
Kuopion kaupunki omistaa yli 9000 hehtaaria vesialueita. Vesialueet sijoittuvat pääsääntöisesti Kallaveden alueelle. Kalas-
tuksella on Kallaveden virkistysarvoa lisäävä vaikutus. Matkuksen ja Kallansiltojen välisellä alueella sijaitsevista pienvesistä

käytetään nimitystä vapakalastusalueet. Näillä alueilla saa kalastaa korkeintaan yhdellä vavalla kalastajaa kohden. Kalastoa
hoidetaan muun muassa siikaistutuksin (Kolmisoppi, keskustan Valkeinen ja Iso-Valkeisen länsipuoli).

Iso-Valkeisen itäosa on urheilukalastusalue, jonne istutetaan säännöllisesti kirjolohta ja siikaa. Urheilukalastusalueelle 
myydään viehekalastuslupia, ja kesäaikaan sieltä voi vuokrata myös soutuveneitä kalastusta varten.
Lisätietoa Kuopion kaupungin interenet sivulla osoitteessa www.kuopio.fi/kalastus

Kuopion kaupungin vesialueet

Kuopion kaupunki myy Pohjois- ja Etelä-Kallavedellä omistamilleen vesialueille verkko- ja yleismerkkejä sekä viehekalastukseen
vapakohtaisia lupia.Lisäksi kaupungilla on osuuksia useisiin osakaskuntiin, joihin kaupunki voi luovuttaa kalastusoikeuttaan niitä
tarvitseville. Näistä ja muista kalastukseen liittyvistä asioista voi tiedustella kaupungin vesialueiden hoitajalta (puh. 044 718 5516).
Lisätietoa Kuopion kaupungin internetsivulla osoitteessa www.kuopio.fi/kalastus

Kalastuslaki uudistui vuoden 2016 alussa.
Kalastonhoitomaksulla pääsetnyt kalasta-
maan yhdellä vavalla kaikkien entisten lää-
nikohtaisten maksujen alueella. Pyydyska-
lastukseen, usean vavan kalastukseen tai
ravustukseen tarvitset lisäksi vesialueen 
omistajan erillisen luvan. Yleiskalastusoike-
us on jokamiehenoikeuksiin rinnastettava 
kalastusoikeus,joka voi olla maksullinen tai
maksuton.
Onkiminen, pilkkiminen ja silakkalitkalla ka-
lastus ovat maksuttomia yleiskalastusoi-
keuksia, samoin kuin kalastus meressä 
yleisellä vesialueella ja Suomen kalastus-
vyöhykkeellä. Maksullinen yleiskalastusoi-
keus tarkoittaa 18 - 64-vuotiaiden kalas-
tonhoitomaksua. Kalastonhoitomaksun ke-
rää Metsähallitus. Varojen käytöstä vastaa
lain mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö.

Minkä luvan tarvitset?

Kalastuslupien myynti

Kalastonhoitomaksu 18 - 64-vuotiaat Viehekalastus yhdellä vavalla alueilla,

joilla kalastusta ei ole rajoitettu.

Kalastonhoitomaksu + 18 - 64-vuotiaat Pyydyskalastus.

vesialueen omistajan lupa Vetouistelu usealla vavalla.

Ravustus.

Erikoiskohteet, joissa kalastusta on rajoitettu.

Vesialueen omistajan lupa
Alle 18-vuotiaat
ja 65 täyttäneet

Pyydyskalastus.

Vetouistelu usealla vavalla.

Ravustus.

Erikoiskohteet, joissa kalastusta rajoitettu

Ei lupia tai maksuja Pilkkiminen ja onkiminen alueilla, joilla

kalastusta ei ole rajoitettu.

Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet:

Viehekalastus yhdellä vavalla vesillä,

joissa kalastusta ei ole rajoitettu.

Kuopion kaupungin omistamat vesialueet ovat esillä internetissä www.infokartta.fi/psavo (QR -koodi)






