
NOKIAN OSAKASKUNTA  

Kalastus- ja ravustusluvat / tiedote luvan lunastajille: 

Nokian osakaskunta  
puheenjohtaja Pekka Vuorinen Viinikankatu 53 33800 TAMPERE p. 050-5929255, sähköposti: pekka.vuorinen@ahven.net   20.5.2016 

 

Osakaskunnat myyvät kalastus- ja ravustuslupia osakkaille, kylässä asuville ei osakkaille sekä nokialaisille. 18-64 

vuotiailla pitää olla tosite kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. 

 Pyydysten yksikköarvot: 

- verkko on kaksi pyydysyksikköä,  

- katista, pitkäsiima, rantarysä yksi 

pyydysyksikkö. 

Ruokakuntaa kohden myydään 

enintään neljä pyydysyksikköä. 

Tämä oikeuttaa kalastamaan joko 

verkoilla, katiskoilla, rantarysillä 

tai pitkäsiimalla.  

Verkkokalastus: Verkon 

pyyntikorkeus on enintään 3m., 

verkon solmuväli vähintään 

50mm.  Kahden verkon 

kokonaispituus oltava enintään 

60 metriä. Matka seuraaviin 

verkkoihin oltava vähintään 50m. 

Muikkuverkkojen osalta on 

sallittu pitää alle 20mm verkkoja, 

tämä koskee myös syöttiverkkoja. 

  Merkitse verkot lippusaloin eli 

salon korkeus vesirajan yläpuolella 

vähintään 1,2 metriä.  Salon 

yläpäässä oltava merkkilippu, koko 

väh. 20cmx20 cm. 

Ravustus: Merran hinta on 5 €.  

Ravustusluville on omat merkit.  

Merrat on oltava sidottuina toisiinsa 

narulla. Merrat voivat olla yhdessä 

tai kahdessa jadassa.  Ravustusaika 

21.7. klo 12.00 - 31.10. Ravustus on 

sallittua viidellätoista (15) merralla 

per ruokakunta. Muiden ravustajien 

yksiköillä ravustaminen ei ole 

sallittua. Merrat on merkittävä siten, 

että mertamerkki on kiinnitetty jadan 

päässä olevaan pintapoloon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyydysten hinnat pyydys 

merkkejä 
Pyydys hinta 

verkko (koko max. 3x30m) 10 € 2 kpl 

katiska  5 € 1 kpl 

pitkäsiima (100 koukkua)  5 € 1 kpl 

rantarysä  5 € 1 kpl 

uistin (kaksi viehettä)  7 €  

tuulastus  5 €  

iskukoukut jäältä (20kpl)  7 €  

LUODONSAARENRAUHOITUSPIIRI   

Kalastus kielletty ajalla 1.5. – 15.6. 

Pirkkalan kalastusalueen kokous on perustanut KL:n 43 §:n mukainen 

rauhoituspiiri Nokian Luodonsaaren ympäristöön ajalle 1.5.–15.6. 

Rauhoituspiiri on perustettu kuhan lisääntymisen turvaamiseksi. 

Rauhoituspiirissä on kaikenlainen kalastus kielletty lukuun ottamatta 

kuoreen lippoamista; kartta vieressä 
 
 

. 
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Nokian osakaskunta aloitti toimintansa  
 

Hauroisten, Kehon, Tyrkkölän ja Viholan osakaskunnat - yhteisnimeltään Nokian kalaveden 

osakaskunta – toiminta loppui kokouksessa 15.2.2016.  Kokouksessa osakunnat yhdistettiin yhdeksi 

osakaskunnaksi jonka nimi on Nokian osakaskunta. 

 

Uusi kalastuslaki muuttaa lupajärjestelmää 
 

Uusi kalastuslaki ja -asetus tulevat voimaan 1.1.2016.  Viehekortti ja kalastuksenhoitomaksu on 

yhdistetty kalastonhoitomaksuksi.  Maksut kerää metsähallitus.  Kalastonhoitomaksun voi maksaa 

netissä osoitteessa www.eraluvat.fi  tai soittamalla palvelunumeroon 020 692424.  Lisäksi luvan 

voi maksaa R-kioskeissa tai metsähallituksen luontokeskuksissa.   

  Kalastonhoitomaksun maksaminen edellyttää kirjautumista kalastonhoitomaksurekisteriin. 

Kirjautumisen yhteydessä kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika (ei henkilötunnusta). 

Kirjautumisen voi tehdä maksun yhteydessä Eräluvat-verkkokaupassa tai palvelunumerossa.    
Luvan hinta on 39 €/vuosi, 12 €/viikko, 5 €/vrk; 18 – 64 vuotiaan kalastajan on suoritettava 

kalastonhoitomaksu.    

Seuraavassa muutama poiminta lakimuutoksesta: 

 Pyyntikuntaa kohti pyynnissä saa olla enintään kahdeksan verkkoa 

 Kuhan valtakunnallinen alamitta on 42 cm, ammattikalastajilla on poikkeukset 

 järvitaimen: rasvaeväleikatun kalan alamitta on 50 cm 

 kelaonginta on myös viehekalastusta. 

Lisätietoa lakimuutoksesta saa osoitteista www.kalatalo.fi / www.mmm.fi/kalat / www.ahven.net 
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