
HÄRKÄLÄN YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNTA / KALASTUSMÄÄRÄYKSET  2020 

Kalastuslupia myydään osakaskunnan osakkaille, Härkälän kylässä vakituisesti asuville ja vakituisille kesäasukkaille, puh. 050 355 5840 / Risto Laurila. 

Pyydysyksikkömaksu on 8 euroa. Vuoden 2020 lupa on voimassa aikaisintaan 1.4.2020 tai lunastuspäivästä maaliskuun 2021 loppuun. 

Pitkäsiima 100 koukkua 1 yks. Verkko 3,0 m x 30 m 1 yks. 5 koukkua 1 yks. Rysä yli 150 cm 2 yks 

Rysä alle 150 cm 1 yks.  2 rapumertaa/syöttitikkua 1 yks. 

Ravun alamitta on 10 cm. Rapuyksiköitä voi olla 5 yksikköä yhtä aikaa pyynnissä. Muita yksiköitä voi olla yhtä aikaa pyynnissä 2 samanlaista + 1 muu yksikkö. 

Tuulastusluvan hinta on 8 euroa/kausi tai 2 euroa/vrk. Yhdellä vavalla voi harjoittaa heitto- ja vetokalastusta maksettuaan valtion kalastonhoitomaksun. 

Vetouistelussa useamman vavan käyttäminen maksaa 8 euroa/ kausi tai 2 euroa/vrk. 

Kaikki pyydykset on merkittävä yhteystiedoin varustetulla, kalastusmääräysten mukaisilla merkeillä. Verkot ja rapumerrat on merkittävä lisäksi 

osakaskunnan pyydysmerkillä. Pyydysmerkkejä ei myydä (paitsi rapumerkkejä) per osakas kuin 2 kpl, joten pitkäsiimassa ja rysässä riittää yhteystiedoin 

varustettu pyydysmerkki. 

Verkon liinan maksimikorkeus on 3,0 m ja pienin silmäkoko 45 mm. Verkkojatassa saa olla 2 verkkoa ja jatan on oltava 50 metrin päässä toisista verkoista. 

Talviaikaan saa laskea kaksi verkkojataa samasta koku-avannosta. Katiska ei tarvitse pyydysyksikkömaksua. Verkkokalastuksen rauhoitusaikaa ei kaudella 

2020 ole. Kalastusluvalla saa kalastaa Vähä- ja Iso-Palpasessa, Onkijärvessä, Saarijärvessä, Kalattomassa ja Muterissa. 

Suurijärven ja Valkjärven ravustus- ja kalastusoikeus on vuokrattu. 

Ravustus on kielletty Iso- ja Vähä-Palpasessa. Osakaskunta suorittaa koeravustusta kyseisissä järvissä rapukannan selvittämiseksi. 

Muistathan, että 18 – 65 vuotiaan on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu kalastaessaan muulla kuin pilkki- tai mato-ongella. (Silakkalitkan käyttö ei ko. 

vesissä ole perusteltua). Esim: 18-vuotispäivä on 15.7.2020, tästä lähtien kalastonhoitomaksu. 60-vuotispäivä on 15.7.2020, 14.7.2020 saakka 

kalastonhoitomaksun on oltava voimassa. 

Pyydysten merkitsemiseen ko vesissä riittää yli 15 cm (ravustuksessa 5 cm) vedenpinnan yläpuolelle näkyvä merkki, jossa yhteystietona mieluiten nimi ja 

puhelin numero. Esim. 10 ltr.n muovikanisteri täyttää vaaditun 15 cm myös kyljellään, ellei ole upoksissa. Kirkas ei kelpaa.  Lisää: www.ahven.net  

HYVÄÄ KALASTUSKAUTTA   HOITOKUNTA 

http://www.ahven.net/

