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SOTKAMON KALASTUSALUE    
 
 

1. KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

1.1 Yhteislupa-alue 
Sotkamon kalastusalueella on viehekalastusta koskeva yhteislupa-alue, joka kattaa Sotkamon pääreitin 
järvet. Vuoden 2018 luvat maksavat  10 € / vrk, 20 € / viikko ja 50 € / kausi. Henkilökohtainen lupa 
oikeuttaa kalastamaan viehekalastusvälinein (heitto - ja vetouistin, perho). Luvassa ei ole viehe-, tai 
vaparajoituksia. Viehekalastusluvan voi lunastaa luvanmyyjiltä tai internetistä osoitteista 
www.kalakortti.com. 
 
Vetouistelukilpailuja varten kilpailun järjestäjän tulee hakea lupa kilpailun järjestämiseen. Luvan myöntää 
kalastusalueen isännöitsijä. Luvan hinta on 10 € / venekunta. Luvan maksaminen tapahtuu jälkikäteen 
todellisen osallistujamäärän perusteella. 
Matkailuyrittäjille myydään  60 € :n hintaista kausilupaa, joka oikeuttaa mukana olevien henkilöiden 
osallistua kalastukseen. Muutoin kalastuksessa noudatetaan yleisiä sääntöjä ja nämä luvat myöntää 
kalastusalueen isännöitsijä.   
 

1.2. Ontojoen lupa-alue 
Sotkamon kalastusalueen ja UPM Kymmene Oyj:n välisellä sopimuksella kalastus Ontojoen koskitiloilla 
on siirretty kalastusalueelle. Perittävistä lupamaksuista ja mahdollisista rajoituksista päättää 
kalastusalueen kokous. 
Kalastusalue jatkaa Ontojoen kalastuksen hoitamista yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Vuonna 2018 
luvat maksavat 10 €  / vrk, 15 € / viikko ja 30 € / kausi. Luvalla saa ottaa korkeintaan 2 kirjolohta tai 
taimenta / vrk. Vaparajoitus 2 kpl/ kalastaja. Venekuntakohtainen rajoitus on 3 vapaa/ venekunta. Alle 
15-vuotiaat eivät tarvitse vanhempiensa seurassa kalastaessaan lupaa. Viehekalastuslupia on 
myytävänä luvanmyyjillä, internetissä ja vuorokausiluvat myös mobiilipalvelussa.  
Yksikköluvan hinta on 5 € / kpl, yhteensä myynnissä on enintään 173 pyydysyksikköä. Lupa-alueella 
katiska ja rysät (alle 1,5m) vapautetaan pyydysyksikkömaksuista vuodeksi 2018. Ontojoen osittaista 
verkkokalastuskieltoa jatkuu vuoden 2018 loppuun. Verkkomäärä rajoitetaan kahteen verkkoon / 
kalastaja. Lupa-alueella järjestettäviin onkikilpailuihin tarvitaan kalastusalueen lupa. Maksuttoman luvan 
myöntää isännöitsijä. 
Ravustus Ontoella on kielletty alueella esiintyneen rapuruton ja siitä johtuvan huonon rapukannan vuoksi. 
Kalastuslupien myyjille annetaan kirjalliset ohjeet luvallisista pyyntimuodoista ja lupa-alueista. Ontojoen 
lupa-alueella voidaan järjestää onki-, hauenuistelu yms. kalastuskilpailuita yhteistyössä vapaa-ajan 
kalastusseurojen tai kyläyhdistyksen kanssa. 
 

3. KALASTUSRAJOITUKSET JA KALASTUKSEN VALVONTA  
Sotkamon kalastusalueella ELY-keskuksen päätöksellä kuhan alamitta on 45 cm, muiden kalalajien 
osalta noudatetaan kalastusasetuksessa annettuja mittoja.  
Erityisesti on huomioitava, että kalastuslain mukaan alamittainen kala on aina laskettava takaisin veteen 
joko elävänä tai kuolleena. 
Kalastuksen valvonta pääreitillä hoidetaan kalastusalueen ja osakaskuntien, sekä viranomaisten 
toimesta. Kalastusalueen kalastuslain mukaisen kokeen suorittaneet valvojat noudattavat laadittua 
valvontasuunnitelmaa. Jatketaan kalastuksenvalvontayhteistyötä metsähallituksen valvojien kanssa. 
Kalastuksen valvonnan osalta kiinnitetään erityistä huomiota uuden kalastuslain edellyttämiin muutoksiin 
 

http://www.kalakortti.com/

