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2.3.2 Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät 

pyydykset Sorsavedellä 
 
Sorsavesi on haasteellinen kohde kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen alueen rikkonaisuuden ja 
selkävesien pienuuden vuoksi. Lisäksi Sorsaveden pohja on melko kivistä, mikä rajoittaa kaupallista 
kalastusta. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuviksi kohteeksi on kuitenkin nimetty karttaan merkityt 
alueet, joka soveltuu vajaasti hyödynnetyn kalan pyyntiin. Suojaetäisyys tulee kaupalliseen kalastukseen 
hyvin soveltuvilla alueilla olla 150 metriä rannasta. Etusija tulee antaa I-luokan kaupallisille kalastajille. 
 
Kuvassa 1 (alla) näkyy kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet, joille pyydyksiksi sopii nuotta. 
Isommalle aluekokonaisuudelle sopii nuotta ympäri vuoden. Pienemmälle Leväselän alueelle sopii nuottaus 
vain kesällä. Korvaus nuotasta on 500 euroa. 
 

 

Kuva 1 Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet Sorsavedellä (sininen rajaus).  



Sorsavesi-Unnukka kalatalousalueen yleiskokous 1.6.2022                                                      Pöytäkirjan liite 2  
Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset, yleiskokouksen laatima 
korjaus käyttö- ja hoitosuunnitelmaan 
 

Kuvassa 2 (alla) näkyy niin ikään kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuva alue Sorsavedellä. Alueelle 

soveltuu nuotta, verkko, rysä, rapumerta ja katiska. Maksut korvauksena vesialueen käyttämisestä 

kaupalliseen kalastukseen on määritelty taulukossa 1.  

 

Kuva 2 Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet Sorsavedellä (sininen rajaus) 
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Taulukko 1 Korvaukset vesialueen käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen Sorsavedellä. 

Verkko 20 euroa (alle 5 metriä) 
40 euroa (yli 5 metriä) 

Rapumerta ja katiska 20 euroa 

Rysä 4 metriä (500 euroa) 

Nuotta 500 euroa 
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3.3.2 Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät 

pyydykset Unnukalla 
 

Unnukka on haasteellinen kohde kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen alueen rikkonaisuuden, 
selkävesien pienuuden, reittivesiliikenteen ja runsaan vapaa-ajan asutuksen ja runsaan vapaa-
ajankalastuksen vuoksi. 
 
Unnukan järviallas soveltuu kaupalliseen kalastukseen alla olevat rauhoitusalueet ja rajoitukset huomioiden. 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman yhtenä tavoitteena on särkikalan ja täpläravun kaupallisen kalastuksen 
mahdollistaminen. Kaupalliseen kalastukseen soveltuvat pyydykset ja niiden korvaukset on määritelty 
taulukossa 2. Nuottaa saa käyttää vajaasti hyödynnetyn kalan pyytämiseen, arvokala on vapautettava 
pyydyksistä. Rysää, paunettia ja verkkoa saa käyttää myös arvokalan pyytämiseen. 
 
Rajoitukset: 

• seisovat pyydykset on asetettava niin, että saaren tai niemen ympäri pääsee hyvin veneellä rannan 
ja pyydyksen välistä; 

• maksimissaan 2 kaupallista kalastajaa ja maksimissaan 20 verkkoa per kalastaja; 

• maksimissaan 4 rysää tai vaihtoehtoisesti paunettia koko kaupalliseen kalastukseen soveltuvalla 
alueella; 

• kuhan ylämitta kaupallisessa kalastuksessa on 60 cm. Tästä koosta ylöspäin kuhat on vapautettava 
rysistä; 

• etusija tulee antaa I-luokan kaupallisille kalastajille; 

• rauhoitusalueet: Leppäsalo-Karlvikin alue ja Leppävirta Konnukselta alaspäin (kuva 3) sekä 
Kopolanvirta (kuva 4). Järvitaimenen kulun turvaamiseksi näille alueille kaupallinen kalastus ei 
sovellu. 
 

Taulukko 2 Korvaukset vesialueen käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen Unnukalla. 

 
Näitä kaupallisen kalastuksen linjauksia tarkastellaan vaikuttavuuden arvioinnin ja suunnitelman 
päivittämisen yhteydessä suunnitelmakauden puolivälissä sekä suunnitelmakauden lopussa. Kalatalousalue 
voi vaikuttavuuden arvioinnin yhteydessä päivittää kaupallisen kalastuksen suunnitelmaa. 
 

 

 

 

 

Rysä tai paunetti 4 metriä 500 € 

Nuotta 500 € 

Verkko 20 euroa (alle 5 metriä) 
40 euroa (yli 5 metriä) 

Merta tai katiska 20 € 

Rapumerta 5 € 
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Kuva 3 
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 Kuva 4 


