
 
LUSIN KALASTUSKUNTA  OHJE  Annetaan pyydysmerkkien ostajalle 
Hoitokunta 
Lusi   2021  tarkastettu: - 

      

PYYDYSMERKKIEN KÄYTTÖ   päivitetty 6.4.2021/JMa 
 

Hankkimasi pyydysmerkit oikeuttavat sinut kalastamaan tai ravustamaan Lusin kalastuskunnan 
vesialueilla seuraavasti: 
 

- OSAKKAAT ja Lusin kylässä asuvat (mökkiläiset ml) kaikilla yhteisillä vesialueilla 
- Heinolan kk:n asukkaat vain Ruotsalaisella ja Räävelillä olevilla Lusin vesialueilla 

 
Merkit ovat voimassa kalastusmerkkiin merkityn ajan eli 1.5.2021 – 30.4.2022. 
 

HUOMATKAA! 
 

- olethan suorittanut kalastonhoitomaksun? 
 

- jokainen kiinteä pyydys (verkko, katiska, rysä, merta, iskukoukku) tarvitsee pyydysmerkin.  

 

- vapakalastuksessa useammalla kuin yhdellä vavalla tarvitaan jokaista ylimääräistä vapaa 

kohti oma pyydysmerkki, jonka on oltava mukana (jos 3 vapaa = 2 pyydysmerkkiä) 

- pyyntikunta saa laittaa pyyntiin verkkoja korkeintaan 240 m pituudelta (= 8 kpl 30 m 
verkkoja), korkeutta ei ole rajoitettu. Jokaista verkkoa kohden tulee olla pyydysmerkki. Muita 
pyydyksiä (katiska/rysä/merta) voi olla pyydysmerkkien sallimissa puitteissa 
 

- pyydysmerkki(t) tulee kiinnittää pinnalla olevaan merkkilippuun/kohoon/vast, ei pyydykseen 
 

- pyydykset on merkittävä oheisena saamasi vihkosen ohjeiden mukaisesti 
 

- kiinteä pyydys on myös merkittävä kalastajan tunnistetiedoilla (nimi ja 
osoite/puhelinnumero) kirjoittamalla ne vedenkestävällä tussilla pyydysmerkkiin tai 
merkkikohoon/-lippuun tai sitten erilliselle nimilapulle 
  

- kalastuskunnan vesialueilla on voimassa seuraavat verkkosilmärajoitukset 
- 23 – 44 mm verkot on kielletty Ristijärvellä, Vihutjärvellä ja Lahnajärvellä 
- alle 40 mm verkot on kielletty Kivijärvessä ja Palajärvessä 
- 36 – 54 mm verkot kielletty Ruotsalaisella ja Räävelillä 

 
- kalojen alamitat  

- kuha 42 cm (koko maassa) 
- järvilohi 60 cm 
- istukastaimen (rasvaevä leikattu) 50 cm 
- rasvaevällinen taimen (luonnon kala) on rauhoitettu kokonaan 

 
- alamittainen tai rauhoitettu kala on vapautettava elävänä tai kuolleena 

 

- RAVUSTUS RISTIJÄRVELLÄ, LAHNAJÄRVELLÄ JA VIHUTJÄRVELLÄ ON KIELLETTY 

- muista herrasmiessopimus: pyydystä ei saa asettaa häiritsevän lähelle toisen asuntoa tai 
kesänviettopaikkaa 

 
- pyydysmerkittömät pyydykset ovat laittomia ja poistetaan pyynnistä 

 
Kääntöpuolella on kartta Lusin kalastuskunnan vesialueista. Tutustu myös Heinolan 
kalatalousalueen kotisivuihin: http://www.heinolankalatalousalue.fi 
 
Lisätietoja antavat hoitokunnan jäsenet: 
 
     Pentti Sulkumäki    0400-606341,  
     Hannu Viitanen      0400-353494,   
     Jukka Mansikkala  040 8281928 


