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Saarijärven Osakaskunta kalastusluvat 1.5.2019 alkaen 

a) Järvikalastus 

Alamitat: Taimen/Lohi 60 cm, Kuha 45 cm  

Pyydysyksikön hinta on 4 €.  
 Eri pyydyksiin on hankittava pyydysyksiköitä vastaavia merkkejä (yksiköitä)seuraavasti: 

VERKKOPYYNTI 
verkko (3 m x 30 m tai alle)      1 yksikkö 
verkko (yli 3 m x 30 m)      2 yksikköä 

Jokaista alkavaa verkon 3 metrin korkeutta ja/tai30 metrin pituutta kohden lisätään yksi pyydysyksikkö. 

MUUT PYYDYKSET pyydysyksikkömerkit osoittavat maksun maksetun 

talvinuotta      40 yksikköä   
kesänuotta       30 yksikköä  
avorysä, korkeus yli 5 m   20 yksikköä 
avorysät ja paunetit korkeus alle 5m  10 yksikköä 
vanne-/isorysä korkeus yli 2 m    10 yksikköä 
Muut pienet rysät  
korkeus 2 m tai alle       2 yksikköä 
pystyrysä, merta       2 yksikköä 
pitkäsiima (max 100 koukkua)       5 yksikköä 

katiska,         0 yksikkö, Merkittävä nimellä varustetulla polalla  
rapumerta        1 yksikkö  
koukku,                                 1 yksikkö 
uistin           1 yksikköä   

Pyynti ja pyydysrajoitukset sekä rauhoitustavat 
A. Pyydysten merkintä on uudistunut, http://www.saarijarvenosakaskunta.net/2 tai 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ (158/2012). 
B. Verkon solmuväli välillä 23–54 mm kielletty, paisi siian kutupyynnissä syyskuun alusta joulukuun 

loppuun. Lisäksi Pyhäjärvessä saa pitää ko. solmuväliä myös muulloin, kunhan ei mene yli 10 m 
syvyisille vesille.  

C. ELY-keskus on määrännyt kaikille virtavesikohteille virtavesialueen, jossa saa onkia 

vieheellä tai perholla vain kohteen luvalla. Yleiskalastusoikeutta siellä ei ole. Leuhunkosken 

voimalaitoksen ylä- ja alapuolella on 200 m rauhoitusalue.   

D. Ravustuksessa alamitta on 10 cm, 100 kpl lupia on myynnissä. Ostorajoitus maks. 10 merkkiä/ostaja 
(myynti vasta heinäkuussa, Akun Radio). 

E. Muuta kalastusluvista ja muusta  

F. kaikki vuosiluvat (pyyntiyksikkölupa ja kausilupa) ovat voimassa 1.5–30.4.  

G. Osakaskuntien nuotan käytöstä ei peritä osakkailta maksua, kalastuksen kulloinenkin 

vastuuhenkilö ilmoittaa siitä hoitokunnan jäsenelle. Muu, kuin osakaskunnan oma nuotta 

vaatii luvan (ks. yllä). 

H. Pyhäjärven venepaikkojen vuokrauksesta vastaa kukin itse. Tilinumero on näillä sivuilla ja 

myös Saunajaakon venevalkaman kyltissä. Vuokra on 25 €/v. NIMI tulee olla veneessä. 

Keväällä katsotaan ketkä ovat maksaneet ja loput häädetään pois. Majakosken niskan 

venepaikojen vuokra on nyt 20€ v. Veneet vuokraa Jussi Såg. Veneessä, joka valkamista 

tavataan, pitää olla omistajan nimi. 

I. Jokainen, joka aikoo asentaa osakaskunnan vesialueelle, upottaen, johtoja tai putkia on 

saatava siihen lupa ja maksettava korvaus vesialueen käytöstä. 
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b) Koskikalastus Saarijärven osakaskunnan koskissa 

ALAMITAT: Taimenen ja järvilohen alamitta on 60 

cm, rasvaevällinen taimen on päästettävä irti, 

harjuksen alamitta on 35 cm.  
Mobiililupa alkaa siitä hetkestä, kun tekstiviestiin on tullut ilmoitus luvasta.   

Nettilupa samoin kuin kauppiaalta tai yksityiseltä myyjältä hankittu koskilupa alkaa 

maksuhetkestä tai kuitissa olevasta erillisestä aloitushetkestä (kuitti). 

 

Mobiililupa onkin kätevin tapa hankkia lupa: ei mennä alueelle, jossa on jo ruuhkaa, tai 

jos sää yllättäen muuttuu. Numerot ovat koskilla.  Se kannattaa useimmiten lunastaa siis 

vasta koskella tai jollain mäellä siinä lähellä, jos yhteydet eivät muuten riitä. 

Mobiililupaan sisällytetään operaattorikuluja noin 10 %. Internet hinnat ovat samat kuin 

mobiililuvat. 

Osakaskunnan koskialueilla on 3 lupamyyntialuetta: Konttijoki-Kotajoki; Majakoski; 

Riekonkoski-Muittarinkoski 

KOSKIKALASTUS  
Kausilupa 300€/v, sis. velvoitteen kalastuspäiväkirjan pitoon.  Lupaa myy AKUN RADIO 

Alamitat: Taimen 60 cm/Lohi 60 cm (rasvaevällinen vapautettava), Harjus 35 cm, Kuha 45 

cm 
  2 lohikalaa   1 lohikala (alle 18 -vuotiaat) 

Konttijoki-Kotajoki 12€/24 h  6€/24 h   
Kaikki (1lohikala) 

Majakoski  18€/24 h  13€/24 h  13€/12 h 

Matkapuhelimella24/7 0600-828180  0600-828180  0600-820676 

Riekonkoski-Muittari 18€/24 h  13€/24 h 

Matkapuhelimella24/7 0600-828181  0600-820677 

LUVANMYYJÄT  24/7=kaikkina aikoina 

K-Market Saarijärvi, Summassani, Ranta-Kivi, Akun Radio, ja tutut myyjät kylillä. 

Koskilupia myös http://www.kalakortti.com/ 24/7  http://kalastusluvat.kalapaikka.net/, 

mobiililuvat matkapuhelimella 24/7 Ajankohtaista tietoa tästä ja muusta sekä myös 

yhteystiedot löydät internetistä: http://www.saarijarvenosakaskunta.net/  
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Saarijärven osakaskunta koskiluvat 
matkapuhelimella 

OOOSSSTTTAAA   KKKAAALLLAAASSSTTTUUUSSSLLLUUUPPPAAA   MMMAAATTTKKKAAAPPPUUUHHHEEELLLIIIMMMEEELLLLLLAAA    

1 vrk:n koskilupa  

Jos aiot kalaan Riekon- Muittarinkoskelle(maks 2 lohikalaa/24 h): 

Soita   06060561483 Kalastusluvan hinta on 22,70 €+mpm.  

Olet alle 18-vuotias ja menossa Riekon- Muittarinkoskelle (maks yksi lohikala/ 24 h) 

Soita numeroon 06060561484 Kalastusluvan hinta on 12,10 €+mpm 

Jos aiot kalaan Majakoskelle (max 2 lohikalaa/24 h): 

Soita numeroon 06060561480  Kalastusluvan hinta on 22,70 €+ mpm 

Olet alle 18-vuotias ja menossa Majakoskelle (maks yksi lohikala/24 h) 

Soita numeroon   06060561481 Kalastusluvan hinta on 12,10 €+mpm 

12 tunnin koskilupa Majakoskeen (maks 1 lohikala/12 h) 

Soita numeroon  06060561482 Kalastusluvan hinta on 14,20 €+mpm 

 

Voit sulkea puhelimen vasta kuultuasi (5-10sekuntia) lopputiedotteen ”kiitoksia soitostasi” 

Puhelu kuitataan #-näppäimellä 

Odota hetki, saat luvan tekstiviestinä puhelimeesi. Muista säilyttää lupa koko voimassaoloajan. 

Huom. Puhelimen huono kuuluvuus voi hidastaa tekstiviestin saapumista. Varsinkin Riekonkoskella. 

Palvelu veloitetaan matkapuhelimestasi. 

Luvan tilatessasi sitoudut noudattamaan kalastuksen lupaehtoja. Perehdy lupaehtoihin ennen 

kalastuksen alkua. 

 Kun ostat luvan matkapuhelimella, olet velvollinen esittämään sen voimassaolon 

matkapuhelimellasi kalastuksenvalvojalle. 

Muista luvan päätyttyä antaa palaute osoitteessa http://www.saarijarvenosakaskunta.net 


