Kalastusohjeita Lahden kaupungin omistamilla vesialueilla 2019
Kalastusluvat
Kalastonhoitomaksu
Pyydysmerkkejä
ostaaksesi
tarvitset
kuitin
valtion
kalastonhoitomaksun
suorittamisesta.
Kalastonhoitomaksun suorittaminen tai maksuvelvollisuudesta vapaan ostajan ikä tarkistetaan aina
luvanmyynnin yhteydessä.
Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18‒64-vuotiaat kalastajat. Maksua ei tarvitse suorittaa, jos kalastaa
pelkästään pilkillä tai mato-ongella. Kalastonhoitomaksun voi hankkia joko koko vuodeksi 45 eurolla,
seitsemäksi vuorokaudeksi 15 eurolla tai vuorokaudeksi kuudella eurolla. Kalastonhoitomaksu on
henkilökohtainen. Jokainen maksun suorittava kalastaja rekisteröityy uuden kalastuslain mukaisesti.
Rekisteröinti tapahtuu Eräluvat.fi-verkkokaupassa tai puhelinpalvelussa 020 69 2424. Kalastonhoitomaksun
voi maksaa myös R-kioskeilla.
Pyydyslupamerkit
Pyydyslupamerkit tulevat myyntiin Lahti-pisteessä 10.12.2018 ja niitä myydään enintään 250 kappaletta.
Varsinaista merkkiä ei tarvita kalastuksessa, vaan pyydysmerkin numero ja kalastajan yhteystiedot riittävät.
Lahti-Piste: Pääkirjaston aula, Kirkkokatu 31. p. 03 8142355
 Lahtelaisille 20 €/kpl
 Ulkopaikkakuntalaiselle 37 €/kpl
Nettimyynti: Luvat tulevat 10.12.2018 myös nettimyyntiin osoitteessa www.kalapassi.fi/selaus/69 . Netissä
myytäviin lupiin lisätään palvelumaksu 1,5 e sekä 4 e lisämaksu pyydysmerkeistä, mikäli asiakas ei halua
käyttää itse tulostettuja pyydysmerkkejä.
Pyydysyksiköinti:
verkko - 30 m x enintään 3 m

1 lupamerkki (60 m verkko = 2
lupamerkkiä)
- Solmuvälien 23-59 mm käyttö kielletty!

rysä
- alle 1,5 m korkea
pitkäsiima (enint. 100 koukkua)
iskukoukut (tai täkyonki)(enint. 10 koukkua)
katiska
atrain
rapumerta





1 lupamerkki
2 lupamerkkiä
1 lupamerkki
vapaa (1-5 kpl)
1 lupamerkki
Yhdellä lupamerkillä saa pitää
ravustusaikana viittä rapumertaa

Katiskapyyntiin 1-5 katiskalla ei tarvitse pyydysmerkkiä. Katiskaan tulee merkitä kalastajan
yhteystiedot ja katiskat tulee numeroida (1-5). Vähäarvoinen kala täytyy viedä pois järveltä ja hävittää
asianmukaisesti. Useammalla kuin viidellä katiskalla pyyntiin tarvitsee pyydysmerkit.
Hoitokalastuksesta useammalla katiskalla voi tehdä sopimuksen LYP:n kanssa.
Kalastonhoitomaksu oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä vavalla koko Suomessa. Viehekalastukseen
useammalla vavalla tarvitset Vesijärven virkistyskalastusluvan.
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Pyydysten sijoittaminen ja merkintä
Pyydysten sijoittaminen
Pyydysmerkit ovat ruokakuntakohtaisia. Pyydysmerkkien luovuttaminen ruokakunnan ulkopuolelle on
kielletty.
•
•
•
•
•

Älä laske pyydystä 50 m lähemmäksi toisen seisovaa pyydystä, asuttua rantaa tai hapetinta.
Avovesiaikana laivaväylille ei saa asettaa pyydyksiä eikä saarten välisiä salmia saa kokonaan sulkea,
1/3 on jätettävä vapaaksi.
Seisovan pyydyksen yläreunan on oltava vähintään 2 m pinnan alapuolella.
Verkkojadan kokonaispituus saa olla enintään 60 m, jadan päihin samanväriset liput. Talvella
enintään kaksi henkilöä voi käyttää samaa kokemisavantoa, mutta avannosta lähtevien jatojen tulee
olla erilliset.
Yli 3 metriä korkeiden verkkojen käyttö on kielletty.

Verkot tulee ankkuroida riittävän suurilla painoilla. Kadonneet verkot ovat usein virtausten viemiä.
Jokaiseen koukkuun tulee merkitä pyydyslupamerkin numero.
Pyydysten merkintään liittyvät merkit, kuten merkkikohot ja lippusalot on poistettava kalastuksen päätyttyä.
Kalastuksenvalvoja poistaa tyhjät merkit valvonnan yhteydessä.
Löydettyjä pyydysmerkkejä ei saa käyttää.
Pyydysten merkintä
Avovedessä käytetään kalastusasetuksen mukaista vähintään 1,2 metriä korkeaa (vedenpinnasta) salkoon
kiinnitettyä 20 x 20 cm:n lippua. Salossa on oltava vähintään 2 cm korkea heijastin (teippi). Rapumerralle riittää
5 cm pinnan yläpuolelle ulottuva koho, jos se on vesiliikennealueen ulkopuolella. Kohot eivät saa olla
läpinäkyviä. Kohoon tulee merkitä nimi, yhteystiedot ja pyydysmerkin numero. Vesiliikennealueella rapumerrat
kannattaa laittaa jataan ja merkitä verkkojen merkintätapaa noudattaen.
Ravustuksessa suositellaan käytettäväksi 10 cm alamittaa toistaiseksi. Rapu mitataan pyrstön kärjestä silmien
välissä sijaitsevan keskimmäisen piikin kärkeen.
Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi, puhelinnumero ja pyydysmerkin numero siten, että ne ovat
havaittavissa ilman pyydyksen nostamista vedestä. Puhelinnumeron merkitseminen on tärkeää omistajan
tavoittamiseksi, mikäli pyydysten väliaikainen siirtäminen olisi hoitokalastuksen kannalta tarpeellista.
Talvella avannon merkiksi on laitettava 1,2 m pitkä merkkisalko, joka varoittaa muita jäällä liikkujia
verkkoavannosta.
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•

Vesijärvessä on Enonselän
alueella 8 hapetinta (ks. kartta),
joista varoittaa keltainen viitta
(erikoismerkki, joka voidaan
kiertää
kaikilta
puolilta).
Hapettimet eivät näy pinnalle.
Liian lähelle hapetinta lasketut
verkot
särkevät
laitteen.
Hapettimien Suojaetäisyys on
50 m.

•

Jää voi olla heikkoa hapettimien
lähellä!

•

Lankiluodon syvänteeseen on
asennettu v. 2015 mittausviitta,
eli 1,6 m korkealla keltaisella
erikoismerkillä
merkitty
vedenalainen mittausasema.
Vedenalaisen liikkuvan anturin
vuoksi
mittausviitan
suojaetäisyys on 100 m.
Kuva 1. Lankiluodon mittausviitta. Suojaetäisyys 100 m.

Alamitat ja solmuvälirajoitukset







Kaupungin vesialueella suositellaan käytettäväksi 50 cm alamittaa kuhalle. Kuhan valtakunnallinen
alamitta on 42 cm.
Vesijärvessä elää luonnonvaraisia taimenia (ehjä rasvaevä). Luonnonvarainen taimen on rauhoitettu.
Istutetun taimenen (leikattu rasvaevä) alamitta on 50 cm.
Järvilohen alamitta on 60 cm. Järvilohi ei lisäänny luonnossa Vesijärvellä ja istutettavat järvilohet ovat
aina rasvaeväleikattuja.
Säädettyä vähimmäismittaa pienempi tai muusta syystä rauhoitettu kala on välittömästi laskettava
takaisin veteen elävänä tai kuolleena.
Kaupungin vesialueella verkon solmuvälien 23-59 mm käyttö kielletty!

Valvonta






Kalastuksenvalvojat ottavat kadonneella tai varastetulla merkillä merkityt pyydykset talteen.
Kalastusluvat on esitettävä valtuutensa osoittavalle kalastuksenvalvojalle.
Kalastuksenvalvojalla on oikeus ottaa talteen määräysten vastaiset pyydykset.
Kalastuksenvalvojien yhteyshenkilö: Esa Huhtanen 050-5391699
Lisätietoja kalastussäännöistä: Matti Kotakorpi 050-5391696

Kireitä siimoja ja liinoja!
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