Vaivion kalaveden rauhoitus- ja rajoitusalueet
Viinijärvi
Heinäsaaren ja Vasansaaren välisessä salmessa sekä Kuikansalmessa on verkkopyynti kielletty.
Lietelahden pohjukassa on verkkopyynti kielletty 15.4. - 31.5. välisen ajan linjaan Kettusen huvila –
Maukkuluoto – Esa Pietarisen mökki.
Kylänlahdessa (Vaivionlahden jatkeena oleva lahti, niin sanotun ”Urpon tien” päästä kohtisuoraan
Sutisen rantaan Peltoniemen kärkeen oleva alue) kielletään kalastus 20.6. – 30.9. välisenä aikana.
Muulloin sallitaan vain 1 kpl silmäkooltaan 70 mm verkko / rysä /katiska / ruokakunta.
Harinjärvi
Ruokakuntaa kohti saadaan pitää enintään 5 kpl verkkoja / pyyntikerta.
Harinpuro ja niemestä toiseen niemeen sekä rantavesialue Tornatorin maitten kohdalla Joensuun
kaupungin ja sorsan maiden välissä on rauhoitettu.
Iso- ja Pieni - Polvijärvi
Pyyntioikeus on vain osakkailla ja kylässä asuvilla. Ruokakuntaa kohti enintään 5 verkkoyksikköä /
pyyntikerta.
Lehmonkylän ja Vaivion osakaskuntien yhteisellä sopimuksella Polvijärvien vesialueilla voidaan
kalastaa, kun on lunastettu jommankumman osakaskunnan pyydysyksiköt sekä noudatetaan
yhteisesti sovittuja määräyksiä.
Verkon silmäkokoa ei kesällä rajoiteta. Talvella pienin silmäkoko on 40 mm. Se ei koske muikun
pyyntiä. Valvojilla on oikeus valvoa kalastusta molemmilla vesialueilla.
Lampivedet
Lampivesissä sallitaan kesä- ja talvikalastuksessa enintään 2 verkko/ ruokakunta.
Muut rajoitukset ja säännöt
Tuulastus sallitaan koko osakaskunnan alueella.
Talvikalastuksessa verkon pienin sallittu silmäkoko on 55 mm 5 metriä syvemmillä vesialueilla.
5 m matalammilla vesialueilla pienin sallittu solmuväli on 50 mm.
Kesällä yli viisi (5) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55
mm ja sitä harvemmilla verkoilla, pois lukien muikkuverkot.
Koho- ja pintaverkkokalastuksessa pienin sallittu solmuväli on 80 mm. Ei koske muikun kalastusta.
Kaikki verkkojadat on laskettava yhdensuuntaisesti, vähintään 50 metrin välimatkan päähän
toisistaan. Verkkojadat on merkittävä molemmista päistään asetuksen mukaisesti. Pyydyskohossa
tai verkkokepissä on oltava pyydysmerkit ja omistajan nimi ja yhteystiedot.
Uudet pyydysmerkit 1.2. alkaen pyydyksiin.
Katiska on pyydysmerkeistä vapaa.
Roskakalojen pyynti ( ei muikku ja arvokalat ) pienellä paunetilla 3 yks./paunetti sallitaan osakkaille
Viinijärvessä, Vaivionlammessa, Mustalammessa, Kuusjärvessä ja Polvijärvessä.
Kesä- ja talvikalastuksessa käytetyt merkkikepit, narut, kohot ja muut pyyntivarusteet on aina
korjattava pois jäältä ja avovedestä heti pyynnin päätyttyä.
Alamittaiset kalat on laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.
Turhat moottorivene- ja vesiskootteriajelut rajoitetaan 1.5. – 30.6. välisenä aikana.
Moottoriveneuistelu sallitaan vain Viinijärvessä välttäen lahtivesiä.
Kesämökkiläinen, joka ei ole osakas, ei voi vuokrata tai luovuttaa yksiköitä.

