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1. Kaupungin omistamilla ja hallitsemilla vesialueilla tarvitaan kalastuslupa. Sen sijaan onkiminen ja 
pilkkiminen sekä alle 18-ja 65-vuotta täyttäneiden viehekalastus ovat sallittuja ilman lupaa. 
Kalastuslupa on hankittava ennen kalastuksen aloittamista. Kalastajalla on kalastusta 
harjoitettaessa oltava suoritettuna kalastonhoitomaksu. 

2. Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä siten, että ne ovat selvästi muiden 
vesilläliikkujien havaittavissa. Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden 
osoittava merkki tulee kiinnittää pyydyksen uloimman pään kohon, lippusalon tai merkkisalon 
yhteyteen. 

3. Verkon solmuvälimääräykset  

Muikun verkkopyynnissä ei ole solmuvälirajoitusta.  

Etelä-Kallavedellä: 

 Verkkopyynti on kielletty solmuväliltään alle 55 mm verkoilla yli 10 m syvyisillä vesialueilla. 

 15.6. - 31.7. ei ole verkon solmuvälirajoitusta. 

Pohjois-Kallavedellä: 

 Verkkokalastus on kielletty solmuväliltään 28-49 mm verkoilla.  

 Talvikalastuksessa verkkopyynti on kielletty solmuväliltään alle 55 mm verkoilla yli 10 m 
syvyisillä vesialueilla.  

4. Rauhoitetut kalalajit ja –kannat 

Asetuksen mukaan rauhoitettuja kaloja Vuoksen vesistössä ovat: 

 rasvaevällinen taimen 

 rasvaevällinen järvilohi 

 nieriä syyskuun 1. päivästä marraskuun 30. päivään 

 harjus huhtikuun 1. päivästä toukokuun 31. päivään 

5. Kalojen alamitat 

Kuha 42 cm, harjus 35 cm, rasvaeväleikattu järvitaimen 50 cm, rasvaeväleikattu järvilohi 60 cm ja 
nieriä 60 cm.  

Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala on välittömästi laskettava veteen elävänä tai kuolleena. 
Kalan pituus mitataan leuankärjestä yhteen supistetun pyrstön kärkeen. 

6. Uistinlupa on henkilökohtainen. Veneuistelussa on veneessä olijoilla oltava yhteensä pyynnissä 
olevien vapojen lukumäärää vastaava määrä kalastuslupia. 

7. Kalastuslain ja kaupungin antamien kalastusmääräysten rikkomisesta voi vesialueiden hoitaja 
kieltää kalastuksen 2 vuodeksi kerrallaan.  Lupamaksua ei suoriteta takaisin. 

8. Pyydysmerkit ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia. Pyydysmerkkien katoamisesta ja löydetyistä 
merkeistä on heti ilmoitettava kalataloustoimistoon. Löydettyjä merkkejä ei saa käyttää. 

9. Kalastuslupa on esitettävä valtuutensa esittävälle kalastuksenvalvojalle. Kalastuksenvalvojalla on 
oikeus tarkastaa, että vedessä, kalastukseen käytettävässä kulkuvälineessä tai rannalla oleva 
pyydys ja saalis ovat säännösten ja määräysten mukaisia. Kalastuksenvalvojalla on oikeus tarkastaa 
kalastusta harjoittavan oikeus kyseiseen kalastukseen. Tarkastettuun pyydykseen on jätettävä 
tarkastuksentekijän nimi ja yhteystiedot. 
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10. Pyydysten merkintään liittyvät merkit, kuten merkkikohot, vaajat ja seipäät on poistettava 
kalastuksen päätyttyä. Tyhjät merkit kalastuksenvalvoja poistaa kalastuksenvalvonnan yhteydessä. 
Heitteille jätetyt tai hylätyt kalastusvälineet kalastuksen valvoja poistaa vedestä. 

11. Kilpailuluvan hankkimatta jättämisestä peritään kilpailun järjestäjiltä kilpailulupamaksu 
kaksinkertaisena. 

12. Vesialueiden hoitajalla on erityisillä perusteluilla oikeus poiketa erikoiskalastuslupia myönnettäessä 
kaupunkirakennelautakunnan hyväksymistä kalastusmääräyksistä. Lisäksi vesialueiden hoitajalla on 
oikeus vähäisessä määrin poiketa kalastusmääräyksistä saattaen ne kaupunkirakennelautakunnan 
tietoon. 

13. Vesialueen hoitaja päättää osakaskunnissa olevien kaupungin vesialueosuuksien käyttöön 
ottamisesta ja kalastajille luovutettavien pyydysten tai pyydysyksiköiden määrästä.  

 


