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KERMAJÄRVEN VIEHEKALASTUSALUE 

Viehelupa-alue 

Kermajärven kalastusalueen viehelupa-alueen pinta-ala n.8500 ha.   
  
Viehelupien myynti, kalastus ja rajoitukset 
  
Lupahinnat  
   
Vuosilupa 80 € (kalenterivuosi) 
Kuukausilupa 50 € (ostopäivästä 30vrk) 
Viikkolupa 30 € (ostopäivästä 7 vrk) 
1 vrk:n lupa 10 € (voimassa 1 vrk) 
 
Viehekalastuslupa jossa vaparajoitus, 8 vapaa saa olla pyynnissä samanaikaisesti.  
Kermajärvellä on rasvaeväleikatun järvilohen ja -taimenen alamitta 60 cm. Kuhan alamitta 45 cm, 
nieriän 60 cm ja harjuksen 35 cm. Venekohtaisena kiintiönä 2 lohikalaa/vrk. Rasvaevälliset 
järvilohet ja järvitaimenet vapautettava, jotta mahdolliset luonnonkudusta syntyneet kalat pääsisivät 
lisääntymään luonnossa.  
  
Lupamyynti:  
  
Kermajärven kalastusalueen tilille: FI83 5048 0240 0239 48.   
Kuitista tulee ilmetä luvan voimassaoloaika ja kellonaika, jos se on jokin muu kuin maksupäivästä 
lukien, sekä luvanhaltijan nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Jos ei ole sähköpostiosoitetta niin tilalle 
luvanhaltijan puhelinnumero. Pidä lupa mukana kalastaessasi! 
  
Uistellessa pitää tarkkailla vesialuerajoja, ettei uistella luvattomalla vesialueella. Lupa-alueen 
säänkestävä kartta on saatavana luvanmyyntipisteistä. Nettikartta aukeaa Kermajärven 
kalastusalueen sivuilla www.kermajarvi.fi ja osoitteessa www.kalakortti.com.  
 
Luvanmyyntipalkkio 10 % luvanmyyntihinnasta. 
  
Muut luvanmyyjät:  
 
Neste Heinävesi 
Kerman Keidas 
Minnan Vapa ja Viehe, Varkaus 
K-market Karvio 
www.kalakortti.com (nettimyynti) 



 
 
 
Kalastus:  
  
Kermajärveen istutetaan vuosittain taimenta, järvilohta, nieriää ja harjusta.  Uistelijoiden on 
vältettävä pintapyyntiä (0-5m) lämpimän veden aikaan. 
Alamittainen kala on vapautettava, mieluiten jo vedessä käsin koskematta, esim. pitkäkärkisillä 
nokkapihdeillä. Haaviminen irrottaa suomuja ja aiheuttaa kaloille stressiä. Haaveissa suositellaan 
käytettäväksi solmutonta havasta. Lohikalojen uistelussa vieheissä saa käyttää enintään kolmea (3) 
kärkeä esimerkiksi siten, että käytetään yhtä kolmihaarakoukkua tai kolmea yksihaarakoukkua. 
Tällä pyritään välttämään lohikalojen ulkopuolisia vaurioita esim. silmästä tai niskasta kiinni. 
Muiden kuin lohikalojen uistelussa yli 12 cm vieheillä ei koukkujen määrää ole rajoitettu.  
  
Rajoitukset: 
 
Vapamäärän rajoitus uistellessa, max.8 vapaa saa olla pyynnissä samanaikaisesti. 
Lohikalojen alamitta järvilohen ja järvitaimenen osalta 60cm.  
Kuhan alamitta 45 cm, nieriän 60 cm ja harjuksen 35 cm. Kalastusalueen viehelupa-alueella 
lohikalakiintiö 2 kpl per vene ja kalastusvuorokausi. Rasvaevälliset järvitaimenet ja järvilohet tulee 
aina vapauttaa. Asuttujen mökkirantojen välittömässä läheisyydessä uistelua vältettävä. 
  
Veneenlaskuluiskat:  
  

- Heinäveden satama, kermanranta, betoni 
- Kerman kylän ranta, sora 
- Karvio Takunlahti, betoni 
- Karvio, sora 
- Karvion Lomakeskus 
- Palokki 
- Koivulahti, Ruokovesi, betoni 


