
Hiidenveden kalastusalueen uistelulupa v. 2016 
Käsitelty Hiidenveden kalastusalueen hallituksen kokouksessa 9.4.2015 

   

Hiidenveden Kalastusalue ja Vihdin Kalastusseura ry. ovat sopineet, että Vihdin Kalastusseura ry. 
ottaa vastuulleen Hiidenveden kalastusalueen yhtenäisalueluvan myymisen (myöh. uistelulupa) ja 
tilittää saadut varat Kalastusalueelle erikseen sovitulla tavalla. 
 
Uistelulupa maksetaan Vihdin Kalastusseura ry:n tilille FI73 4006 0010 1388 20 (Pankin BIC: HELS-
FIHH). Saajaksi merkitään Vihdin Kalastusseura ry, viestiksi luvanhaltijan nimi ja maininta uistelulu-
vasta ”Hiidenveden uistelulupa”. Luvan voi ostaa koko vuodeksi, jolloin hinta on 20 €, tai viikoksi, 
jolloin hinta on 7 €. Viikon lupaan tulee kirjata luvan voimassaolon alkamispäivä, muutoin se tulki-
taan maksupäiväksi. 
 
Uisteluluvan hankinta edellyttää voimassa olevan kalastonhoitomaksun suorittamista, mikäli kalas-
tuslaki sitä edellyttää. 
 
Uisteluluvalla saa harjoittaa vetouistelua enintään kuudella (6) vavalla. Veneestä voi siis olla pyyn-
nissä samaan aikaan enintään kuusi vapaa, mitä määrää viehekalastusoikeus ei lisää.  Kelkkojen ja 
sivuplaanarien käyttö on kielletty vesistön kapeuden ja muun vesiliikenteen vuoksi. Hiidenveden 
uisteluluvan perusteella vetouistelu on mahdollista Hiidenvedellä. Alueesta ei toistaiseksi ole saa-
tavilla karttaa. 
 
Kalastuslain 50 §:n mukaan kalastusta harjoitettaessa ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa ja häi-
riötä ympäristölle, muille vesilläliikkujille, muulle luvalliselle kalastukselle taikka rannan omistajalle 
tai haltijalle. Luvallista kalastusta ei saa tahallisesti estää tai vaikeuttaa. Kalastus ei saa häiritä ran-
ta-asukkaita, asuttu ranta on ohitettava riittävän etäältä. 
 

Kalastusluvan hankkijoille tiedoksi: 
Kalastuslain mukaan kalastuksenvalvojalla on oikeus tarkastaa mm. todistus kalastonhoitomaksun 
suorittamisesta (mikäli laki maksua edellyttää), todistus uisteluluvasta, sekä että vedessä, kalas-
tukseen käytettävässä kulkuneuvossa tai rannalla oleva kalastusväline, pyydys ja saalis ovat sään-
nösten ja määräysten mukaisia. 
Hiidenveden kalastusalue on asettanut Hiidenvedelle kalastuksenvalvojia, jotka valvovat kalastus-
ta ympäri vuoden ja erityisesti avovesikaudella. Kalastuksenvalvojilla on kalastuslain 105 §:n mu-
kainen kalastuksenvalvojakortti ja –tunnus. Kortti esitetään valvontatilanteessa. Heillä on myös 
kalastusalueen antama valvontavaltuutusta koskeva asiakirja, jonka he esittävät pyydettäessä. 
 
Kalastuslaissa säädetään pysähtymisvelvollisuudesta ja henkilöllisyyden selvittämisestä. Kalastuk-
seen käytettävä kulkuneuvo on mm. kalastuksenvalvojan antamasta, selvästi havaittavasta pysäh-
tymismerkistä pysäytettävä heti, kun se voidaan turvallisesti tehdä. 
Pyyntiä harjoittavan on annettava kalastuksenvalvojalle yksittäisen valvontatehtävän suorittami-
seksi tarpeellinen tieto nimestään, henkilötunnuksestaan tai sen puuttuessa syntymäajastaan ja 
kansalaisuudestaan, sekä yhteystietonsa. Väärien henkilötietojen ilmoittaminen kalastuksenval-
vojalle käsitellään poliisiasiana. 

Vihti, 15.4.2015  Risto Kivistö 
   Hiidenveden kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja 


