MÄÄRÄYKSET KALASTUKSESTA RAASEPORIN KAUPUNGIN VESIALUEILLA
RAASEPORISSA VAKITUISESTI ASUVILLE

Oikeuden kalastaa kaupungin vesialueilla muilla pyyntivälineillä kuin ongella ja pilkillä saa
maksamalla kaupungille erityisen kalastusmaksun. Oikeuden saadakseen tulee jokaisen 18 vuotta
mutta ei 65 vuotta täyttäneen henkilön maksaa lisäksi valtiolle kalastuksenhoitomaksu (valtion
kalastuskortti).
Kalastuslupa on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.
Lupa on voimassa yhden kalenterivuoden.
Kalastusmaksu koskee kaikkia saman ruokakunnan jäseniä. Ruokakunnan kaikkien 18 mutta ei 65
vuotta täyttäneiden jäsenten tulee esittää valtion kalastuskortti maksun yhteydessä.
Ruokakunnan jäsenet voivat pyynnöstä kukin erikseen saada oman henkilökohtaisen kalastuskortin
maksun suorittamisen yhteydessä.
Henkilöllä, joka ainoastaan avustaa kalastuksessa seisovilla kalastusvälineillä, ei tarvitse olla
kaupungin kalastuskorttia. 18 – 64 -vuotiailta kalastusvälineitä käsitteleviltä henkilöiltä vaaditaan
kuitenkin valtion kalastuskortti.
Kalastuslupa on voimassa niillä alueilla, joilla kalastuskartoissa on merkintä A, B seuraavasti:
A
B
F

Kalastus sallittu virvelillä, pitkäsiimalla, katiskalla sekä salakka- ja syöttiverkolla.
Talviaikana ovat jäänalaiset koukut ja verkot sallittuja.
Kalastus sallittu A-alueen määräysten mukaan ja lisäksi verkolla koko vuoden.
Ajalla 1.4.–31.5. verkon pienin sallittu silmäkoko on 176 mm tai 90 mm solmuväli.
Luonnonsuojelualue. Kaikki kalastus on kielletty.

Maksua ei peritä kalastettaessa käsivälineillä kaupungin järvien lohkotuilla vesialueilla.
Vuokra- tai rasiteoikeuden takia saattavat seisovat kalastusvälineet näennäisesti olla ristiriidassa
näiden määräysten kanssa yllä tarkoitetuilla alueilla.
Silakka- ja syöttiverkolla tarkoitetaan yllä verkkoa, jonka silmäkoko on enintään 28 mm tai solmuväli
enintään 16 mm.
Ongittaessa tai uistellessa saa käyttää yhtaikaa useampia vapoja.
Suoritettu kalastusmaksu oikeuttaa kalastukseen seisovilla kalastusvälineillä vastaten
10 välineyksikköä (vy). Kalastusvälineiden sallitut yksikköarvot:
- verkko
5 vy
(enint. 30 m/verkko)
- pitkäsiima
5 vy
(enint. 50 koukkua/siima)
- katiska
5 vy
- koukku
2 vy
(myös iskukoukku)
Kalastusmaksun maksamisen yhteydessä saa pyydyslupamerkit, jotka tulee kiinnittää seisoviin
kalastusvälineisiin. Kesäaikaan tulee seisovat kalastusvälineet merkitä selvästi
Kalastusasetuksen 16 §:n määräysten mukaan (katso liitettä sivun kääntöpuolella). Talviaikaan
pyydykset merkitään hyvin näkyvillä merkeillä. Pyydyslupamerkit tulee kiinnittää näihin
vedenpinnan yläpuolelle.
Jokaisen, joka kalastaa muulla kuin onkivavalla tai pilkillä, tulee pyydettäessä voida todistaa
kalastusoikeutensa kalastuksenvalvojalle.
Kalastusta laiturilta tai siltapengermältä sekä satama-alueella tulee harjoittaa siten, että siitä ei
synny haittaa.
Kaupungin vesillä kalastettaessa tulee näiden määräysten lisäksi noudattaa kalastuksesta
annettua lakia ja asetusta.
-------------------------------------------Yhdyskuntatekninen lautakunta on hyväksynyt kalastussäännöt tässä muodossa 05.02.2013 § 9,
Sääntö kaupungin alueilla kalastamiselle. Säännöt astuvat voimaan 1.3.2013.

Ote kalastusasetuksesta koskien seisovien pyydysten merkitsemistä:

16 § (4.4.2012/158)
Kalastuslain 33 §:ssä tarkoitetut kiinteät ja seisovat pyydykset tulee varustaa:

1)vesiliikenteen käyttämillä vesialueilla vähintään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan
lippusalkoon kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä korkealla ja leveällä neliön muotoisella lipulla;
2) vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei pääsääntöisesti harjoiteta tai muuten on ilmeistä, että
pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesistön muuta käyttöä, vähintään 15 senttimetriä veden
pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle
ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15
senttimetriä.
Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 senttimetrin
avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole
väriltään valkoinen.
Jos pyydys on asetettu pyyntiin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle vesialueelle siten, että pyydys
tai jokin sen osa ulottuu 1,5 metriä lähemmäksi veden pintaa (pinnan läheisyyteen asetettu
pyydys), lippusalkoon on kiinnitettävä kaksi päällekkäistä 1 momentin 1 kohdassa säädetyt
vaatimukset täyttävää lippua. Jos pinnan läheisyyteen asetetun pyydyksen pituus ylittää 120
metriä, sen suunta on osoitettava käyttämällä vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle
ulottuvaa kohoa jokaista alkavaa 120 metriä kohden. Rapumerta voidaan 1 momentissa säädetyn
estämättä merkitä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla vesialueella vähintään 5 senttimetriä
vedenpinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla.
Pyydysten merkintään käytettävät kohot ja lippusalot pyydykseen yhdistävien köysien on oltava
uppoavia tai varustettu painoin. Edellä 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetut lippu- ja
merkkisalot on varustettava kaikkiin sivusuuntiin näkyvällä vähintään 2 senttimetriä korkealla
heijastimella. Pyydysten merkintään käytettävät kohot eivät saa olla läpinäkyvää materiaalia.
16 a § (4.4.2012/158)
Jos 16 §:ssä tarkoitettu pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodostama kokonaisuus on
pituudeltaan yli 10 metriä, on 16 §:ssä säädettyä merkintätapaa käytettävä pyydyksen molemmissa
päissä ja tarvittaessa pyydyksen haarojen päissä.
16 b § (4.4.2012/158)
Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee
kiinnittää pyydyksen uloimman pään kohon, lippusalon tai merkkisalon yhteyteen.
Nimi- ja yhteystietoihin tulee merkitä pyydyksen asettajan etu- ja sukunimi sekä
puhelinnumero tai postiosoite.

