
Kalastuksenvalvoja saa kysyä henkilöllisyyspapereita – TOTTAKalastuksenvalvoja saa kysyä henkilöllisyyspapereita – TOTTA
Saa kysyä ja pitääkin kysyä, sillä alle 18- ja yli 65-vuotiaan on kyettäväSaa kysyä ja pitääkin kysyä, sillä alle 18- ja yli 65-vuotiaan on kyettävä

todistamaan ikänsä, lisäksi kalastajan pitää pystyä todistamaantodistamaan ikänsä, lisäksi kalastajan pitää pystyä todistamaan
henkilöllisyytensä ja henkilötietonsa (KL113 §).henkilöllisyytensä ja henkilötietonsa (KL113 §).

  
Kalastuksenvalvoja ei saa takavarikoida välineitä – TARUAKalastuksenvalvoja ei saa takavarikoida välineitä – TARUA

Kyllä saa, talteenottomenettely on kuvattu laissa (KL109 §).Kyllä saa, talteenottomenettely on kuvattu laissa (KL109 §).
  

Jos siirtää venettä keulamoottorilla jigi vedessä, kyseessä onJos siirtää venettä keulamoottorilla jigi vedessä, kyseessä on
vetouistelu – TARUAvetouistelu – TARUA

Ei ole, veneen vähäinen siirtely on mahdollista.Ei ole, veneen vähäinen siirtely on mahdollista.
  

Jigiin laitettu ”stinger”-lisäkoukku on laiton – TARUAJigiin laitettu ”stinger”-lisäkoukku on laiton – TARUA
Ei ole, jos se on lyhyessä tapsissa ja painettu yhdestä haarasta kiinni jiginEi ole, jos se on lyhyessä tapsissa ja painettu yhdestä haarasta kiinni jigin

runkoon. Yleinen mm. vertikaalijigauksessa.runkoon. Yleinen mm. vertikaalijigauksessa.
  

Jigiin tai mademorriin laitettu irtonaisena roikkuva pitkä tapsi, missä onJigiin tai mademorriin laitettu irtonaisena roikkuva pitkä tapsi, missä on
kolmihaarakoukku on laillinen stingeri – TARUAkolmihaarakoukku on laillinen stingeri – TARUA

Ei ole. Tämän tyyppinen lisäkoukku mahdollistaa kalan tahallisenEi ole. Tämän tyyppinen lisäkoukku mahdollistaa kalan tahallisen
tartuttamisen ulkopuolelta.tartuttamisen ulkopuolelta.

  
Maksamalla kaksi kalastonhoitomaksua, saa käyttää vetouistelussa taiMaksamalla kaksi kalastonhoitomaksua, saa käyttää vetouistelussa tai

pohjaonginnassa kahta virveliä – TARUApohjaonginnassa kahta virveliä – TARUA
Ei saa. Kalastonhoitomaksuja voi olla ainoastaan yksi per henkilö.Ei saa. Kalastonhoitomaksuja voi olla ainoastaan yksi per henkilö.

Useammalla vavalla kalastaminen vaatii vesialueenomistajan luvan.Useammalla vavalla kalastaminen vaatii vesialueenomistajan luvan.
  

Silakkalitkalla voi kalastaa myös ahvenia laittamalla jokaiseen koukkuunSilakkalitkalla voi kalastaa myös ahvenia laittamalla jokaiseen koukkuun
madon tai jigin – TARUAmadon tai jigin – TARUA

Ei voi. Viehekalastuksessa saa käyttää vain yhtä viehettä, jokainen madotettuEi voi. Viehekalastuksessa saa käyttää vain yhtä viehettä, jokainen madotettu
koukku katsotaan erilliseksi vieheeksi.koukku katsotaan erilliseksi vieheeksi.

  
Lain mukaan alle 50 m päässä laiturista, rannasta tai verkosta taiLain mukaan alle 50 m päässä laiturista, rannasta tai verkosta tai

katiskasta ei saa kalastaa – TARUAkatiskasta ei saa kalastaa – TARUA
Ei pidä paikkaansa. Laissa ei ole enää metrimäärää. Etäisyydet on määritettyEi pidä paikkaansa. Laissa ei ole enää metrimäärää. Etäisyydet on määritetty

vain ammattikalastajien trooliin ja isorysään sekä patoihin ja kalateihin.vain ammattikalastajien trooliin ja isorysään sekä patoihin ja kalateihin.
Muissa tapauksissa: ”Muissa tapauksissa: ”tarpeetonta haittaa ei saa aiheuttaatarpeetonta haittaa ei saa aiheuttaa”.”.

  
Kalastuksenvalvoja saa pysäyttää ajossa olevan veneen – TOTTAKalastuksenvalvoja saa pysäyttää ajossa olevan veneen – TOTTA

Kyllä saa, näyttämällä selvästi havaittavaa pysäytysmerkkiä.Kyllä saa, näyttämällä selvästi havaittavaa pysäytysmerkkiä.
Kalastuksenvalvoja on viranomaistehtävissä valvoessaan kalastusta.Kalastuksenvalvoja on viranomaistehtävissä valvoessaan kalastusta.

  
Kalastuksenvalvojalla pitää olla valvojakortti näkyvillä – TARUAKalastuksenvalvojalla pitää olla valvojakortti näkyvillä – TARUA
Ei tarvitse. Se voidaan myös näyttää vasta pyydettäessä (KL105 §).Ei tarvitse. Se voidaan myös näyttää vasta pyydettäessä (KL105 §).

  
Siianonginnassa voi käyttää litkassa useampaa koukkua – TARUASiianonginnassa voi käyttää litkassa useampaa koukkua – TARUA

Ei voi. Jokainen koukku katsotaan erilliseksi vieheeksi.Ei voi. Jokainen koukku katsotaan erilliseksi vieheeksi.
  

Silakkalitkaan voi lisätä lusikan perään ja kalastaa samalla taimenia,Silakkalitkaan voi lisätä lusikan perään ja kalastaa samalla taimenia,
kunhan kalastonhoitomaksu on maksettu – TARUAkunhan kalastonhoitomaksu on maksettu – TARUA

Silakkalitkalla saa kalastaa vain silakkaa. Taimenenkalastukseen pitää ollaSilakkalitkalla saa kalastaa vain silakkaa. Taimenenkalastukseen pitää olla
oma vapansa ja vieheensä.oma vapansa ja vieheensä.  

  
Verkonmerkiksi riittää kanisteri, kun verkko ei ole väylällä – TARUAVerkonmerkiksi riittää kanisteri, kun verkko ei ole väylällä – TARUA
Alueilla, joilla on Alueilla, joilla on moottoriveneliikennettämoottoriveneliikennettä on jokainen pyydys (verkko ja on jokainen pyydys (verkko ja

myös katiska) merkittävä 1,2 metrin lippusalolla, jossa on vähintään 20 x 20myös katiska) merkittävä 1,2 metrin lippusalolla, jossa on vähintään 20 x 20
cm lippu. Väylällä verkkojen pitäminen on vaarallista.cm lippu. Väylällä verkkojen pitäminen on vaarallista.

  
Alle 18-vuotias ja yli 65-vuotias ei tarvitse lupia – TARUAAlle 18-vuotias ja yli 65-vuotias ei tarvitse lupia – TARUA

Kyllä tarvitsee: erikoiskohteissa sekä vesialueen omistajan luvatKyllä tarvitsee: erikoiskohteissa sekä vesialueen omistajan luvat
pyydyskalastukseen sekä useammalla vavalla kalastukseen.pyydyskalastukseen sekä useammalla vavalla kalastukseen.

Kalastonhoitomaksua ei sen sijaan tarvitse maksaa.Kalastonhoitomaksua ei sen sijaan tarvitse maksaa.
  

Voin pitää kahta mato-onkea pyytämässä, jos kalastonhoitomaksu onVoin pitää kahta mato-onkea pyytämässä, jos kalastonhoitomaksu on
maksettu – TARUAmaksettu – TARUA

Samaan aikaan voi pitää mato-onkea vedessä ja samalla pilkkiä, kunhanSamaan aikaan voi pitää mato-onkea vedessä ja samalla pilkkiä, kunhan
pilkki liikkuu ylös-alas. Kalastonhoitomaksu ei anna lupaa toiseen onkeenpilkki liikkuu ylös-alas. Kalastonhoitomaksu ei anna lupaa toiseen onkeen

ellei kyse ole kelaongesta.ellei kyse ole kelaongesta.  
  

Jos en tiedä tiedä alueella olevan kalastusrajoitus,Jos en tiedä tiedä alueella olevan kalastusrajoitus,  
minua ei voi rangaista - TARUAminua ei voi rangaista - TARUA

Kalastajan vastuulla on selvittää alueen luvat ja rajoitukset ennenKalastajan vastuulla on selvittää alueen luvat ja rajoitukset ennen
kalaanlähtöä, tietämättömyys ei poista vastuuta.kalaanlähtöä, tietämättömyys ei poista vastuuta.

otta vai tarua?  
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