
Kaikki alamittaiset kalat on laskettava heti takaisin veteen riippumatta siitä Käännä 

onko kala elossa vai ei. Määräys koskee kaikilla pyyntivälineillä saatuja kaloja. 

AITOON KALASTUSKUNNAN KALASTUSMÄÄRÄYKSET VUODELLE 2023 
Päätetty kalastuskunnan vuosikokouksessa 17.05.2022. Määräykset voimassa 1.1 – 31.12.2023 

KALASTUSLUPIEN HINNAT 

• PYYDYSMERKKI  5 € / kpl 

 Seisovat pyydykset on merkittävä pyydysmerkillä 

 1 merkki oikeuttaa kalastamaan 1 pyydyksellä 

 Pyydysmerkillä merkittäviä pyydyksiä ovat: 

   - Verkko 

   - Rapumerta 

   - Katiska 

   - Pitkäsiima (max. 100 koukkua) 

   - Iskukoukku 

   - Madesuppilo 

   - Rysä 

   - Muu seisova pyydys 

* Pyydysmerkkiä voi vaihtaa seisovien pyydysten välillä riippuen millä pyydyksellä, milloinkin kalastaa 

       VERKKOKALASTUSTA KOSKEVA ERILLISMÄÄRÄYS 

       Aitoon Kalastuskunnan vesialueilla voi kalastaa enintään kahdeksalla (8) verkolla / ruokakunta. 

      1 verkko = verkon pituus 30 m x korkeus 3 m / Silmäkoot 25–49 mm kielletty    

• Virveli-uistinlupa   20 € /vuosi (vaparajoitus: 2–10 vapaa/lupa) 
- Rajoitus on lupakohtainen. Jokaisella kalastajalla tulee olla henkilökohtainen lupa. 
- Sis. Kukkian vesistön: Aitoon, Rautajärven, Evinsalon, Sotjalan, Padankosken, Puutikkalan, Kuohijoen ja Kuohijärven 

kalastuskuntien alueet  
(Alueiden allekirjoittama yhteinen sopimus virkistyskalastuksesta omalla luvalla toisen kalastuskunnan alueella. 
Voimassa toistaiseksi.) 

• Pilkkikilpailulupa  alle 0–100 hlö ryhmät 0€ / 1pv, 101- rajoittamaton 0,50 € / henkilö / 1pv 

Kalastonhoitomaksu 
Kalastonhoitomaksun voit maksaa www.eraluvat.fi/fi/ -sivuston verkkokaupan kautta. 
Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. 
Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastaja tarvitsee lisäksi 
vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta ja 
neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin (finlex.fi). 

Kalastuslaki koskien seisovia pyydyksiä ja kalojen alamittoja 
Pyydykset on merkittävä niin, että ne ovat selkeästi muiden vesillä liikkuvien havaittavissa. Pyydyksissä on oltava 
niiden asettajan yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero / osoite). Merkitsemisvelvollisuus koskee sekä kesä- ja talvikalastusta. 
Yhteysmerkinnät tulee kiinnittää pyydykseen niin, että ne voidaan tarkistaa nostamatta pyydystä vedestä.  
1.1.2016 alkaen kalastusasetuksen mukainen alamitta Aitoon Kalastuskunnan vesialueilla: 
 - Järvilohen alamitta on 60 cm.  
- Järvitaimen on rauhoitettu 64. leveysasteen eteläpuolisissa sisävesissä lukuun ottamatta rasvaeväleikattua taimenta, 
jonka alamitta on 50 cm. 
- Kuhan alamitta 42 cm. 
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VERKKOKALASTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
Verkkoja saa laskea neljä (4) = 120 m, peräkkäin Kukkian vesistöön, Haltianselälle ja Jouttesselälle.  
Kaikkiin muihin sallittuihin vesistöihin vain yksi (1) verkko paikkaansa. Verkojen tai verkkojatojen etäisyys 
on oltava toisistaan vähintään 30 m ja ne on selvästi merkittävä molemmista päistään.  
Yhden (1) verkon koko enintään pituus 30 m x korkeus 3 m 
Verkoissa silmäkoko 25–49 mm on kielletty Aitoon Kalastuskunnan alueella. 
Korkeintaan 2 metrin syvyisessä vedessä saa kuitenkin käyttää 25 – 30 mm silmäkoon verkkoa  
(ns. täkykalaverkko) sulan veden aikana, rannan suuntaisesti, kohot pintaan laskettuna.  
Jatkuva verkkokalastuskielto on Holjansalmissa ja Kivisessäsalmessa. Hasianlahden salmessa on verkkojen 
lisäksi kielletty myös katiskat. Lahnankudun aikaan moottoriveneellä ajo kielletty Hasianlahdessa ja -salmessa.  

 
TUULASTUS 
Aitoon Kalastuskunta luokittaa tuulastuksen perinnekalastukseksi ja siihen ei tarvita erillistä lupaa. 
Tuulastajalla tulee olla kalastonhoitomaksu suoritettuna. 
Tuulastus on sallittu Kukkian vesistössä, Haltianselällä, Joutteselällä, Vekunanjärvessä, sekä Pitkäjärvessä. 
Tuulastuksella ei saa aiheuttaa haittaa asukkaille.  
Tuulastus on tapahduttava vähintään 50 m päässä asutuksen kohdalla 
KOUKKUKALASTUS, MADESUPPILOT, PITKÄSIIMA 
Koukkukalastus on sallittu Kukkian vesistössä, Haltianselällä, Joutteselällä, Kouvalanjärvessä, Urkanjärvessä ja 
Vekunanjärvessä. 
Koukut, madesuppilot ja pitkäsiima (max 100koukkua/siima) on merkittävä pyydysmerkillä. 
Korkeintaan sadan (100) koukun täkysiima elävillä täyillä on sallittu Kukkianvesistössä ja Joutteselällä  

KALASTUSMERKKIEN KÄYTTÖ RIHANSELÄLLÄ 

Koko Rihanselällä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää Puutikkalan tai Aitoon kalastuskuntien käyttämiä 

pyydysmerkkejä.      

RAVUSTUS JA SORSASTUS 

Ravustus on sallittu vesialueilla. Ravun alamitta on kymmenen (10) cm. Pyydykset on merkittävä 

rapumerkillä. Tikustus on sallittu ilman rapumerkkiä ravustusperinteen vaalimiseksi. 

HUOMIO! Ravun siirtoistutus vesistöstä toiseen on lakisääteisesti KIELLETTY ! 

Vieraspaikkakuntalaisilta ravustus on kielletty, lukuun ottamatta lupaan oikeutetun mukana olevaa vierasta. 

Sorsanmetsästys on vuokrattu paikallisille metsästysseuroille. Sorsanmetsästys on kielletty osassa 

Mikkolanlahtea ja kokonaan Nissinlahdessa, Urkanjärvessä, Kouvalanjärvessä, Kankahuvenlahdessa sekä 

Hasianlahdessa 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 

Seisovat pyydykset on koettava päivittäin ja talvella vähintään kerran viikossa.  

KALASTUSLUPIA  JA –MERKKEJÄ MYYVÄT 

Luopioisissa: Käsityöliike Hilma & Olga, Mikkolan navetta 

Aitoossa: Kaakan kapakka,  Kaarina Koski 

www.kalapassi.fi sivustolla 

Lisätietoa antaa. Pasi Nurmi 0400 536 543 

*ELY-keskuksen myöntämä ammattikalastaja. Luvat myöntää hoitokunnan sihteeri. 

AITOON KALASTUSKUNNAN YHTEISET VESIALUEET (vesistöt ja vesistön osat) 

Haltianselkä, Haukijärvi (osa), Iso-Hirvijärvi, Iso-Kailajärvi, Iso-Sorsamo, Rummakkot,Jouttesselkä (osa), Jouttijärvi, 

Kallioisjärvi, Koijärvi (osa), Kouvalanjärvi, Kukkolanselkä (osa), Kuohujärvi, Maisenjärvi, Masolampi, Musta-Sorsamo (osa), 

Mustilahti, Pihtilampi, Pikku-Kailajärvi, Pikku-Sorsamo, Pitkäjärvi (osa), Pyhäjärvi (osa), Rihanselkä, Sorvalampi, Syväjärvi 

(osa), Särkijärvi (osa), Säynäjärvi (osa), Tuoresjärvi (osa), Uritunselkä (osa), Urkanjärvi, Vahlajärvi, Vekunanjärvi, 

Vuorilampi, Vähä-Hirvijärvi 

Aitoon Kalastuskunta käyttää kertyneet lupamyyntivarat kalanpoikaisistutuksiin ja toimintaan. 
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