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Kalastusohjeita Lahden kaupungin omistamilla vesialueilla 2023

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 47 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 20.12.2022 ja niitä myydään enintään 250 kappaletta.
Varsinaista merkkiä ei tarvita kalastuksessa, vaan pyydysmerkin numero ja kalastajan yhteystiedot riittävät.

Lahti-Piste: Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs, Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18. p. 03 8142355
 Lahtelaisille 20 €/kpl
 Ulkopaikkakuntalaiselle 37 €/kpl

Nettimyynti: Luvat tulevat nettimyyntiin viikolla 51 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.

 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 ympäristöpalveluiden kanssa.

 Kalastonhoitomaksu oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä vavalla koko Suomessa. Viehekalastukseen
useammalla vavalla tarvitset Vesijärven virkistyskalastusluvan.

Pyydysyksiköinti:

verkko - 30 m x enintään 3 m 1 lupamerkki (60 m verkko = 2
lupamerkkiä)

- Solmuvälien 23-59 mm ja yli 65 mm käyttö kielletty!

rysä - alle 1,5 m korkea 1 lupamerkki
pitkäsiima (enint. 100 koukkua) 2 lupamerkkiä
iskukoukku tai täkyonki (enint. 10 koukkua) 1 lupamerkki
katiska vapaa (1-5 kpl)
atrain 1 lupamerkki
rapumerta Yhdellä lupamerkillä saa pitää

ravustusaikana viittä rapumertaa
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Pyydysten sijoittaminen

Pyydysmerkit ovat henkilökohtaisia. Pyydysmerkkien luovuttaminen eteenpäin on kielletty.

• Älä laske pyydystä 50 m lähemmäksi toisen seisovaa pyydystä tai asuttua rantaa.
• Avovesiaikana laivaväylille ei saa asettaa pyydyksiä eikä saarten välisiä salmia saa kokonaan sulkea,

1/3 on jätettävä vapaaksi.
• Verkon 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.

Pyydysten merkintä

Pyydyksiin tulee merkitä pyydysmerkin numero, pyydyksen asettajan nimi ja puhelinnumero siten, että ne ovat
havaittavissa ilman pyydyksen nostamista vedestä. 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. Vesiliikennealueella rapumerrat kannattaa
laittaa jataan ja merkitä verkkojen merkintätapaa noudattaen.
Talvella avannon merkiksi on laitettava 1,2 m pitkä merkkisalko heijastinnauhalla, joka varoittaa muita jäällä
liikkujia verkkoavannosta.

Lintujen ja nisäkkäiden huomioiminen

Katiska pyytää myös kuivalla maalla, eikä se ole tarkoitus. Linnut ja nisäkkäät menevät avonaiseen katiskaan,
eivätkä pääse pois ja pahimmassa tapauksessa kuolevat sinne. Tämän takia katiskan nielu on suljettava tai
katiska on asetettava niin, ettei sinne pysty mikään menemään.
Erityisesti siimoja, verkkoja ja koukkuja ei saa jättää ympäristöön. Siimanpätkien heittäminen luontoon voi
aiheuttaa suurta tuskaa linnuille ja muille eläimille. Siimat kietoutuvat herkästi lintujen ja muiden pienten
eläinten jalkoihin, eivätkä eläimet itse kykene irrottamaan sotkeutuneita siimoja jaloistaan. Siimavyyhdit on
aina katkottava lyhyeksi silpuksi, jonka jälkeen ne voi kerätä talteen taskuun ja heittää sitten roskiin.
Kalastussiimat ovat jätettä, eivätkä ne käytännössä lahoa luonnossa lähes lainkaan. Perinteisen monofiili-
siiman maatumiseen menee arviolta jopa 600 vuotta.

Maastoliikennerajoitukset

Jäällä liikkumisessa tulee huomioida maastoliikennerajoitukset. Moottoriajoneuvoilla ajaminen jäällä on
kiellettyä Vesijärvellä Lahdessa, lukuun ottamatta moottorikelkalla tai mönkijällä ajamista tarkoitukseen
osoitetulla merkityllä reitillä.
Maastoliikennerajoitukset: https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu-ja-
valvonta/maastoliikenne/

Lankiluodon syvänteellä on 1,6 m korkealla keltaisella erikoismerkillä merkitty vedenalainen
mittausasema, jonka suojaetäisyys on 100 m.
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Solmuvälirajoitukset ja alamitat

 Solmuvälien 23-59 mm ja yli 65 mm käyttö kielletty.
 Kaupungin vesialueella kuhan alamitta on 50 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.

Kalalaji Alamitta, cm

Kuha 50

Järvilohi (aina leikattu rasvaevä) 60

Luonnonvarainen taimen (ehjä rasvaevä) rauhoitettu
Istutettu taimen (leikattu rasvaevä) 50

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: Joonas Rajala 050-5391696

Kireitä liinoja!
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