
Kaupungin omistamat vesialueet 

Kalaväylä, jolla seisovat pyydykset kielletty 

Laiva– ja venereitit 

Mittaamaton venereitti 

5 km raja, jonka sisäpuolella kalastus troolilla  
tai nuotalla kielletty 

3 km raja, jonka sisäpuolella isorysän pito  
kielletty 

1 km raja, jonka sisäpuolella kalastaminen  
verkolla kielletty 15.8. – 31.10. 

Kokemäenjoen suu*, jonka sisäpuolella  
kalastaminen verkolla kielletty 15.8. – 30.11. 

0 1 2 3 km 

* Meritaimenen kalastaminen kielletty merialueella pintaverkoilla aina.  

   Lohen kalastaminen kielletty merialueella verkoilla ja siimoilla 1.4. – 16.6. 
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Kartta 

© Porin kaupunki, kaupunkimittaus 2009 
 

Kartan pohja-aineistona peruskartta 
Graafinen suunnittelu ja piirto: 
TOPMAP Ky./Martti Toivanen  

Kalastuslupien myynti
Palvelupiste Porina

Yrjönkatu 13
ma klo 10.00-16.00, ti-to klo 8.00-16.00 

ja pe 8.00-15.00 p. (02) 623 4100
 

Lisätietoja kalastuksesta kaupungin omistamilla vesialueilla 
044 701 1211 

 
Kaupungin kalastusluvan voi maksaa käteisellä tai pankkikortilla palve-
lupiste Porinassa, josta pyydysmerkit saa välittömästi mukaan maksua 
vastaan. Kaupungin kalastusluvan voi ostaa myös verkkokaupasta, jol-
loin kalastuslupaan kuuluvat pyydysmerkit voi maksun jälkeen noutaa 

palvelupiste Porinasta tai tilata postitse toimituskuluilla. 
 

Porin kaupungin verkkokauppa: 
https://verkkokauppa.pori.fi/veneily-ja-kalastus 

Valtion kalastonhoitomaksu maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa: 
www.eraluvat.fi 

Yleiskalastusoikeuksia koskevat kalastuskiellot internet-palvelussa: 
www.kalastusrajoitus.fi 

Luparyhmä    Maksu   Maksu  
     valtiolle   kaupungille  
 
Alle 18-vuotias tai yli 65-vuotias  Ei maksua  Ei maksua 
viehekalastaja 
 
Viehekalastaja   Kalaston-  Ei maksua 
     hoitomaksu 
 
Pyydyskalastaja tai    Kalaston-  Kaupungin 
muu vapaa-ajankalastaja  hoitomaksu  kalastuslupa 

Kartta ei kelpaa navigointiin 

https://verkkokauppa.pori.fi/veneily-ja-kalastus
http://www.eraluvat.fi
http://www.kalastusrajoitus.fi


Satama-alueella kalastamisesta säädetään erikseen Porin kaupungin satamajärjestyksessä. Kansainvälisen merenkulun keskusjärjestön (IMO) ISPS-turvamääräyksien 

mukaisilla alueilla kalastaminen on kielletty. 
ISPS-alue 

Huomioitavaa 

1. Kaikkiin kaupungin vesillä oleviin passiivisiin pyydyksiin on aina laitettava luvan hankkimisen yhteydessä saatu muovinen pyydysmerkki. Merkki kertoo kalastuksenvalvojille, kenen luvallisesta pyydyksestä 

on kyse. Merkittömät pyydykset kalastuksenvalvojat nostavat ylös. Pyydykset on lisäksi merkittävä kalastusasetuksen 7 – 9 §:n mukaisesti ja niihin on merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.  

2. Kaupungin vesillä on vapaa-ajankalastajien lisäksi kaupallisia kalastajia, jotka saavat käyttää kaupungin kalastussäännöistä poikkeavia pyydyksiä ja pyydysmääriä. Kalastusta pintaverkoilla tai isorysällä ei 

saa harjoittaa 200 metriä lähempänä toisen isorysää sen sivulta lukien eikä 100 metriä lähempänä sen perää ilman kyseisen isorysän haltijan lupaa. 

3. Vapojen määrää ei viehekalastuksessa ole rajoitettu kaupungin vesillä kalastettaessa. Muilla vesialueilla valtion kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan vain yhdellä vavalla. 

4. Nahkiaisrysiä tai muita passiivisia pyydyksiä pyyntiin laitettaessa joen valtaväylä eli keskimmäinen kolmannes joen syvimmästä kohdasta laskien on jätettävä pyydyksistä vapaaksi. Tällä tavoin turvataan 

paitsi vaelluskalojen nousu, myös veneilijöiden turvallisuus.  

5. Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus ovat jokamiehenoikeuksia, joten niiden harjoittamiseen ei tarvita erillistä kalastuslupaa.  

6. Alamittaiset ja rauhoitetut kalat on aina vapautettava, myös kuolleina. 

Kalastussäännöt 

Porin kaupungin omistamilla vesialueilla on noudatettava seuraavia 
erityissäännöksiä sen lisäksi, mitä kalastuslaissa (379/2015) ja           
asetuksissa (1360/2015 ja 236/2017) on säädetty. 

- Troolikalastus on kielletty.  

- Kalaväylä ja valtaväylä on aina pidettävä vapaana kiinteistä ja 
passiivisista pyydyksistä. 

- Verkkopyynti on kokonaan kielletty Kivinin yläpuolisella         
Kokemäenjoen osuudella. 

- Pyydykset on merkittävä kaupungin pyydysmerkeillä.  

- Kaikenlainen kalastus on kielletty Levon lammelta mereen    
laskevassa ojassa ja verkkokalastus 200 metrin säteellä Levon 
lammelta mereen laskevan ojan suusta. 

- ISPS-turvamääräyksien mukaisilla alueilla kalastaminen on    
kielletty. 

 

 


