
Kalastusmääräykset 

01.01.2016 alkaen 
1§ 

Nukarin ja Raalan osakaskuntien kalastuslupa-
alue käsittää Nukarin koskialueen lisäksi Vantaan-
joen pääuoman, noin 12 km. jokea Nukarin ja Raa-
lan kylien alueella. Lupa-alueen rajat on merkitty  
oheiseen karttaan. 

2§  
Viehekalastusta harjoittavien 18-64- vuotiaiden kalas-
tajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu, joka oikeut-
taa kalastamaan yhdellä vavalla kaikkialla Suomes-
sa  lukuunottamatta vaelluskalavesistöjen koski- ja 
virta-alueita, joilla pitää olla  aina  lisäksi paikallinen 
viehekalastuslupa. Nukarin koskialueilla pitää kaikilla 
kalastajilla olla osakaskuntien viehekalastuslupa. 

3§ 
Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty joen koski- ja virta-alueiden 
lisäksi kokonaan Nukarinkoskessa Lemmensillan yläpuolisen kos-
kenniskan  ja Hattaran suvannon eteläpään välisellä alueella. Alu-
eella voi kalastaa vapavälineillä, uistimella tai perholla. Madon, 
katkaravun tms. elävän syötin, tai houkutinaineiden, kuten syötti-
tahnan käyttö on kiellettyä onkimiskieltoalueen lisäksi muuallakin 
koski- ja virta-alueilla. 

4§ 
Lupa oikeuttaa pyydystämään enintään 2 lohikalaa kalastusvuoro-
kaudessa. Saaliskiintiön täytyttyä on kaikenlainen kalastus lope-
tettava. Suositellaan väkäsettömien koukkujen käyttöä. 

5§ 
Kalastuslain ja -asetuksen määräyksiä: - Rasvaevällinen taimen on 
kokonaan rauhoitettu. - Lohi ja rasvaeväleikattu taimen on rauhoi-
tettu 1.9- 30.11. - Harjus on rauhoitettu 1.4- 31.5. Rauhoitusaikana 
saatu kala on laskettava välittömästi takaisin veteen. - Kaikenlai-
nen kalastus on kielletty 1.10- 30.11. koski- ja virta-alueilla. -Kah-
laaminen koski- ja virta-alueilla on kielletty 1.10- 31.5. - Alamitat: 
lohi ja taimen 60 cm, harjus 35 cm. Alamittainen kala on laskettava 
välittömästi takaisin veteen. 

6§ 
Yksityisten omistamilla mailla pihapiirissä on rannalta kalastami-
nen kielletty ilman maanomistajan lupaa. Älä mene yksityisille pi-
hoille, tallaa viljelyksiä tai riko aitoja jokialueella liikkuessasi. 

7§   
Maastoon ei saa jättää roskaa. Jokaisen alueella kalastavan on 
osaltaan huolehdittava roskiensa pois viennistä. Kalan perkuutäh-
teiden jättäminen rannalle tai veteen on ehdottomasti kielletty. 

8§ 
Osakaskunnat pidättävät itselleen oikeuden muuttaa kalastus-
sääntöä kalastuskauden aikana. Muutoksista ilmoitetaan kalastus-
paikoilla olevilla tiedoituksilla. 
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