Uudenkaupungin kaupungin omistamien vesialueiden kalastussäännöt
(Kaupunginhallitus 3.6.2019)

Uudenkaupungin kaupungin omistamilla vesialueilla on noudatettava seuraavia
erityissäännöksiä sen lisäksi, mitä kalastuslaissa ja -asetuksessa sekä Kustavin Uudenkaupungin kalatalousalueen päätöksissä on säädetty.
• Virkistyskalastusluvalla saatua saalista ei saa myydä.
• Kiinteän pyydyksen (verkko, rysä, katiska) kalastusluvan kaupungin vesialueelle
voi lunastaa Uudenkaupungin kaupungin asukas tai kiinteistön Uudenkaupungin
alueella omistava tai vuokralla oleva.
• Kalastusluvat ovat henkilökohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden
kerrallaan.
• Kaupallisen kalastuksen- ja kalaopasluvat myöntää Uudenkaupungin
kaupunginhallitus eri anomuksesta.
• Kalastuskilpailujen järjestäminen vaatii erillisen viranhaltijapäätöksen, jonka
valmistelee kaupunkisuunnitteluyksikkö.

Lupien myynti
Kaupungin omistamilla vesialueilla voi asuinpaikasta riippumatta onkia, pilkkiä ja
litkata silakkaa ilmaiseksi ilman vesialueen omistajan lupaa ja heittää uistinta
(valtion kalastonhoitomaksu maksettava). Muunlaisen kalastuksen
harjoittamiseksi on kaupungilta ostettava kalastuslupa sekä maksettava valtion
kalastonhoitomaksu (18-64 vuotiaat).
Verkkokalastuslupia ja muita lupia kaupungin omistamille vesialueille myyvät:
Uudenkaupungin
karttapalvelu
Välskärintie 2C 3. kerros
Uusikaupunki
ma-pe klo 9-12 ja 13-15

Uudenkaupungin
matkailutoimisto
Rauhankatu 10
Uusikaupunki
ma-pe klo 9-16.30

Yhteispalvelupiste
passari
Rauhankatu 10
Uusikaupunki
ma-pe klo 9-16.30

(Huom. Kesällä poikkeavat aukioloajat.)

Valtion kalastonhoitomaksu
Jokaisen 18-64 vuotiaan joka harrastaa kalastusta muuten kuin onkimalla,
Kaupungin vesialueelle myönnetään seuraavia virkistyskalastuslupia:
pilkkimällä tai silakkalitkalla, on maksettava valtion kalastonhoitomaksu. Maksu on
suoritettava vaikka kalastaisi vain omilla vesialueillaan. Kalastonhoitomaksu on
Verkkokalastuslupa (6 €/pyydysmerkki).
henkilökohtainen. Maksa kalastonhoitomaksu Eräluvat.fi-verkkokaupassa,
Yksi henkilö voi lunastaa korkeintaan 8 pyydysmerkkiä.
puhelinpalvelussa, lähimmässä luvanmyyntipisteessä tai R-kioskilla, (R-kioskilla
Yhdellä pyydysmerkillä saa laskea yhden 3 x 30 m:n verkon.
hintaan lisätään toimitusmaksu 3€).
Yli 65 vuotiaat saavat yhden verkonmerkin ilmaiseksi.
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/
Yleiskalastuslupa (6€/henkilö) oikeuttaa käyttämään seuraavia pyydyksiä:
Kaupallisen kalastuksen luvat
-Pitkäsiima (enintään 100 koukkua/pitkäsiima)
Uudenkaupungin kaupungin vesialueelle myönnetään määräaikaisia lupia
-Katiska enintään 5 kpl
kaupalliseen kalastukseen. Luvan saannin edellytyksenä on kuuluminen ELY-Koukkukalastus 10 kpl koukkuja (täkykoukku, iskukoukku)
keskuksen ylläpitämässä kaupallisten kalastajien rekisterissä I-luokan kaupallisten
-Vetouistelu ja siian kelaonginta useammalla kuin yhdellä
kalastajien ryhmään ja on kirjoilla Uudessakaupungissa. Ammattikalastajan tulee
vavalla (6€/lisävapa)
esittää kartalla rysien sijainnit. Ammattikalastajien verkkomerkit ovat erilaisia kuin
Ravustus ainoastaan omaan käyttöön 35€/ 10 mertaa / henkilö.
virkistyskalastajien ja ne tulee merkitä kalastusaluksen FIN-tunnuksella.
Ammattikalastajat voivat hakea luvat kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Luvat haetaan
• Pyydykset tulee merkitä kalastuslain edellyttämällä tavalla, pyydysmerkillä ja
Uudenkaupungin karttapalvelusta (Välskärintie 2C).
kalastajan nimellä ja yhteystiedolla. Pyydysmerkki on kiinnitettävä pyydyksen
Kaupallisen kalastuksen luvat:
merkkikohoon tai verkkojadan uloimman pään merkkikohoon. Isku- ja
-Verkkokalastus (4€/verkko, enintään 100 kpl) -Nuotta (150€)
syöttikoukkuihin kiinnitetään yksi merkki viittä koukkua kohden.
-Koukkukalastus (1€/koukku)
-Rysäkalastus
-Katiskat 1€/kpl
Alle 1,5 m rysä (40 €)
Kalastusrajoitukset
Yli 1,5 m rysä (100 €)
Kaupungin kalastusalueet näkyvät kalastuskartalla. Kartassa on rajattu alueita, joilla
Kaupunginhallitus myöntää luvat mahdollisiin muihin pyydyksiin.
vetouistelu useammalla vieheellä on mahdollista sekä alueita, joilla on ainoastaan
Kalastuksen valvonta
viehekalastus sallittua (Ruokolanjärvi ja Käätyjärvi). Satama-alueella kaikenlainen
Kustavin - Uudenkaupungin kalastusalueen kalastuksenvalvojat valvovat kalastusta
kalastus on kiellettyä, alue on rajattu karttaan. Kuhankalastuksessa verkkojen
Uudenkaupungin kaupungin omistamilla vesialueilla. Luvattomat pyydykset
pienin sallittu solmuväli on 45 mm.
takavarikoidaan ja ne ovat maksua vastaan noudettavissa vesialueen omistajalta.
Uudenkaupungin kalastusaluekartta määräyksineen, sekä talvella jäällä liikkumista helpottava sulavesikartta löytyvät myös kaupungin nettisivuilta:
https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/luonto/kalastus

