
ALAMITTAISET ON HEITETTÄVÄ POIS 

Muuttunen lainsäädännön (1.4.2012) mukaan kaikki alamittaiset ja 

rauhoitusaikana saadut kalat on laskettava välittömästi takaisin veteen, 

olivatpa ne sitten eläviä, vahingoittuneita tai kuolleita. Eli alamittaista 

saalista ei saa löytyä veneestä tai kalastajan hallusta. 

PYYDYSTEN MERKINTÄ 1.4.2012 ALKAEN 

Kalastuslain osittaisuudistuksen mukaan kaikki kiinteät ja seisovat tu-

lee merkitä. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla on käytettävä 1,2 met-

riä korkeaa lippukohoa (kts. piirros vasemmalla) ja mikäli pyydys 

ulottuu 1,5 metriä lähemmäksi pintaa, on salossa käytettävä kahta lip-

pua. Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei pääsääntöisesti harjoiteta, 

pyydys on merkittävä joko 40 senttimetriä korkealla lippukoholla tai 

vähintään 15 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla. 

Yli 10 metriä pitkä pyydys tai usean pyydyksen muodostama kokonai-

suus on merkittävä molemmista päistään. Vetouistelussa on nyt syytä 

olla erityisen varovainen, koska esimerkiksi kohoilla merkitty verkko-

jata alueella, jolla vesiliikennettä ei pääsääntöisesti harjoiteta, voi si-

jaita alle 1,5 syvyydessä pinnasta.  

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

Savo.  

LUVAN MAKSAMINEN NETTIPANKISSA 

Luvan voi maksaa myös suoraan kalastusalueen tilille. Tilinumero ja 

ohjeet löytyvät osoitteesta www.muikkusuomi.fi => Pohjois-Savo => 

Kalastusalueiden vieheluvat => Nilsiän reitin kalastusalue/Juurus-

veden lupa. 

PYYDYSTEN MERKINTÄ ALUEELLA,  
JOSSA VESILIIKENNETTÄ EI PÄÄSÄÄNTÖISESTI HARJOITETA  

                                                                            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirrokset:  

Anu Välitalo/KKL 

JUURUSVEDENJUURUSVEDENJUURUSVEDENJUURUSVEDEN    

VIEHEKALASTUSLUPAVIEHEKALASTUSLUPAVIEHEKALASTUSLUPAVIEHEKALASTUSLUPA 

 

Nilsiän reitin kalastusalueen Juurusveden viehekalastuslupa-alue on muodostettu osakaskuntien, yksityisten vesi-

alueen omistajien ja kalastusalueen vapaaehtoisella yhteistyöllä. Lupa-alue on merkitty karttaan tummansinisellä 

ja sen pinta-ala on noin 14.000 hehtaaria.  

Viehekalastuslupa oikeuttaa harjoittamaan kalastusta lupa-alueella perholla, heitto- ja vetouistimella. Vetouiste-

lussa käytettävien vapojen ja vieheiden määrä on rajoitettu enintään kuuteen vapaan, lisävapoja ei ole mahdol-

lista lunastaa. Muista, että olet kalastaessasi vieraana toisten vesialueella - älä aiheuta kalastaessasi haittaa tai häi-

riötä seisoville pyydyksille, muille vesistön käyttäjille tai ranta-asutukselle. 

Kalastusalue ottaa mielellään vastaan palautetta (jarmo.mononen@muikkusuomi.fi) yhteislupa-alueesta, kalakan-

noista, saaliista ja kartasta - palaute auttaa meitä kehittämään lupa-aluetta jatkossa.  

Järvitaimenen alamitta on 1.1.2014 lukien 60 cm ja harjuksen 35 cm. Kaikki alamittaiset kalat tulee lain mukaan 

heittää välittömästi pois elävänä tai kuolleena. Kalastusalue on hakenut poikkeuslupaa alamittaan. Tiedotamme 

mahdollisesta alamitan muutoksesta www.muikkusuomi.fi => Pohjois-Savo => kalastusalueiden vieheluvat. 

Alueella esiintyvien kalojen alamitat ja rauhoitusajat 
 Alamitta Rauhoitusaika 

Taimen 60 cm koskessa ja virrassa 1.9.- 30.11, siten, että pyynti vavalla ja uistelemalla on sallit-

tu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15. päivän jäl-

keen. 
Kuha  37 cm  

Harjus 35 cm 1.4.-31.5. kuitenkin siten, että pyynti vavalla ja uistelemalla on sallittu 

Nilsiän reitin kalastusalueen/Juurusveden viehekalastuslupa ja voimassaoloajat 
� Viikkolupa on voimassa 7 vrk alkaen lupakuittiin merkitystä päiväyksestä.  

� Kuukausilupa on voimassa kuukauden esimerkiksi 26.6.-25.7.2014 

� Kausilupa on voimassa kuluvan vuoden loppuun 

� Lupa oikeuttaa harjoittamaan viehekalastusta karttaan merkityllä alueella. 

� Lupa on henkilökohtainen (luvan haltijan oltava veneessä).  

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

(MMM:n tilille FI47 5000 0121 5028 42). Alle 18-vuotiaiden ja 65 täyttäneiden tulee tarvittaessa todistaa ikänsä. 

 


