
HEINJOEN KALASTUSOHJEET 
Heinjoella kalastus on sallittu seuraavin säännöin (tiivistelmä Heinjoen kalastussäännöstä): 

- koskikalastus on sallittua ajalla 1.6.-31.8. karttaan merkityillä alueilla 

- kalastus on sallittu vapavälineillä ilman syöttiä 

- kalastuksessa on käytettävä väkäsettömiä koukkuja 

- viehekalastusluvan hinta on 15 €/kalastaja, jokivarren mökkiläisille 15€/kiinteistö 

- poikkeuksena on katiskakalastus oman tontin alueella, 1/kiinteistö 

- katiskaluvan hinta on 15 € 

- kaikki taimenet on vapautettava (ks. kuvat), kaikki muut kalat saa ottaa saaliiksi 

- kalastaja on velvollinen palauttamaan saaliskyselylomakkeen palautuslaatikkoon 

Lupia myy ja lisätietoja antaa Simo Jalli p. 0400-733643.  

Lupia myy myös majatalo Onnenmyyrä, Haukkatie3-9, Nyystölä 

Netissä luvan voi maksaa myös tilille:FI2742121050003601, viite 1000 10  

Taimen on vapautettava! 

   
Taimen (kuva: Maria uusitalo)                 Puronieriä, huom. valkoiset evänreunat (kuva: Maria Uusitalo) 

Luonnonvarainen taimen on uhanalainen 

Luonnossa syntynyt taimen on arvokas. Näiden harvinaisten yksilöiden varassa on Päijänteen vaeltavan taimenen 

geeniperimä. Heinjoki on yksi harvoista Päijänteeseen laskevista taimenjoista, joita ei ole padottu. Emokaloilla on siis 

suhteellisen vapaa pääsy järvestä joen latvoille asti. Taimenen poikastiheydet ovat kuitenkin olleet vaatimattomia. Tämä 

johtunee Pohjois-Amerikasta kotoisin olevasta puronieriästä, joka kilpailee taimenen kanssa ravinnosta ja elintilasta. 

Vapautusohje 

Vapautettavaan kalaan tartutaan kastelluin käsin, ettei sen limapeite vaurioidu. Kalaa on hyvä pitää vedessä pää 

alavirtaan päin. Samalla kalaa voi varovasti heilutella edestakaisin. Tällöin sen kiduksiin pääsee hapekasta vettä ja sen 

toipuminen nopeutuu. Riittävästi toipunut taimen pyrkii itse irtautumaan otteesta.  

Kunnioita yksityisyyttä! 

Sallitut kalastusalueet on merkitty kartoille ja maastoon. Älä kulje yksityisteillä tai yksityisalueilla! Älä myöskään 

kalasta alle 50 metrin päässä talosta, mökistä tai saunasta! 

Palautathan kalamerkin! 

Heinjoella merkitään taimenia ankkurimerkein. Merkinnöillä seurataan taimenten vaellusta ja kannan tilaa. Merkistä 

kirjoitetaan ylös siinä oleva koodi. Liitä koodin mukaan kalasta saatavilla olevat tiedot, kuten pyyntipaikka, paino ja 

pituus. Voit ilmoittaa merkin ja kalan tiedot Internetissä osoitteessa: www.rktl.fi/kala/kalamerkinta/palauta_kalamerkit/  

 Merkin palauttajalle maksetaan 5 €:n palkkio, lisäksi hän osallistuu vuosittaiseen arvontaan.  

 

 

 

 

 

                        

  

 
Lähialueen palveluita 

- Taruksen alueen laavut ja tulipaikat, Hämeenlinnan kaupunki, Maija Kakko, p. 0400-350 443 

- Majatalo Onnenmyyrä, aamiaismajoitus ja lounaspalvelut, Lauri Suomaa, p. 0400 499 839 

- Monuksen rantasauna ja nuotiopaikka, Nyystölän kylätoimikunta, Virpi Kallioinen p. 044-348 1077 

 

  
Ankkurimerkitty taimen, kuva Miika Sarpakunnas Carlin-merkitty taimen 

http://www.rktl.fi/kala/kalamerkinta/palauta_kalamerkit/


 

Kartta kalastusalueista 
 

 
 


