Savonlinnan
viehekalastusalue

Lupamyynti:

Merkkien selitys

Kalastuslupia myy ja niistä lisätietoja antaa
SGS Sports Gear Service Oy, Pappilankatu 3, 57100 SAVONLINNA, p. 015 510 140
Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-15
Kalastuslupien valtakunnallinen nettikauppa osoitteessa: www.kalakortti.com
Kalastusluvan voi maksaa myös Savonlinnan viehekalastusalueen tilille:
FI77 5651 1320 0057 887. Kuitista tulee ilmetä luvan voimassaoloaika, jos se on
jokin muu kuin maksupäivästä lukien, sekä luvanhaltijan nimi ja osoite.
Pidä lupakuitti mukana kalastaessasi!
Uistellessa pitää tarkkailla vesialuerajoja, ettei uistella luvattomalla vesialueella. Lupaalueen kartta on saatavana luvanmyyntipisteistä. Nettikartta aukeaa viehekalastusalueen
kotisivuilla www.viehekalastusalue.com ja osoitteessa www.kalakortti.com
Kilpailuluvista ja erillisistä kalastusmatkailuyrittäjän luvista voi olla yhteydessä
puheenjohtajaan.

Viehekalastusalue
Kalastusrajoitusalue
Muu vesialue
Veneenlaskupaikka

Karttaa ei ole
tarkoitettu
navigointiin!
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SAVONLINNAN
VIEHEKALASTUSALUE

www.viehekalastusalue.com

Yleishyödyllistä toimintaa virkistyskalastuksen edistämiseksi jo
vuodesta 1982.

Alla 12 vuotias ei tarvitse omaa kalastuslupaa itsenäiseen
kalastukseen. Hänen oikeutensa ei mahdollista muiden
kalastuksessa mukana olevien 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien
kalastusta ilman lupaa.

Viehekalastusalue
Savonlinnan ympäristössä Pihlajavedellä ja Haukivedellä. Pinta-ala
n. 12 000 ha.

Kyrönsalmi, Laitaatsalmi ja Haapasalmi
Lohikalojen vaelluksen turvaamiseksi on kalastus vavalla ja
uistelemalla kielletty 11.9.- 15.11. välisenä aikana
Kyrönsalmessa, Laitaatsalmessa ja Haapasalmessa karttaan
merkityillä alueilla. Lisäksi em. alueilla on Etelä-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä kielletty
jokamiehenoikeuteen perustuva onkiminen ja pilkkiminen sekä
valtion viehekortilla tapahtuva viehekalastus.

Kalastusohjeet ja -määräykset
Peruslupa sisältää max. kolme vapaa yhtäaikaisessa pyynnissä.
Peruslupaan voi ostaa lisävapoja eri maksusta rajoituksetta.
Supervuosiluvassa ei ole vaparajoitusta.
Uisteluvavassa käytettävien vieheiden määrää ei ole rajoitettu.
Vetouistelussa on vältettävä pintapyyntiä (0-3m) lämpimän veden
aikaan heinäkuussa.
Rasvaevälliset järvilohet ja järvitaimenet tulee vapauttaa
luonnonkantojen elvyttämiseksi. Vapautettavien kalojen vioittumisen
vähentämiseksi suositellaan vieheiden koukuissa käytettäväksi
enintään kolmea (3) kärkeä esimerkiksi siten, että käytetään yhtä
kolmihaarakoukkua tai kolmea yksihaarakoukkua.
Kalastusta saa harjoittaa joko veneestä tai rannasta käsin. Kalastus
on kielletty silloilta ja yksityisten kiinteistöjen rannoilta ilman
omistajan lupaa.
Rannanomistajille ja kiinteistöjen haltijoille ei saa aiheuttaa häiriötä.
Suosittelemme, että kalastusta ei taajama-alueen ulkopuolella
harjoitettaisi 150 metriä lähempänä asuttua rantaa.
Samassa taloudessa kirjoilla olevat saman perheen jäsenet saavat
osallistua kalastukseen ilman omaa lupaa silloin, kun luvanhaltija on
kalastuksessa läsnä.

Kyrönsalmenvirran laivaliikenteelle ei tule aiheuttaa häiriötä.
Kalastus Tallisaaren rannalta on kielletty 01.01.- 31.07. välisenä
aikana sekä Olavinlinnan saarella ympärivuotisesti.

Kalojen alamitat:
Kuhan alamitta on 42 cm.
Saimaannieriän alamitta on 60 cm, rauhoitettu kokonaan syys-marraskuussa (1.9.-30.11.)
Harjuksen alamitta on 35 cm, rauhoitettu kokonaan huhti-toukokuussa (1.4.-31.5.)
Järvitaimenen (rasvaeväleikattu) alamitta on 50 cm, kalastus on sallittu ympäri vuoden
Järvilohen (rasvaeväleikattu) alamitta on 60 cm, rauhoitettu kokonaan kesä-elokuun (1.6.-31.8.)
Vapaa-ajankalastuksessa on sallittua enintään yhden rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Kalastus:
Savonlinnan viehekalastusalueelle istutetaan vuosittain järvitaimenta, järvilohta, kuhaa ja harjusta. Alamittainen kala on vapautettava,
mieluiten jo vedessä käsin koskematta, esim. pitkäkärkisillä nokkapihdeillä. Haaviminen irrottaa suomuja ja aiheuttaa kaloille stressiä.
Haaveissa suositellaan käytettäväksi solmutonta havasta.
18 vuotta täyttäneiden ja alle 65 -vuotiaiden tulee ennen edellä mainittuun kalastukseen ryhtymistä maksaa valtiolle kalastonhoitomaksu.

Järvitaimen

www.jarvilohi.fi

Leveä pyrstön tyvi, pyrstöevä
1 alkaa loivasti

RASVAEVÄ

2 Pilkutus kylkiviivan molemmin
puolin
3 Suun takareuna ohittaa silmän

Vapauta kaikki rasvaevälliset
järvilohet ja -taimenet
Saimaalla ja Pielisellä.
Vapauta myös alamittaiset
rasvaeväleikatut kalat.
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RASVAEVÄ

2

3

Järvilohi
Kapea pyrstön tyvi, pyrstöevä
1 alkaa jyrkästi

2 Pilkutus lähinnä hartioissa
3 Suun takareuna silmän tasossa
Tunnistaminen on joskus vaikeaa,
sillä yksilöiden väliset erot ovat suuria.

