekä parhaat luonto- ja retkikohteet reitteineen löytyvät nyt yhdestä osoitteesta.
www.vaellus.info kertoo kalastusalueista oleelliset tiedot: mistä kullakin vesistöllä saa veneet vesille, missä on nuotio- ja rantautumispaikkoja, missä uimarantoja, missä autiotupia, mistä saa polttoainetta, karttoja ja lisätietoja. Sivustolta saa vihjeitä myös siitä missä lapsetkin viihtyvät.
Sivusto vaellus.info antaa ensiavun, lisää tietoa saa kirjoista Pohjois-Karjalan
vaellusreittiopas, Outdoor Karelia Finland, Koli-opas sekä Koli guide. Ne esittelevät Pohjois-Karjalaa, sen luontoa, historiaa, kulttuuria ja erilaisia käyntikohteita sekä opastavat perille tarkoin kartoin ja ohjein. Oppaissa on kerrottu
myös kalastuksesta ja sen lupakäytännöistä.
Tiedon keräämiseen sähköiseen kalastusoppaaseen www.vaellus.info -sivustolla ovat osallistuneet Pohjois-Karjalan kalastusalueet ja Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus. Sivuston tiedon
kartoittamista on tukenut myös Pohjois-Karjalan
ELY-keskuksen kalatalousyksikkö.

kuva: Marko Natri
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Lisätietoa
Parhaista paikoista
www.vaellus.info
Oppaista ja sivustosta
PK Media Service Oy
www.pkmedia.ﬁ
info@pkmedia.ﬁ
puh. 050 362 6779

kuva: Marko Natri

kuva: Marko Natri
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Pohjois-Karjalan
suurimpia saaliskaloja
www.ahven.net

Pohjois-Karjalan vesistä kalastajat ovat nostaneet mahtavia kalavonkaleita.
Seuraavassa on muutamia punnittuja ja tilastoituja esimerkkejä suurimmista:

Ahven
Pilkkiahven 3,15 kg Kiteen
Pyhäjärvestä. Maakunnan vesistä on saatu useita muitakin
yli 3-kiloisia ahvenia.

Hauki
Lahna
Enon Mustalammesta verkotettu lahna 8,5 kg, mutta
Vaivion Salmilammesta Viinijärven maisemista pyydetty
uistinlahna 7,2 kg eli Suomen
ennätyskaloja sekin!

Suurimmat verkkoihin uineet
hauet, joita on puntariin asti
kannettu ovat painaneet 18 18,5 kg, mutta uistinkalat ovat
jääneet selvästi pienemmiksi.
Yli kymmenen kilon haukia on
kyllä saatu runsaasti.

Kuha
Viekinjärvestä Lieksasta on
verkoilla pyydystetty suuria
kuhia kautta aikain, 11,5 kg ja
11,45 kg:n jättikuhat. Oriveden kalastusalueen verkkokuha 11,4 kg.

Säyne

Järvilohi ja -taimen

Suomen suurin säyne on niin
ikään tilastoitu saadun ItäSuomen vesiltä. Puruvedeltä
pyydystetyn kalan painoksi on
mitattu 5,2 kg.

Ovat arvokalojamme ja
Pielisjoesta on saatu emokalapyynnissä yli 10 kg:n
järvilohia, taimenia hieman
alle 10 kg.
Viinijärveltä verkotettu 12,5
kg:n järvitaimen on niin ikään
maamme suurimpia pilkkukylkiä, ja tilastoista löytyy
useita yli 10 kg:n kaloja, jopa
uistimella tai perhollakin
pyydettyjä.

Made
Verkkomade 9,5-kiloinen
pyydetty Kiteen Ätäsköjärvestä. Kiteen Pyhäjärvestä saatu
pilkkimade on ollut samaa SEluokkaa kuin pilkkiahvenkin.
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Siika
Suurimmat julkisuuteen tulleet
siiat ovat painaneet 6,1 kg.

Kalojen alamitat ja rauhoitusajat
www.muikkusuomi.ﬁ

Pohjois-Karjalassa on kalastuslain mukaisia alamittoja ja rauhoitusaikoja muutettu
kalastusalueiden päätöksillä.
Alamittainen kala, joka ei ole sanottavasti vahingoittunut, on laskettava viipymättä
takaisin veteen. Vapauttaessasi kalaa esim. uistimesta toimi varoen, mieluiten kalaan
käsin koskematta. Mikäli joudut koskemaan kalaan kastele kätesi ennen tarttumista.
Rauhoitetun kalalajin kalastus on rauhoitusaikana kiellettyä eikä pyynnissä tule käyttää sellaisia välineitä, jotka ovat erityisesti ko. lajin pyyntiin tarkoitettu. Mikäli saat
rauhoitetun kalalajin, tulee se viipymättä laskea takaisin veteen.

Järvitaimen, järvilohi ja nieriä

Harjus

ALAMITAT
Kalastusasetuksen mukaan 40 cm. Koitereen
ja Ruunaan kalastusalueella 45 cm. Höytiäisen, Juojärven ja Keski-Karjalan, PyhäjärviPuruveden ja Viinijärven kalastus-alueilla
50 cm. Järvitaimen Pielisjoen, Pielisen,
Oriveden ja Ruunaan (Lieksanjoen alaosa)
kalastusalueilla 50 cm ja järvilohi 60 cm.
RAUHOITUKSET
Joessa ja muissa virtapaikoissa 1.9.-30.11.
Kuitenkin vavalla ja uistimella kalastettaessa
rauhoitusaika 11.9.-15.11. Pielisjoessa viehekalastus kielletty 16.8.-19.10 välisenä aikana
Kuurnan voimalaitoksen ja Kalmonniemen
kärjen välisellä vesialueella.
Nieriä Vuoksen vesistössä 11.9.-15.11.

ALAMITAT
Kalastusasetuksen mukaan 30 cm.
Höytiäisen, Juojärven, Pielisen, Ruunaan, Pyhäjärvi-Puruveden ja Viinijärven kalastusalueilla 35 cm. Ruunaan
kalastusalueen Lieksan Pudasjoessa
40 cm.
RAUHOITUKSET
Rauhoitettu 1.4.-31.5. Sallittua kuitenkin vavalla ja uistimella.

Rapu
ALAMITAT
Kalastusasetuksen mukaan ei alamittaa. Jänisjoen, Juojärven, Kitee-Tohmajoen, Koitereen,
Pielisen ja Ruunaan kalastusalueilla alamitta
10 cm.
RAUHOITUKSET
Rauhoitettu 1.11.-21.7. klo 12.00 saakka.

Kuha
ALAMITAT
Kalastusasetuksen mukaan 37 cm.
Jänisjoen, Keski-Karjalan ja PyhäjärviPuruvesi kalastusalueilla 40 cm. Pielisjoen, Pielisen, Höytiäisen, Juojärven,
Kitee-Tohmajoen, Koitajoen, Koitereen, Oriveden, Ruunaan, Valtimon ja
Viinijärven kalastusalueilla 45 cm.
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Yhteysluontoon retki
Taijampa tehä taitavan reissun, matkustella maanomaksi.
Kuljeskella Karjalahan.
Siellä on vaarat siintävät, kalavedet kelpo miehen.
Menisinkö Salonkylään elämyspihhaan, katselisin karjan kujat,
näkötornista mäet mahtavat, vedet vaarojen välissä.
Kalastaisin suuren lohen, savustaisin nuotiolla.
Levähtäisin lähtiessä, toiseen paikkaan tultaessa.
Matkan varrella Lieksaan, talo mahtava mäen päällä,
lampaat liekö laitumella.
Tupa vanha tunnelmainen.
Ruoka vieraalle katettu, matkalaiselle pöytä laitettu.
Syötyä katselen talon tavat ja tavarat, kankaat kauniit ja kestävät.
Näitä en oo muualla nähnyt, mukaan ostelen muutaman, tarpeeksi oman elämän.
Vielä tutustun menneeseen, talon elämään entiseen.
Jatkuu matkani Ruunaalle, koskien komeiden katveeseen.
Puuveneeseen vierähdän, kuin lastuna laineille istahdan.
Seitsemän koskea kuohuvaa, laskemme laitanaan reilusti vaan.
Rannassa kystä kyllän jo odottaa. Onhan emäntä erilainen, maan emonen mahtava.
Ruoka kumma kiinnostaa, karhuntapit katseen saa..
Sitten onkin kylyn vuoro, palju pätevä kankaalla, savusauna, senhän tiijän.
Tännehän minä jäädä saan, täältä en lähde minnekään.
Vaan joskushan lähteä täytyy…
Neitikoskella vielä poikkean, narraan kaloja korillisen.
Kuljeskelen pitkospuita, riippusillalla mietin muita.
Koskessa melojat taituroivat, stopparilla nurin niskoin.
Takaisin tulen tuonnempana, kunhan kiertelen muita maita.
Kontiovaara mieleen tulee, lähen karhuja katsomaan,
kämpälle erämaan kätköön.
Ahma saapuu ensi yönä, kuuhut kurkkii kujasilla.
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Mahtava paikka maan povessa.
Täällä ei kapulat kuulu, olen aikaa omaa ottamassa.
Kaunis on Karjala katsella, kokea näitä maita.
Vaan vieläpä tahdon matkata, Untamolaan tuonnemmaksi.
Kauniin Karjalan kierrokselle, kahenpuolen Karjalahan.
Kävisin metsällä muilla mailla.
Kaataisin karhun tai kaksi, villisikoja varsinkin.
Kalastaisin kaikenlaista, ottaisin onkeeni oivan kalan.
Kuljen vielä tovin matkaa, Ylä-Karjalan puolelle puolitiehen.
taivallan Karhunpäähän, kodalla kahvit maistan
Taidanpa tehdä vielä pienen retken, salomaita saavutella.
Matkan jälkeen koen; olen uusi ja virkeämpi ihminen.
Teen heti uuden reissun, mukaan otan oman porukkani.
Pitemmän sitten seuraavana sapattivuonna.
Erämaata löytyy vielä, ihmisen kuljeskella vailla hälyä, melua ja kiirettä.
Hetken matkan päässä sykkeestä elämän, työn ja touhun.
Kuunnella laulua lintusen, nähdä suksen jäljen syntyvän,
kuulla ja nähdä revontulet.
Olla vain keskellä sitä aitoa.

www.yhteysluontoon.com
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Palauta kalamerkki - kerro tietosi

-auta parantamaan järvilohen - ja taimenistutusten tuloksia

Pohjois-Karjalassa on viime aikoina tehty poikkeuksellisen laajoja kalamerkintöjä Pielisellä, Höytiäisellä ja Saimaan tasossa Orivedellä. Näihin vesiin on istutettu 2- ja 3- vuotiaita
järvilohia ja taimenia, jotka on merkitty kuvissa näkyvillä, muovisilla tikkumerkeillä tai
Carlin-merkeillä. Selvityksillä pyritään saamaan lisätietoa järvilohi- ja taimenistukkaiden
kohtalosta ja sitä kautta parantamaan istutusten tuloksellisuutta.
Ilman kattavia merkkipalautustietoja täsmällisten johtopäätösten tekeminen ei ole mahdollista. Sen vuoksi kaikista saaliiksi saatavista merkityistä kaloista tarvitaan tietoja, joiden
perusteella istutuksia voidaan kehittää ja parantaa. Merkintätutkimus aloitettiin yhteistyössä kalastusalueiden, kalatalousneuvonnan, TE-keskuksen kalatalousyksikön, kalanviljelijöiden sekä RKTL:n kanssa vuonna 2008. Koeistutuksia jatketaan vuoteen 2011 ja
seurantaa vielä useita vuosia sen jälkeen.

Kun saat merkityn järvilohen tai taimenen,
lähetä oheiset tiedot merkissä mainittuun osoitteeseen:
33333 KALANTUTKIMUS
Vastaanottaja maksaa postimaksun ja saat tiedosta palautuspalkkion, kun lähetät myös
yhteystietosi (nimi, osoite, pankkitilin numero ja puhelin).
Ilmoittamalla tilinumeroksi Pielisen kalastusalueen tilin 534307-462216 palautuspalkkio
ohjataan merkintähankkeen kuluihin. Jokainen palautettu merkki osallistuu RKTL:n merkkiarpajaisiin ja vielä erikseen v. 2011 järjestettäviin arpajaisiin.
Voit lähettää tiedot myös internetin kautta osoitteessa:
www.rktl.ﬁ/kala/kalamerkinta/palauta kalamerkit/merkkipalautuslomake.html
Jos saat alamittaisen, virkeän, merkityn kalan, vapauta se mahdollisimman pian. Jos
alamittainen kala on kuollut, lähetä tiedot myös siitä!
Tarkasta myös saamiesi petokalojen vatsa! Kuhat, hauet ja mateet voivat syödä
lohikalaistukkaita. Ilmoita myös petokalojen mahoista löytyneistä merkeistä.
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paikka
• kalan pyynti
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• päivämää
• pyydys
• pituus
• painos
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UTKIMUS

33333 KALANT

Merkitty 2-v järvilohi

Merkittyjä 2-v järvitaimenia

Lisätietoa

Carlin-merkki

RKTL/Joensuu
Jorma Piironen
puh. 0400 170 326
Pohjois-Karjalan
kalatalouskeskus:
Päivi Kiiskinen
puh. 050 550 0776
Sami Kurenniemi
puh. 050 550 0778
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Kalastusalueet
Pohjois-Karjalassa on 15 kalastusaluetta:
1. Valtimon kalastualue
2. Vaikkojoen kalastusalue
3. Pielisen kalastusalue
4. Ruunaan kalastusalue
5. Juojärven kalastusalue
6. Viinijärven kalastusalue
7. Höytiäisen kalastusalue
8. Koitereen kalastusalue
9. Koitajoen kalastusalue
10. Oriveden kalastusalue
11. Keski-Karjalan kalastusalue
12. Kitee-Tohmajoen kalastusalue
13. Jänisjoen kalastusalue
14. Pyhäjärven-Puruveden kalastusalue
15. Pielisjoen kalastusalue

Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus on
Kalatalouden Keskusliiton maakunnallinen jäsenjärjestö. Sen tehtävänä on
kalatalouden edistäminen. Kalatalouskeskukset palvelevat kaikkia kalasta ja
kalastuksesta kiinnostuneita. Sen ja Savojen kalalatalouskeskusten sivustolta
selviätvät alueiden lupien hinnat, maksupaikat, rauhoitusajat ja rajoitteet.

34

Lisätietoa
Luvat ja Rajoitukset:
www.muikkusuomi.ﬁ
Maa- ja metsätalousministeriön kalastuskieltoalueiden
karttapalvelusta
http://map.genimap.com/
MMM/Kalastuskieltoalue

Kajaanista

Kuhmosta

Kuopiosta

Varkaudesta

Sortavalasta
Savonlinnasta

Lappeenrannasta
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