
Pyhäjärven kalastuskunnan kalastusjärjestelyt 1.5 2019… 30.4 2020

Rajoitukset ja määräykset  osakkaille ja kylän vakituisille asukkaille

1. Pyydykset on varustettava kalastuskunnan pyydysmerkein ja merkittävä kalastuslain 
määräämällä tavalla.  Tyhjät merkit ja merkittömät pyydykset poistetaan kalastuskunnan 
toimesta.

2. Kiinteän pyydyksen yksiköitä myydään kullekin osakkaalle  korkeintaan kahdeksan kpl. 
Kylässä vakituisesti asuville ei kalastuskunnan jäsenille myydään kahdeksan kiinteän 
pyydyksen  lupaa /ruokakunta.

3. Verkkopyynti Pyhäjärvessä on kielletty 01.06…31.07.2019 välisen ajan. Katiskalla ja 
rysällä pyynti on sallittu, kirjolohet tulee päästää takaisin veteen.

4. Viehekalastus on kielletty 01.06…15.06.2019 välisen ajan.
5. Pyhäjoki on ns vaelluskalastusvesi. Kalastus joen virtapaikoilla vaatii osakaskunnan luvan.

Onginta ja pilkkiminen on kielletty virtapaikoilla, samoin harrilauta. Pyhäjärvellä on Ely-
keskuksen asettama viehekalastuskielto. Pyhäjärvellä kalastamiseen tarvitset 
osakaskunnan viehekalastusluvan.

6. Pyydysyksikkö oikeuttaa kalastamaan myös vieheellä, uistimella tai perholla, sekä 
tuulastamaan. 

7. Viehekalastuksen (perho, uistin, mato-onki) taimenen / kirjolohen saalisrajoitukset 
enintään 3 kpl / vuorokausi. Kirjolohien pyynti hajusteilla on kielletty.

8. Kalojen alamitat: harjus 30 cm ja taimen 50 cm

9. Kalastuskunta voi hoito- ja tutkimuskalastuksessaan poiketa näistä määräyksistä. 

10. Kun osallistut tai otat vieraasi mukaan nuottaukseen, muista viehekalastuslupa tai 
pyydysyksikkö on osallistujalle minimi.

Maksut osakkaat (hinnat ALV 0%)

verkkolupa   6 euroa
Viehekalastuslupa  6 euroa. 
Yhdellä luvalla voi olla maksimi neljä vapaa.
Katiskapyynti on vapaata, muista merkintä, esim ”mehukatti”, jossa on
nimesi ja puhnumerosi. 

Maksut kylän vakituiset asukkaat (ei osakkaat)  (hinnat ALV 24%)

verkkolupa 10 euroa
Viehekalastuslupa 10 euroa
Yhdellä luvalla voi olla maksimi neljä vapaa.
katiskapyynti on vapaata, muista merkintä, esim ”mehukatti”, jossa on
nimesi ja puhnumerosi.  

Kaikista luvista peritään kirjausmaksu 3 € / kpl

Kalastuslupia myyvät
Osakkaille ja vakituisesti asuville



Lucky Ranch Pentti Rantala
Pyhäntie 1210  puh 040 7540 683 Uutuntie 57 puh 0400 132 837

Pyhäjärven kalastuskunta hoitaa kalojen istutukset, kalavettä, valvontaa ym
Kalastuskunnan kalastuksen valvontaa hoitavat

Jouni Tervo puh 0400-291281
email jouni.tervo@gmail.com
Pentti Rantala puh 0400-132837
email pentti.rantala@pp1.inet.fi

Pyydysyksiköitä koskevat määräykset

Nuotta 10 pyydysyksikköä

Verkko maksimikoko 30x2,5 m  1 pyydysyksikkö

Atrain tai lippo  1 pyydysyksikkö

Pitkäsiima  viisikymmentä koukkua  1 pyydysyksikkö  

Rysä/paunetti, korkeus alle 1,5 m  1 pyydysyksikkö

Rysä/paunetti, korkeus yli 1,5m  3 pyydysyksikköä

Kesän saalistiedot tulisi ilmoittaa, jotta voisimme kehittää kalavettämme.

Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla tai tekstiviestinä luvan myyjälle tai kalastuksen valvojille.

mailto:pentti.rantala@pp1.inet.fi
mailto:jouni.tervo@gmail.com


Pyhäjärven kalastuskunnan kalastusjärjestelyt 1.5 2019 – 30.4 2020

Tietoa viehekalastajille, pilkkijöille ja mato-onkijoille 

Pyhäjärvessä on Ely-keskuksen päätöksellä viehekalastuskielto. Järvellä 
kalastamiseen tarvitset osakaskunnan viehekalastusluvan.

Pyhäjoella  osakaskunnan alueella virtavesissä  tarvitaan osakaskunnan viehelupa. 
Nuottauksessa mukana olevat ei osakkailla  tulee olla osakaskunnan viehelupa.

 Rauhoitettuja kalalajeja ei ole

- Kalojen alamitat : taimen 50 cm, harjus 30 cm

- Viehekalastuksen (perho, uistin, pilkki, mato-onki)  taimenen / kirjolohen saalisrajoitus  
enintään 3 kpl / vuorokausi. Kirjolohien pyynti hajusteilla on kielletty.

Kalastusmaksut 
Viehekalastus (perho, uistin):

vuokausilupa 15 euroa
viikkolupa 30 euroa
vuosilupa 60 euroa
leirikoululaisten ryhmälupa 60 euroa / viikko
perhelupa 20 euroa /vrk 

Katiska pyynti on vapaata, muista merkintä, esim ”mehukatti”, 
jossa on nimesi ja puhnumero 

Kaikista luvista peritään kirjausmaksu3 € / kpl. Hintoihin sis ALV 24%.

Lisäksi valtion kalastuksen hoitomaksu (18 – 64 v)
Huomattava, että virtaavissa jokien vesissä mato-onginta on kielletty, samoin 
kirjolohien pyynti hajusteilla.

Kalakannan kehittämisen vuoksi  toimittakaa saalistietoja jotka voi lähettää 
tekstiviestinä tai sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen

Kalastuslupia myyvät

Opastuskeskus Naava p 020 5647 302 
Lucky Ranch Pyhäntie 1210 puh 040 7540 683
Voit ostaa luvan myös nettikaupasta https://www.pyhänvedet.fi

Pyhäjärven osakaskunta hoitaa kalojen istutukset, kalavettä, valvontaa ym
Kalastuksen valvojat
Jouni Tervo 0400-291281

https://www.xn--pyhnvedet-x2a.fi/


email jouni.tervo12@gmail.com
Pentti Rantala 0400-132837
email pentti.rantala@pp1.inet.fi
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