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KALASTUSALUE 

SYVÄRIN VIEHELUPA-ALUEEN KALASTUSOHJE 2017 
annetaan jokaiselle luvan ostajalle kartan kanssa!! 

Luvat, voimassaoloaika:  
• Viikkolupa on voimassa 7 vrk alkaen lupakuittiin merkitystä päiväyksestä. 

• Kausilupa on voimassa kuluvan vuoden loppuun 

• Lupa oikeuttaa harjoittamaan viehekalastusta karttaan merkityllä alueella. 

• Vetouistelussa lupa on venekohtainen, mutta kalastettaessa tulee luvanhaltijan olla ve-

neessä. Vetouistelussa ei ole vaparajoitusta. 

Kartta 
Luvan mukaan tulee aina kartta, johon lupa-alue on merkitty.  

Muut luvat 
Kaikilla 18-64 v. kalastajilla pitää olla kuitti suoritetusta henkilökohtaisesta valtion kalastonhoito-

maksusta. Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa Eräluvat.fi-sivujen kautta, soittamalla Met-

sähallituksen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424 (klo 8-16) Metsähallituksen luontokes-
kuksissa ja R-kioskeissa  (3 € lisämaksu).  Alle 18-vuotiaiden ja 65 täyttäneiden tulee tarvittaessa 

todistaa ikänsä. 

Alueella esiintyvien kalojen alamitat ja rauhoitusajat 
  Alamitta Rauhoitusaika 
 Taimen, rasvaevällinen Täysin rauhoitettu Täysin rauhoitettu 

 Taimen rasvaeväleikattu 50 cm (joessa ja purossa 1.9.- 30.11.) 

 Kuha 42 cm 

Rasvaevällinen, heti takaisin Rasvaeväleikattu, alamitta 50 cm 

 
Alamittaiset on heitettävä pois 

Kalastuslain mukaan kala on aina laskettava takaisin veteen, jos se on saatu rauhoitus- tai kieltoai-

kana, kielletyllä kalastusvälineellä tai pyydyksellä, kielletyllä kalastustavalla tai pyyntimenetelmällä. 

Määräys on ehdoton, oli kala sitten elävä, vahingoittunut tai kuollut. Eli alamittaista tai rauhoitettua 

saalista ei saa löytyä veneestä tai kalastajan hallusta. 

Pyydysten merkintä 1.4.2012 alkaen 
Kalastuslain osittaisuudistuksen mukaan kaikki kiinteät ja seisovat tulee merkitä. Vesiliikenteen 

käyttämillä alueilla on käytettävä 1,2 metriä korkeaa lippukohoa ja mikäli pyydys ulottuu 1,5 metriä 

lähemmäksi pintaa, on salossa käytettävä kahta lippua. Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei pääsään-

töisesti harjoiteta, pyydys on merkittävä joko 40 senttimetriä korkealla lippukoholla tai vähintään 15 

senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla. Yli 10 metriä pitkä pyydys tai usean pyy-

dyksen muodostama kokonaisuus on merkittävä molemmista päistään. Vetouistelussa on nyt syytä 

olla erityisen varovainen, koska esimerkiksi kohoilla merkitty verkkojata voi sijaita alle 1,5 syvyy-

dessä pinnasta.  

Lisätietoa pyydysten merkinnästä: www.muikkusuomi.fi => Pohjois-Savo. 

TERVETULOA KALAAN! 


