
TURUN KAUPUNGIN KALASTUSMÄÄRÄYKSET: 
 
1 § Yleistä 
 
Kaupungin hallinnoimilla virkistyskalastusalueilla kalastettaessa (lukuun ottamatta valtion kalastonhoitomaksun oikeuttamaa yhdellä vavalla tapahtuvaa 
kalastusta ja maksutonta yleiskalastusoikeutta eli onkimista, pilkkimistä ja silakan litkausta) on oltava kalenterivuoden voimassa oleva henkilökohtai-
nen Turun kaupungin yleiskalastuslupa (18–64 -vuotiailla tulee lisäksi olla suoritettuna valtion kalastonhoitomaksu). Kaupungin virkistyskalastusalu-
eet sekä vapaa-ajan verkkokalastusalueet on osoitettu liitekartoissa. 
 
Turun kaupungin yleiskalastuslupa oikeuttaa viehekalastukseen ilman vaparajoitusta (paitsi siian onginta kts. rajoitus 2 §) sekä täkyverkon ja -haavin 
käyttöön. Yleiskalastusluvan lunastaneilla on mahdollisuus lunastaa myös erilaisia pyydyskalastuslupia. Edellisten lisäksi on mahdollista lunastaa 
myös tuulastuslupa, sukelluskalastuslupa sekä vähintään 10 henkilön ryhmälle ryhmäkalastuslupa. 
 
Turun kaupungin vesialueilla harjoitettavassa kalastuksessa on noudatettava kalastuslain ja -asetuksen lisäksi jäljempänä olevia määräyksiä. 
  
2 § Rajoitukset, rauhoitusmääräykset ja kalastuskiellot 
 
Siian onginta: Turun kaupungin yleiskalastusluvalla saa käyttää yhteensä enintään 3 vapaa sisältäen valtion kalastonhoitomaksun salliman 1 vavan.  
 
Taimen on meressä rauhoitettu kokonaan, ei koske rasvaeväleikattua taimenta (KA 1360/2015 1 §). 
 
Lohen pyyntimitta on vähintään 60 cm, kuhan vähintään 42 cm, rasvaeväleikattu taimenen vähintään 50 cm (KA 1360/2015 2 §). Alamittaiset kalat on 
vapautettava elävänä tai kuolleena (KL 379/2015 58 §). 
 
Vapaa-ajan kalastuksessa on sallittua enintään kahden lohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti (KA 1360/2015 4 §). 
 
Turun kaupungin satamajärjestyksen mukaan vapaa-ajan viettoon käytettävien veneiden on vältettävä tarpeetonta liikkumista satama-alueella ja aina 
siirryttävä syrjään kauppa-alusten tieltä. Kalastaminen sataman suljetulla alueella kulkuväylällä, sillalla, satama-altaassa, laiturilla tai muulta niihin 
verrattavalta paikalta on kielletty (Turun Sataman satamajärjestys 1.6.2015, kohta 9) 

 
3 § Kalastuslupatyypit 
 
Henkilökohtaisen Turun kaupungin yleiskalastusluvan lisäksi lunastettavilla Turun kaupungin kalastusluvilla on mahdollista kalastaa seuraavasti: 
 



Verkkokalastuslupa (kuukausikohtainen) enintään yksi 30 m pitkä pohjaverkko ruokakuntaa kohden. Kalastusalueet liitekartoissa. Ruissalon, Pit-
käsalmen ja Vepsän verkkokalastusalueet ovat tarkoitettu vain turkulaisille. 
 
Pitkäsiimalupa (ympärivuotisesti) enintään yksi pohjaan painotettu pitkäsiima (max. 100 koukkua) ruokakuntaa kohden, kaikki virkistyskalastusalueet. 
 
Koukkukalastus (talvella jäältä) enintään viisi koukkua ruokakuntaa kohden, kaikki virkistyskalastusalueet (1 lupa = 5 koukkua) 
 
Katiskalupa (1.6. – 31.12. välisenä aikana) enintään kolme katiskaa ruokakuntaa kohden, kaikki virkistyskalastusalueet. (1 lupa = 1 katiska) 
 
Tuulastuslupa (1.6. – 31.12. välisenä aikana), kaikki virkistyskalastusalueet. 
 
Sukelluskalastuslupa (1.6. – 31.12. välisenä aikana), kaikki virkistyskalastusalueet lukuun ottamatta yleisiä uimarantoja ja niiden välitöntä läheisyyttä. 
 
Ryhmäkalastuslupa (avovesikausi) = kuten Turun kaupungin yleiskalastuslupa, vähintään 10 hlö, voimassa 7 vrk, kaikki virkistyskalastusalueet. 

 
4 § Pyydysmääräykset 
 

 Verkko- ja muu pyydyskalastus sekä tuulastus- ja sukelluskalastuslupa edellyttää käytetyn pyydystyypin mukaisen luvan JA yleiskalastusluvan 
lunastamista. 

 Vapaa-ajan verkkokalastus on sallittu vain erityisillä karttaan merkityillä verkkokalastusalueilla, joille myydään rajallinen määrä lupia. 

 Pintaverkkokalastus on kielletty. 

 Verkkojen solmuväli vapaa-ajan kalastuksessa on oltava vähintään 55 mm Turun vesialueilla. 

 Verkkojen tai verkkojadan molemmat päät on ankkuroitava. Pyydykset on merkittävä kalastusasetuksen edellyttämällä tavalla (KA 1360/2015 
7§). Kalastuslupa on kiinnitettävä pyydyksen uloimman pään kohoon tai merkkisalkoon. 

 Pyydykset on koettava riittävän usein. 

 Kaikki pyydykset on merkittävä voimassa olevien säädösten mukaisilla merkeillä ja kalastuksen päätyttyä on kaikki kalastuksessa käytetyt 
välineet ja tarvikkeet viipymättä poistettava vedestä lukuun ottamatta kalastamista jäältä (KL 379/2015 48 §). Talviavannot tulee merkitä riittä-
vän selvästi.  

 Pyydysmerkkejä ei saa pitää vedessä ilman pyydystä. 

 Kalaväylä on pidettävä vapaana pyydyksistä kalan kulun turvaamiseksi. Kalaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta joen, sal-
men tai kapeikon leveydestä sen syvimmällä kohdalla. (KL 379/2015 67 §) 

 Kalastuksenvalvojat voivat tarvittaessa antaa lisämääräyksiä verkkojen ym. pyydysten sijoittamisesta, merkitsemisestä yms. Kadonneet tai 
varastetut pyydysmerkit on ilmoitettava kaupungin ympäristönsuojeluun. 

 



5 § Ammattikalastus ja kalastusopastoiminta 
 
Kaupunki voi anomuksesta myöntää ammattikalastuslupia ja kalastusopaslupia. 

 
6 § Kilpailu- ja poikkeusluvat 
 
Turun kaupungin ympäristönsuojelu voi myöntää luvan kalastuskilpailuun ja tutkimustarkoituksessa tehtävään kalastukseen. 

 
7 § Kalastuksen valvonta 
 
Kalastukseen oikeuttavat luvat on pidettävä mukana kalastettaessa ja esitettävä ne pyydettäessä kalastuksenvalvojille (jos kalastusoikeus perustuu 
ikään, on kalastajan pystyttävä todistamaan ikänsä).  

 
8 § Voimaantulo 
 
Nämä kalastusmääräykset tulevat voimaan 29.3.2017 lukuunottamatta verkkokalastusaluerajauksia ja verkkokalastusmääräyksiä, jotka astuvat voi-
maan lohikalojen syysrauhoituksen myötä 1.9.2017. 
 
 
   
 


