
Vinkkejä kalastukseen

 
• Suutarit ja ruutanat viihtyvät kasvillisuuden keskellä, muut lajit 

 enemmän avovedessä.
 • Karpit ja suutarit ovat hämäräaktiivisia kaloja. Kesäpäivinä karppeja  
voi nähdä vesiheinän seassa. Suurimmat karpit aktivoituvat iltaisin.

 • Ruutanat ovat erittäin varovaisia. Ne vaativat ohuen siiman, pienen  
koukun ja herkän kohon. 

 • Pahalammella järjestetään myös kalas tus  kilpailuja ja opastustilaisuuksia.
 • Viitteellisiä painoja: Karppi 4 kg, suurimmat yksilöt 13 kg. Ahven ja   
suutari 1 kg. Toutain 1,5 kg. Säyne 3 kg. Lahna ja ruutana 2 kg. Hauki 8 kg.

  

Pahalammen kalastusalue on perustettu 
vuonna 2016. Lammessa on poikkeuksellisen 
hyvä kalakanta pyydystä ja vapauta -kalastukseen. 
Monipuolinen lajisto sisältää mm. karppeja, 
suutareita, säyneitä, toutaimia ja ahvenia sekä 
lammen luontaisia asukkeja ruutanoita.

Käsittele kaloja varoen! Kalat ovat 
rauhoitettuja haukea ja särkeä lukuun ottamatta ja 

 
vapautettava elävänä lampeen.

Kalojen käyttö ravinnoksi ei ole suositeltavaa, 
koska ympäristö on vanhaa teollisuus aluetta ja 
vesi seisovaa. Kalat saattavat sisältää aineita,  
jotka ovat haitaksi terveydelle.  

was established in 2016. The pond has an 

diverse stock includes Carp (Cyprinus carpio), Tench (Tinca tinca), 
Ide (Leuciscus idus), Asp (Leuciscus aspius or Aspius aspius), 

stock of Crucian Carp (Carassius carassius).

protected and must be released back to the pond alive. Only 
exceptions are the Northern Pike (Esox lucius) and the Common 
Roach (Rutilus rutilus). 

to the stagnant water and the industrial past of the surrounding 

Для законной рыбалки необходимо  
преобрести специальное разрешение.

Следующие виды рыб как: карп,   
золотистый карась, жерех, линь, окунь,  
язь и лещ – необходимо отпускать обратно   
в водоем живыми. Щуку и плотву    
можно оставлять себе. 

(Внимание! Употребление пойманной 
рыбы в пищу кране нежелательно 
т.к. водоем расположен на бывшей 
промышленной территории и вода в нем 
непроточная, поэтому мясо рыбы может 
содержать вредные для здоровья элементы)

Kalastussäännöt
Pohjois-Savon ELY-keskus on päättänyt kalastuslain 
54 §:n nojalla kieltää lain 7 §:ssä tarkoitetun 
onginnan, pilkinnän ja viehekalastuksen Tampereen 
kaupungissa sijaitsevassa Pahalammessa kalakannan 
turvaamiseksi. Pahalammen virkistyskalastusalueella 
kalastettaessa tulee noudattaa kalastussääntöjä:

 • Kalastuslupa esitetään kalastuksenvalvojalle 
pyydettäessä.

 • Pyynnissä voi pitää kerrallaan yhtä vapaa, jossa 
on yksi koukku (yli nro 14 ilman väkäsiä). Sallittuja 
välineitä ovat onki, kelaonki, pohjaonki, virveli ja 
perho-onki. 

 • Karppi, ruutana, toutain, suutari, ahven, säyne ja 
lahna on vapautettava elävänä takaisin lampeen. 
Haukia ja särkiä saa ottaa. 

 • Kalastaa saa avoimelta rannalta siten, ettei 
ympäristöä, lintuja, eläimiä tai alueen muita 
käyttäjiä häiritä.

 • Kalastuksessa saa käyttää luonnollisia syöttejä,     esim. Boillieita, maissinjyviä, matoja, toukkia ja 
pellettejä. Hauen/ahvenenpyynnissä sallitaan  keino tekoiset vieheet., mutta muuten keinotekoisista

 

syöteistä (kuten Poverbait) voi olla haittaa kaloille. 
 • Myös houkuttimien on oltava luontoperäisiä  
(esim. mäski, maissinjyvät, madonpätkät).   
Huomioi, että kelluvat ainesosat houkuttelevat 
enemmän sorsia kuin kaloja. 

 • Sumpun käyttö on sallittu (minimi pituus 2 m).
 • Valokuvauksessa tai punnituksessa kaloja käsitellään 
kostein käsin ja mielellään pehmeällä, kostealla 
alustalla (vapautusmatto/sumppu) mahdollisimman 
nopeasti. Kaloja ei saa roikottaa tai pidellä yli metrin 
korkeudella maasta.

 • Kaloja irrotettaessa tulee käyttää koukunirrotinta.

 • Roskat, siimanpätkät, syöttipurkit ym. viedään 
roska-astioihin tai kuljetetaan pois. Kaloja tai 
syöttejä ei saa jättää roskiksiin tai rannoille. 

 • Pohjakasvillisuutta voi irrottaa onkipaikoilta. 
Kasvinosat poistetaan vedestä ja viedään 

  

roska-astian viereen. 

Kalastukseen 
tarvitaan lupa
•    

     Päiväluvan hinta on 5 €.

• Alle 18-vuotias ei tarvitse lupaa,  
mutta muutoin kalastuksessa   
on noudatettava alueen    
kalastussääntöjä

• Luvat ovat myynnissä Kalapassin 
 

 
Nippon Verkossa, Harjuntausta 1

Permit is required
for fishing 
•   The fee is 20 €/year and

• Those aged under 18 are 
exempt from the fee but must 

• Permits are sold in Kalapassi 

and Nippon Verkko    
(address: Harjuntausta 1).
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1. 1. Tammerkosken kalastusalue

Alueella noudatetaan erillisiä
kalastusmääräyksiä

2. Pahalammen kalastusalue

Alueella noudatetaan erillisiä
kalastusmääräyksiä
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Vuosiluvan hinta on 20 €.
Kalastajan vastuulla on arvioida kalan ja koukun 
koon perusteella koukusta aiheutuvan vahingon 
määrä ja lopettaa sellainen kala, joka on vahin
goittunut vakavasti ja tai jolta ei saada koukkua 
pois. Suurten yksilöiden rantauttamisessa tulee 
käyttää pienisilmäistä, pehmythavaksista ja tar
koitukseen sopivaa haavia.

Pahalammen kalastusalue
Pahalampi Fishery

 5 €/day.

YLEINEN HÄTÄNUMERO:
EMERGENCY NUMBER: 112

TAMPEREEN PALVELUPISTE
SÄHKÖPOSTI:
TAMPEREENPALVELUPISTE@TAMPERE.FI

PUHELIN:
041 730 8168


