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Ympäristö- ja lupalautakunta hyväksynyt 6.11.2018 

Voimaantulopäivä 1.1.2019  

 

1 §   

Yleistä   

Rauman kaupungin omistamalla vesialueella harjoitettavassa kalastuksessa on noudatettava  

seuraavia määräyksiä sen lisäksi, mitä kalastuslaissa (379/2015) ja sen nojalla on säädetty.    

Määräyksiä on noudatettava myös niillä vesialueilla, jotka on liitetty kaupungin kalastuslupa- 

alueeseen, jollei kaupungin ja vesialueen omistajan välisestä sopimuksesta muuta johdu.    

 

 

2 §    

Onginta ja viehekalastus   

Onginta ja viehekalastus yhtä useammalla vavalla on sallittu maksutta  lukuun ottamatta 
siianongintaa. Siianonginta on sallittua enintään neljällä vavalla kalastettaessa mannerrannoilta 
käsin (1.1.2019 alk.)   

 

 

3 §   

Vapaa-ajan verkkokalastus   

Vapaa-ajan kalastukseen on oikeus saada luvat enintään 120 metriin pintaverkkoja eli neljään 30  
metriseksi laskettuun verkkoon.   

Pienin sallittu solmuväli pohjaverkoissa on 45 millimetriä, lukuun ottamatta ahvenen pyyntiä kesä- 

elokuussa, jolloin on sallittua käyttää solmuväliltään vähintään 40 millimetrin verkkoa.   

Pintaverkossa solmuvälin on 1.1.2019 alkaen oltava vähintään 55 millimetriä. Minimisolmuväliä ei  

sovelleta lohen tai taimenen kalastukseen käytettävään verkkoon (minimi silmäkoko 157 mm),   

silakkaverkkoon,  eikä syöttikalaverkkoon.    

Järvillä ja muilla sisävesillä verkkokalastus on kielletty.   

    

4 §    

Muu kalastus ja ravustus   

Pyydysmerkki oikeuttaa pitämään pientä rysää, katiskaa, pitkäsiimaa tai rapumertaa. 

Pyydysmerkki yhtä vapaa kohti oikeuttaa siianongintaan yhtä useammalla, enintään neljällä 
vavalla (1.1.2019 alk.)    
 

Koukkukalastus, tuulastus, harppuunakalastus ja sukelluskalastus on sallittu maksutta.    
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5 §   

Kaupallinen kalastus   

Ympäristölautakunta myöntää kalatalousviranomaisen kaupallisista kalastajista pitämään   

rekisteriin kuuluvalle henkilölle luvan kalastuslain 49§ mukaisten kaupalliseen kalastukseen   

tarkoitettujen pyydysten ja isorysän käyttämiseen sekä näihin mahdollisesti liittyvän luvan   

kalastusmääräyksistä poikkeamiseen.   

 

 

6 §   

Kalastuskilpailut   

Vesialueen omistajan luvan kalastuskilpailun pitämiseen myöntää tarkastusmestari  

ympäristötoimen toimintasäännön mukaisesti.    

 

 

7§   

Poikkeaminen kalastusmääräyksistä    

Hakemuksen vapaa-ajan kalastajan oikeudesta poiketa kalastusmääräyksistä ratkaisee  

tarkastusmestari ympäristötoimen toimintasäännön mukaisesti.    

 

 

8 §   

Rauhoitusmääräykset ja kalastuskiellot   

Kylmä-Santakarissa, Nurmeksen Lintikkarinperässä ja Takalahdessa on liitekartan osoittamalla   

alueella vapakalastusta lukuun ottamatta kalastus kielletty.   

Kylmäpihlajan ympäristössä on liitekarttaan merkityllä alueella kalastus kielletty pintaan tai pinnan  

läheisyyteen ulottuvilla verkoilla tai muilla seisovilla tai kiinteillä pyydyksillä.    

Satama-alueella kalastus on kielletty siten kuin satamajärjestyksessä määrätään.    

 

 

9 §   

Voimaantulo   

Kalastusmääräykset tulevat voimaan 1.1.2019.   

Näillä määräyksillä kumotaan ympäristölautakunnan 3.1.1998 antamat ja 5.10.1999, 9.1.2001  

5.4.2005,  23.6.2009 ja 19.2015 tarkistamat kalastusmääräykset.  
 


