SAVONLINNAN KAUPUNKI

K A L A S T U S M Ä Ä R Ä Y K S E T 2021
KALASTUSLUPAJÄRJESTELMÄ Savonlinnan kaupungin vesillä
Kalastustapa
Onkiminen ja pilkkiminen
Viehekalastus
Heittokalastus yhdellä vavalla
(ranta tai ankkuroitu vene)

Muut kalastusmuodot

alle 18 v. ja 65 v. täyttäneet
maksuton yleiskalastusoikeus
Ei valtion kalastonhoitomaksua

18 - 64 -vuotiaat
maksuton yleiskalastusoikeus
Valtion kalastonhoitomaksu

Vetouistelu yhdellä vavalla

Ei valtion kalastonhoitomaksua

Kaupungin lupa tai Savonlinnan viehekalastusalueen lupa
tai Valtion kalastonhoitomaksu

Vetouistelu 2 - 4 vavalla

Vain KAUPUNGIN LUVAT

Valtion kalastonhoitomaksu + KAUPUNGIN LUVAT

mm. Katiskat ja Verkot

Vain KAUPUNGIN LUVAT

Valtion kalastonhoitomaksu + KAUPUNGIN LUVAT

HUOM. Kyrönsalmi, Haapasalmi ja Laitaatsalmi ovat alueita, joissa jokamiehenoikeuteen perustuva onkiminen ja pilkkiminen sekä valtion kalastonhoitomaksuun sisältyvä
viehekalastus on kielletty. Kyrönsalmessa heittokalastus on kuitenkin sallittu, samoin vetouistelu kaupungin tai Savonlinnan viehekalastusalueen luvalla (kts. jäljempänä
KYRÖNSALMEN, HAAPASALMEN JA LAITAATSALMEN RAJOITUSALUE).

Savonlinnan kaupungilla on Etelä-Savon ELY –keskuksen kanssa kalastuksen rajoitussopimuksen saimaannorpan suojelemiseksi kaikille Saimaan
vesialueille 14.4.2021 saakka, joka kieltää verkkokalastuksen vuosittain ajalla 15.4. - 30.6. lukuun ottamatta muikkuverkkoja solmuväliltään alle 22 mm.
PIHLAJAVEDEN KALASTUSALUEEN (kaupungin eteläpuolinen vesialue)
HAUKIVEDEN KALASTUSALUEEN (kaupungin pohjoispuolinen vesialue)
ERITYISMÄÄRÄYKSET (voimassa 31.12.2021 saakka)

KAUPUNGIN LUVAT
Oy Carlson, Nojanmaantie 2, 57210 Savonlinna. Puh. 020 742 7258.
Kotitarve- ja virkistyskalastusta varten myydään ruokakuntakohtainen kalastuslupa
enintään 8 pyydysyksikölle.
Kalastusta voidaan harjoittaa kaikilla kalastuslain ja kalastusasetuksen sallimilla
pyydyksillä ja pyyntitavoilla, ellei MMM tai ELY –keskus toisin määrää, ja ellei
Pihlajaveden ja Haukiveden kalastusalue ole toisin päättänyt.

Pintapyyntikielto verkoilla, troolilla ja uistimella 0-3 metrin syvyydessä: Pihlajavedellä
heinäkuussa ja Haukivedellä 22.6.- 22.7.

Pyydysyksikön hinta on 5.20 euroa.
Pyydykset on yksiköity seuraavasti:
isorysä (yli 5 m korkea)
20 py
rysä (alle 5 m korkea)
2 py
pitkäsiima (100 koukkua)
3 py

PYYDYSTEN MERKITSEMINEN
iso verkko (3-6 m x 30-60 m)
verkko (3 x 30 m)
koukut (5 kpl)
uistin

2 py
1 py
1 py
1 py

Perusuistelulupa sisältää oikeuden kahteen vieheeseen. Lisäksi on mahdollisuus
hankkia 2 kpl yhden vieheen lisälupia (5.00 euroa/kpl). Uisteluluvan lunastamalla voi
harjoittaa myös tuulastusta ja harppuunakalastusta. Savonlinnan kaupungin vedet
kuuluvat osana laajempaan Savonlinnan viehekalastusalueeseen. Lupamyynti:
Oy Carlson, Nojanmaantie 2, 57210 Savonlinna. Puh. 020 742 7258 ja
www.kalakortti.com
Lisäksi kaupunki on osakkaana useissa osakaskunnissa, joihin kaupunkilaiset voivat
ostaa lupia kaupungin kiintiöön. Lisätietoja Tuomas Huttunen puh. 044 417 4673.

VALTION KALASTONHOITOMAKSU
Kalastonhoitomaksun voi maksaa suoraan verkossa www.eräluvat.fi -sivujen kautta tai
soittamalla Metsähallituksen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424. Maksun
voi suorittaa myös R-kioskissa tai Metsähallituksen luontokeskuksissa. Maksut ovat
seuraavat: 45 € /vuosi, 15 €/viikko ja 6 €/vuorokausi.
Kalastonhoitomaksun oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla koko maassa,
lukuun ottamatta Ahvenanmaata, vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita tai ELY –
keskuksen määräämiä kieltoalueita, jotka löytyvät osoitteesta: www.kalastusrajoitus.fi
Lisätietoja kalastuksesta Kalatalouden Keskusliiton nettiositteesta www.ahven.net tai
maa- ja metsätalousministeriön (MMM) nettisivuilta www.mmm.fi.

VALTIONEUVOSTON ASETUS SAIMAANNORPAN SUOJELEMISEKSI
Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on kielletty seuraavien pyydysten ja kalastustapojen käyttö ympärivuotisesti 14.4.2021 asti karttaan merkityllä alueilla:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Pihlajavedellä ja Haukivedellä on Saimaan järvilohen vaelluksen turvaamiseksi ja
kuhakantojen lisääntymisen turvaamiseksi seuraavat kalastusrajoitukset:
Verkkokalastusrajoitus yli 8 metrin syvyisillä vesialueille solmuväliltään alle 55 mm:n
pohjaverkoille sekä solmuväliltään alle 80 mm:n pinta- ja välivesiverkoille, lukuun
ottamatta muikkuverkkoja (solmuväli alle 22 mm).

pitkäsiima ja muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa;
riimuverkko;
verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta (multifiililanka);
solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä
paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililanka);
solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20
millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta;
päältä suljettu rysä;
päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55
millimetriä;
katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä.

KALOJEN ALAMITAT JA RAUHOITUSAJAT
Järvitaimenen (rasvaeväleikattu) alamitta 50 cm
Kuhan alamitta 42 cm
Harjuksen alamitta 35 cm (rauhoitettu 1.4.- 31.5.).
Saimaannieriän alamitta 60 cm (rauhoitettu 1.9.- 30.11.)
Järvilohen (rasvaevätön) alamitta 60 cm (rauhoitettu 1.6.- 31.8.).
Saaliskiintiö 1 järvilohi (rasvaevätön)/ kalastaja /vrk.
Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen on rauhoitettu ympäri vuoden.
Kalastuslain mukaan alamittainen kala on vapautettava välittömästi takaisin veteen
elävänä tai kuolleena.

Seisovien ja kiinteiden pyydysten: verkko, katiska, pitkäsiima ja rysä, selvästi
havaittava merkintä on pakollista. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla (mm. väylät ym.
runsaasti liikennöidyt alueet) tulee pyydys merkitä vähintään 1,2 metriä vedenpinnan
yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm leveällä ja korkealla neliön
muotoisella lipulla. Yli 10 m pitkä pyydys tai jata on merkittävä molemmista päistä.
Pintapyydys (= pyydys alle 1,5 m syvyydessä) tulee merkitä kahdella päällekkäisellä
lipulla. Pitkä pintapyydys tarvitsee välikohon jokaista alkavaa 120 m kohti. Lippusalot
tulee varustaa vähintään 2 cm heijastimella.
Vesialueilla, joilla pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesialueen muuta käyttöä
riittää pyydysten merkintä koholla, joka ulottuu vähintään 15 cm pinnan yläpuolelle
(koho ei saa olla läpinäkyvä) tai 40 cm pinnan yläpuolelle ulottuvalla lippusalolla, joka
voi olla muodoltaan neliö tai kolmio, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 cm.
Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 cm:n
avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla,
johon tulee kiinnittää kaikkiin sivusuuntiin näkyvä 2 cm korkea heijastin. Merkkisalko ei
saa olla valkoinen.
Pyydyksiin on merkittävä kalastajan yhteystiedot: joko nimi ja puhelinnumero tai
nimi ja osoite. Lisäksi ne on varustettava kaupungin pyydysmerkeillä.
Yhteystiedot on kiinnitettävä pyydyksen uloimman kohon, lippusalon tai merkkisalon
yhteyteen. Pyydysten merkintään käytettävien köysien ja narujen on oltava uppoavia
tai ne on varustettava painoin.
Kalastuksen päätyttyä on pyydykset ja niihin kuuluvat merkit ja muut kalastukseen
käytetyt välineet poistettava vedestä viipymättä.

AMMATTIKALASTUS
Erikseen myönnettävä ammattikalastuslupa oikeuttaa kalastamaan troolilla, nuotalla ja
isorysällä. Verkon suurin korkeus saa olla 6 metriä. Trooli- ja nuottakalastuksen
harjoittaminen on sallittu vain karttaan erikseen merkityillä alueilla.
Ammattikalastuslupa on henkilökohtainen, jota ei voida siirtää toiselle.
Lupamaksu on maksettava vuosittain ennen kalastuksen aloittamista.

KYRÖNSALMEN, HAAPASALMEN JA LAITAATSALMEN RAJOITUSALUE
(ks. kartta)
Alue A

Heittouistelu ja perhokalastus sallittu Puistokadun puoleiselta rannalta
(merkityt paikat) ja veneestä erikoisluvalla. Lupia (7.00 € /vrk) ja
lisätietoja Carlson Oy:sta. Kaikki muu kalastus on kielletty.

Alue B

Seisovilla pyydyksillä kalastaminen kielletty.

Alue C

Seisovilla pyydyksillä kalastaminen kielletty. Myös jokamiehen
oikeuteen perustuvat onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun
sisältyvä viehekalastus kielletty.
Heittouistelu ja perhokalastus on sallittu (pois lukien kuitenkin silloilta
ja kesä-heinäkuun aikana Tallisaaren rannoilta tapahtuva kalastus).
Vetouistelu sallittu kaupungin tai Savonlinnan viehekalastusalueen
luvilla (kts. MUITA TIETOJA).

