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KALASTUSASIAA VUODELLE 2014
1 Pyydys- ja rapumerkit

Pyydysmerkkejä saa ostaa perushintaan á 3 € seuraavasti: minimimäärä (ruokakuntakohtainen):
paikkakunnalla vakituisesti asuva henkilö 4 kpl, kesäasukas 2 kpl. Vesiosakas saa merkkejä manttaaliluvun mukaan. Ylimääräiset merkit maksavat 8 € / kpl ja niitä saa rajoituksetta. Pyydys- ja rapumerkkejä myy Käsityö- ja kahvitupa Peurankello.
Rapumerkkejä myydään vain osakkaille. Perushintaan 3 €/kpl saa 10 merkkiä, lisämerkit 8 € / kpl.
Merkkejä ostaessa kaikkien 18 - 64-vuotiaiden on esitettävä koko vuoden voimassa oleva kalastuskortti. Muiden on todistettava ikänsä.

1.1 Pyydysten merkintä

-

Katiska
Verkko, pituus max. 30 m
Verkko, pituus yli 30 m
Rysä
10 syötti- / iskukoukkua
Pitkäsiima (100 koukkua)
Rapupyydys

1 merkki
1 merkki
2 merkkiä
1 merkki
1 merkki
1 merkki
1 rapumerkki

1.2 Voimaantulo

Merkit tulevat voimaan 1.4. yhden kuukauden siirtymäajalla. Vuoden 2014 pyydysmerkkien tulee
siis olla käytössä viimeistään 1.5.2014.

2 Vieheluvat

Voimalaitoksen alapuolisella jokialueella tarvitaan aina paikallinen viehelupa, myös alle 18 ja
yli 64-vuotiaat. Yläpuolella ja järvialueilla kelpaa sekä paikallinen lupa että läänikohtainen viehekortti.
Kalamerkkien ostokuitti antaa osakkaille viehekalastusoikeuden Vuolenkosken vesialueella. Ostokuitti on henkilökohtainen ja se on pidettävä mukana kalastaessa. Kuitti ja henkilöllisyystodistus on
pyydettäessä esitettävä kalastuksenvalvojalle.
Vuosilupa on voimassa 1.4.-31.3. Lupia myyvät Käsityö- ja kahvitupa Peurankello, Vuolenkosken
kioski, Heinolan Kontti, Kalastusliike Procoma Fishing Nastolassa ja kalastuksenvalvojat.

2.1 Hinnat

V:koski - Koskenniska yhteislupa:

10 € / vrk tai 50 € / vuosi

Edellä mainitut luvat ovat henkilökohtaisia ja oikeuttavat käyttämään yhtä aikaa neljää vapaa (=
viehettä). Lisävavan hinta on 10 € / kpl.
HUOM! Veneestä kalastettaessa käytössä saa olla yhtä aikaa enintään 4 viehettä. Kaikilla
kalastukseen osallistuvilla tulee kuitenkin olla paikallinen viehelupa.
3 Kalakiintiö

Yhdellä vieheluvalla saa pyydystää 2 lohikalaa tai kuhaa / vrk, rajoitus koskee myös kirjolohta,
mutta ei muikkua ja siikaa. Jos kiintiö ylitetään, on kalastuksenvalvojalla oikeus takavarikoida koko
saalis sekä kalastusvälineet.

4 Rauhoitusalueet

Seuraavat alueet on ovat rauhoitettuja ympäri vuoden: Kettulan salmi Arrajärvellä, Patosalmi 200 m
kapeikon molemmin puolin, Särkilahden sillan molemmin puolin 100 m ja Torakkakosken sillan
molemmin puolin 50 m. Lisäksi verkkopyynti Karkealammesta on kielletty ympäri vuoden.
Voimalaitoksen alapuolella n. 500 m:n matka sekä yläpuolella voimalaitoksen ja Siltasaaren välinen
alue, Kankaansalmi sekä Karkealampi on rauhoitettu ajalla 1.5.-30.6. Maastoon merkityllä voimalaitoksen varoalueella liikkuminen on aina kielletty.

5 Silmäkokorajoitus

Ajalla 1.5.-30.6. on verkkokalastus kielletty verkoilla, joiden silmäkoko on 28 – 49 mm.

6 Valvojat

Vuolenkosken kalastuksenvalvojia ovat Simo Lahti (040-545 8006), Janne Virtanen (041-578 2226)
ja Henry Wallenius.

7 Vuolenkosken ja Koskenniskan yhteinen kalastusalue
Vuolenkosken osakaskunta on vuokrannut koko Koskenniskan vesialueen alkaen 1.5.2014, mistä
lähtien Vuolenkosken osakaskunta hallinnoi kaikkea luvanmyyntiä alueella. Sopimuksen tultua
voimaan koko alueella käy Vuolenkosken osakaskunnan myymä viehelupa. Niinikään Vuolenkosken pyydysmerkit käyvät Koskenniskan alueella ja päinvastoin.

