
KRISTIINANKAUPUNGIN KALASTUSJÄRJESTYS  
 
1 § 
Kristiinankaupungin kalastustoimikunta* tai *muu taho joka hoitaa kalastusasioita 
Teknisen jaoston alaisena vastaa johtosääntöään noudattaen kalastusasioista, 
kalavesien hoidosta ja kalastusmatkailun kehittämisestä sekä kalanistutuksesta kaupungin 
yksityisesti omistamilla (omilla) vesialueilla. 
 
2 § 
Kristiinankaupungin yksityisesti omistamilla vesialueilla on tässä kalastusjärjestyksessä 
määrätyin ehdoin oikeutettu harjoittamaan urheilukalastusta jokainen Kristiinankaupungin 
asukas, lisäksi kantakaupunkilaiset ja huvilanomistajat ovat oikeutettuja 
kotitarvekalastukseen. Kalastusoikeus voidaan kalastustoimikuntan vuosittain päättämällä 
tavalla myöntää myös muulle henkilölle määrättyä korvausta vastaan. Kalastuslupa on 
henkilökohtainen. 
 
3 § 
Kalastustoimikunta voi päättämällään tavalla myöntää ammattikalastuslupia korvausta 
vastaan kaupungin yksityisille vesialueille erikseen nimetyille ammattikalastajille, jotka 
asuvat vakinaisesti varsinaisen kantakaupungin alueella, tai henkilölle jolle perustelluista 
syistä voidaan myöntää lupa. Kirjallinen hakemus on tehtävä kalastustoimikuntalle. 
 
4 § 
Kaupungin asukas, joka haluaa kalastaa 2 §:ssä tarkoitetuilla vesialueilla, on velvollinen 
kalastusoikeuden saamiseksi jokaista kalenterivuotta varten lunastamaan kaupungin 
kalastustoimikunnalta tai jaoston määräämästä paikasta kalastusluvan.  
Henkilö joka on lunastanut valtion kalastusluvan on oikeutettu kalastamaan 1 uistimella 
kaupungin vesillä, mikäli käytössä on useampi kuin 1 väline, on lunastettava myös 
kaupungin kalastuslupa.   
 
5 § 
Edellä 3. ja 4. §§:ssä määrätyllä tavalla saatu kalastusoikeus on vain luvan lunastajalla. 
Alle 18-vuotias ja yli 65-vuotias kuntalainen saa kalastaa 1 urheilukalastusvälineillä 
(heittovapa) ilman kalastuslupaa. 
 
6 § 
Kalastuksessa käytettävien pyydysten merkitseminen tulee suorittaa lain ja asetuksen 
mukaisesti ja lisäksi varustettava omistajan nimellä. 
 
7 § 
Kalastustoimikunta päättää kalenterivuosittain minkälaisilla pyydyksillä kalastaminen 2 
§:ssä tarkoitetuilla vesialueilla tai vesialueen osilla on sallittua. 
-heittovapa, onkiminen rullalla 
-katiska 
-verkko (kalastusluvan mukaisesti) 
-rysä 
Pyydykset (verkot ym.) on sijoitettava Kalastuslain mukaisesti. 
Kalastustoimikunta myöntää erillisen luvan nahkiaisrysää varten. 
 
 



8 § 
Myönnettävistä kalastusluvista perittävän maksun päättää kaupungin 
kalastustoimikunta. 
 
9 § 
Kalastustoimikunta päättää kalavesien rauhoituksista. 
 
10 § 
Kalastustoimikunta voi kalojen istuttamisen tai muiden kalavesien hoitotoimenpiteiden 
tähden kieltää määräajaksi kaiken kalastamisen kaupungin omistamilla kalavesillä tai 
muutoin rajoittaa kalastusta.  
 
11 § 
Ravustamisesta ja siitä perittävistä maksuista sekä muita rapuvesien hoitoon liittyvistä 
toimenpiteistä 1. §:ssä tarkoitetuilla vesialueilla päättää kalastustoimikunta. 
 
12 § 
Kalastusta harjoitettaessa kaupungin omistamilla vesialueilla on noudatettava 
Kristiinankaupungin satamajärjestyksen määräyksiä. 
 
13 § 
Tähän kalastusjärjestykseen perustuvista maksuista kertyvät varat käytetään kaupungin 
yksityisesti omistamien vesialueiden kalataloudelliseen hoitoon, valvontaan sekä 
kalanistutuksesta aiheutuviin kuluihin. 
 
14 § 
Siltä, joka rikkoo yleisessä laissa tai tässä kalastusjärjestyksessä annettuja kalastusta ja 
ravustusta koskevia määräyksiä, voidaan riippumatta siitä, asetetaanko hänet 
syytteeseen, peruuttaa hänelle myönnetty lupa määräajaksi. Luvasta suoritettua maksua 
ei tällaisessa tapauksessa makseta takaisin. 
Merkitsemättömät ja laittomasti asetetut pyydykset ja laitteet voidaan poistaa 
kalastustoimikuntan tai kalastusvalvojien toimesta ja kalastusvälineet takavarikoida. 
Tällaisissa tapauksissa ei vastata pyydyksille tai kalastusvälineille mahdollisesti sattuvista 
vaurioista. 
Lisäksi kalastusta harjoittava on velvollinen poistamaan pyydystä osoittavat merkit ja 
laitteet välittömästi pyydyksen poistamisen yhteydessä. 
 
15 § 
Kalastustoimikunta voi kantaa erillistä maksua kilpailukalastuksesta. Yhdistykset ja muut 
tahot jotka järjestävät kalastustapahtumia kaupungin vesialueilla, tulee ilmoittaa asiasta 
kalastustoimikuntalle. 
 
16 § 
Kalastuksessa ja ravustamisessa on kaupungin yksityisesti omistamilla vesialueilla 
noudatettava kalastuslain ja –asetuksen määräyksiä. 
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