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SUONTEEN KALASTUSALUEEN 

kalastusluvat ja –säännökset vuonna 2015 

Lupa-alueeseen kuuluvat lupakartassa ja tässä säännössä rajatut alueet. Suontienselällä, Paasvedellä ja 

Kuvansissa kalastat yleisiä järvikaloja, joista tärkeimpiä ovat muikku, ahven ja hauki sekä istutuskaloista kuha 

ja järvitaimen. Järvilupa-alue on noin 7 250 ha ja pyydyslupa-alue noin 2 300 ha. Suonenjoessa kalastusta on 

rajoitettu lupaehdoilla ja lakisääteisesti. Kalastusrajoitukset on merkitty maastoon Suonenjoella. 

Lain mukaan alamittaiset taimenet (60 cm) , kuhat (37 cm) ja harjukset (35 cm) on vapautettava. Ks. 

kalastuslain – ja asetuksen määräyksiä.  Mikäli saat taimenen, jolla on rasvaevä tallella (”villi taimen”) vapauta 

se vesistöön jatkamaan harvalukuiseksi käynyttä Rautalammin reitin taimenkantaa. Istutetuilta taimenilta on 

leikattu rasvaevä ja mitan täyttävän kalan voit ottaa saaliiksi. Huomioi kuitenkin yhden (1) taimenen kiintiö. 

KALASTUKSENHOITOMAKSU  

Kalastuksenhoitomaksun voi maksaa tilille FI47 5000 0121 5028 42. Merkitse maksulomakkeeseen seuraavat 

tiedot: voimassaolo, kortin haltijan nimi ja syntymäaika. Maksu vuonna 2015 on 24 € /kalenterivuosi tai 7 €/7 

vrk. Kalastuksenhoitomaksu on oltava jokaisella 18-64 vuotiaalla kalastajalla tai ravustajalla. Onkijan, pilkkijän 

ja soutajan ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua. Pidä  maksettu lupakuitti mukana kalassa. Esitä lupia 

ostaessasi maksettu kalastuksenhoitomaksukuitti luvanmyyjälle!  

 

1. SUONTEEN KALASTUSALUEEN JÄRVIUISTELULUPA 

  

Lupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla vapakalastusvälineillä Suontienselällä, Paasvedessä ja Kuvansissa. 

Katso myös kalastuslain ja –asetuksen määräyksiä jäljempänä. 

 

Lupahinnat 

Järviuistelussa 20 € /vko, 35 € /kk ja 50 €/ kalastuskausi, alle 18 v. ½ hintaan  

(ikä osoitettava tarvittaessa) 

Lupaehdot 

Lupa vetouistelussa järvialueella venekohtainen (luvan haltijan oltava veneessä). Vapojen tai vieheiden 

määrää ei ole rajoitettu vetouistelussa. Kausilupa on voimassa kalenterivuoden loppuun, kuukausilupa 

kalenterikuukauden, viikkolupa 7 vrk (kaikki ed. alkaa 00 ja päättyy 24:00) ja vuorokausilupa 24 h alkaen 

lupaan merkitystä ajasta. Lupa oikeuttaa ottamaan 3 taimenta/vrk.   

 

2. SUONENJOEN LUPA 

 Jokiuistelussa 15 € /vrk, 40 €/vko, 80 €/kausi, 1 lohikalaa/lupa/vrk, alle 18 v. ½ hintaan  

(ikä osoitettava tarvittaessa) 

Lupaehdot 

 Kutualueiksi kunnostetut sivu-uomat Myllykoskella rauhoitetaan ympärivuoden ja merkitään maastoon. . 
Jokialueella on seisovasta veneestä kalastus kielletty. Seisovilla kalastusvälineillä kalastus kielletään 

Suonenjoessa. Kahluukielto 11.9-30.5 välisenä aikana mädin kehityksen turvaamiseksi Yläkoskella ja 
Myllykoskella (merkitty maastoon). 
Lupa on henkilökohtainen myös joella. Kausilupa on voimassa kalanterivuosittain 1.1-31.8 välisenä aikana 

alkaen ostopäivästä, viikkolupa 7 vrk (alkaa 00 ja päättyy 24:00) ja vuorokausilupa 24 h alkaen lupaan 

merkitystä ajasta .  
 

3. SUONTEEN KALASTUSALUEEN PYYDYSKALASTUSLUPA  

Pyyntivälineet ja lupa-alue  
Lupa oikeuttaa kalastamaan verkoilla, katiskalla, rysällä, siimalla, koukuilla, nuotalla ja troolilla  karttaan 

merkityllä alueella lukuun ottamatta Suonenjokea, johon tarvitaan erillinen viehelupa ks. edellä.  Suonteen 

kalastusalueen hallitus myöntää kirjallisesta hakemuksesta Isorysä (1 lupa)-, nuotta (1 lupa)- ja trooli (1 lupa) 

kalastusluvat.  Niitä myönnetään henkilöille, jotka on  merkitty Pohjois-Savon ELY-keskuksen 

ammattikalastajarekisteriin.  

Pyydysten yksiköinti:  

Verkko max. 3x30 m  2 yks.  Verkko max. 6x30 m  4 yks. 

Verkko max. 3x60 m   4 yks.  Verkko max. 6x60 m   8 yks. (jne)  

Merta, Katiska    1 yks.  Rapumerta     2 yks.    
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Nuotta, < 7 m  40 yks.  Nuotta, > 7 m   60 yks.  

Koukut 5 kpl    1 yks.  Matosiima, 100 koukkua    2 yks.  

Täkysiima, 100 koukkua 10 yks.  Tuulastus    1 yks.  

Rysä korkeus alle 2 m 4 yks. +4 py/alkava metri Trooli         400 yks.  

Lupahinnat 
Yksikön hinta on 3 euroa. Lupa on lunastettava myyntipisteestä, joista saa mukaansa pyydysyksikkömerkit. 

Ravustus  

Rapumertoja saa olla yhtä aikaa pyynnissä enintään 25 mertaa/ravustaja.  

Osakaskuntien  lupamyynti  
Kalastuslupia ja metsästyslupia voi tiedustella myös osakaskunnilta. Yhteystietoja: 

www.muikkusuomi.fi/Pohjois-Savo/osakaskunnat, kalastusalueet, kartat ja yhteystiedot/. 

 Verkon solmuvälirajoitus on seuraava: Pyydyslupa-alueella kielletään solmuväliltään  31-54 mm 

verkkojen käyttö.  

 Yksikkömerkit on kiinnitettävä näkyville siten, että talvella yksikkömerkit ovat jään päällä avannon 

merkkikepissä ja kesällä nipussa lippusalossa verkkojatan uloimmassa (syvän puoleisessa) päässä. 

Viehelupaa varten ei anneta yksikkömerkkejä.  

 Lupatosite on pidettävä mukana ja esitettävä vaadittaessa kalastuksenvalvojalle. 

 

3. KALASTUSALUEEN JA KALASTUSLAIN SÄÄDÖKSIÄ 

Rauhoitusalueet Suonteen kalastusalueella 

Suonteen kalastusalue on kieltää seisovilla pyydyksillä tapahtuvan kalastuksen, tuulastuksen ja ravustuksen 

Suonteen kalastusalueella Iisvedessä ja Suonenjoessa (Suontienselän ja Iisveden välillä) osakaskuntien 

selvittelysopimuksilla antamilla valtuuksilla.  

Suonenjoki: Rauhoitusaika: 1.9.-31.12. 
Kalastuslain ja –asetuksen määräyksiä  

 Harjus on rauhoitettu huhti-toukokuun ajan (vavalla ja uistelemalla kalastus sallittua).  

 Järvitaimen ja -lohi on rauhoitettu lohi- ja siikapitoisessa joessa, purossa, koskessa ja virtapaikassa 1.9.-

30.11. Vavalla ja uistimella kalastettaessa on rauhoitusaika 11.9.-15.11. Suonenjoki välillä Suontienselkä-

Iisvesi luetaan em. lohi-ja siikapitoiseksi vesistöksi. 

 Kalastus atraimella, harppuunalla tai niihin verrattavalla terällä, koukulla tai kärjellä varustetulla välineellä 

samoin kuin tulta tai valoa käyttäen haavilla on kielletty lohi- ja siikapitoisessa joessa, koskessa ja 

virtapaikassa. Mm. tuulastus on kielletty. 

 Lohi- tai siikapitoisessa joessa on kielletty koukkukalastus, jonka tarkoituksena on kalan tartuttaminen 

ulkopuolelta. 

 Lohipitoisen vesistön koskessa ja virtapaikassa on koukkukalastus matosyöttiä tai harrilautaa käyttäen 

kielletty. 

 Pohjois-Savon ELY-keskus on määrittänyt Suonenjoen lohi- ja siikapitoiseksi vesistöksi, jossa 

onkiminen ja pilkkiminen sekä läänikohtaisella viehekalastusluvalla kalastaminen koski- ja 

virtapaikoissa on kielletty. Suonenjoessa  tämä tarkoittaa käytännössä Suontienselän ja Iisveden välistä 

jokialuetta lukuun ottamatta Kimpanlampea. 

 Kalastusasetuksen alamitat : järvitaimen 60 cm, kuha 37 cm (kalastusalueen suositus 45 cm) ja 

harjus 35 cm. Alamittaiset kalat on heitettävä veteen oli se elävä tai kuollut. 

 Pyydyksiin on laitettava nimi ja yhteystiedot. Asetuksen mukaan nimi ja puhelinnumero tai postiosoite on 

merkittävä pyydyksen uloimman kohon tai lippusalon yhteyteen. Lisäksi on käytettävä kalastusoikeuden 

osoittavaa merkkiä (pyydysmerkki) missä sellaiset ovat käytössä. Suosittelemme, että yhteystiedot (nimi ja 

puhelinnumero) esimerkiksi merkitään pyydysmerkin kääntöpuolelle vedenpitävällä tussilla. 

4.LUVANMYYNTIPAIKAT

Suonenjoki:   puhelin luvat 

Suonenjoen Urheiluliike  017-511067 viehelupa ja pyydysluvat, ei isorysä, nuotta ja trooliluvat 

K-lähikauppa Rukola ky  017-515109 viehe 

Myllykosken kievari  0400-186003 viehe 

Risto Penttinen  0400-151016  viehe 

Kalastusalue   0400-251826  kilpailuluvat, isorysä, nuotta ja trooliluvat 

5. LISÄTIETOJA Isännöitsijä Ari Pyykkönen 0400-251826. www.ahven.net. www.muikkusuomi.fi 

http://www.muikkusuomi.fi/Pohjois-Savo/osakaskunnat,%20kalastusalueet
http://www.ahven.net/
http://www.muikkusuomi.fi/

