
Saarijärven osakaskunta kalastusluvat  

a) Järvikalastus 
Alamitat: Taimen eväleikattu/Lohi eväleikattu 50 cm, Kuha 45 cm 

Rasvaevällinen taimen on päästettävä irti.  

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 

talvinuotta     40 yksikköä  (kuitti maksusta käy myös) 
kesänuotta      30 yksikköä (kuitti maksusta käy myös) 
avorysä kork yli 5 m    20 yksikköä 
avorysä  ja paunetti  
kork  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,  
rapumerta       1 yksikkö 
koukku,                                1 yksikkö 
uistin, tuulastus            1 yksikköä  (kuitti maksusta käy myös) 

Pyynti ja pyydysrajoitukset sekä rauhoitustavat 

A. katiska merkittävä näkyvällä kalastajan nimellä ja puhelinnumerolla varustetulla polalla 
B. Pyydysten merkintä on uudistunut, http://www.saarijarvenosakaskunta.net/2 tai 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ (158/2012). 
C. Verkon solmuväli välillä 23–54 mm kielletty, paisi siian kutupyynnissä, tunnetuissa siikavesissä 

syyskuun alusta joulukuun loppuun. 

D. ELY-keskus on määrännyt kaikille virtavesikohteille virtavesialueen, jossa saa onkia vain kohteen 

luvalla. Yleiskalastusoikeutta siellä ei ole. Kosken ranta-asukkaat saavat pitää kahta nimikoitua 

katiskaa omassa rannassaan. Leuhunkosken voimalaitoksen ylä- ja alapuolella on 200 m 

rauhoitusalue.   

E. Ravustuksessa alamitta on 10 cm, 100 kpl lupia on myynnissä Akun Radiossa. Ostorajoitus maks. 10 
merkkiä/ostaja (myynti vasta heinäkuun alusta). 

F. Muuta kalastusluvista ja muusta  

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

H. Osakaskuntien nuotan käytöstä ei peritä osakkailta maksua, kalastuksen kulloinenkin vastuuhenkilö 

ilmoittaa siitä hoitokunnan jäsenelle. Muu kuin osakaskunnan oma nuotta vaatii luvan (ks. yllä). 

I. Pyhäjärven venepaikkojen vuokrauksesta vastaa Petri Konttimäki. Vuokra on 25 €/v. Veneessä, joka 

alueelta tavataan, pitää olla omistajan nimi. Majakosken venepaikasta huolehtii Jukka Nikkilä 

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

siihen lupa ja maksettava korvaus vesialueen käytöstä. 

http://www.saarijarvenosakaskunta.net/2
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/


b) Koskikalastus Saarijärven osakaskunnan 

koskissa 

ALAMITAT: Eväleikatun taimenen ja järvilohen 

alamitta on 50 cm, rasvaevällinen taimen on 

päästettävä irti, harjuksen alamitta on 35 cm.  
Nettilupa samoin kuin kauppiaalta tai yksityiseltä myyjältä hankittu koskilupa alkaa 

maksuhetkestä tai kuitissa olevasta erillisestä aloitushetkestä (kuitti). Niiden hinnat ovat 

operaattorikuluilla maustettuja. 

 

Mobiililupa on poistunut yrityksen siirtymisen Telialle. 
                    

Lupamyyntialue       

   Kaikki  Alle 18-vuotiaat               Kaikki
    

   Kaksi lohikalaa  yksi lohikala  

   

1. Konttijoki- Kotajoki 12€/24 h  6€ /24 h  
     

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

            
3. Riekonkoski- Muittarinkoski 18€/24 h                     13 €/24 h 
      
Koskikohtainen kausilupa 300€.   Myy: Akun Radio 
Pajulammen lupia myyvät Rata-Kivi, K-market Saarijärvi ja Summassaari 
Kalastusmatkailulupa yrittäjälle: Hinta/vrk 60€ 
Saarijärven ja Hännilän osakaskunnat: 
Lupa-aika 24 h 

      Järvet: Iso Lumperoinen 325 ha, Saarijärvi 1429 ha ja Vartejärvi 114 ha 
      Lupaehdot: Ohjaaja + maks 6 onkijaa 
      Välineet: heittouistimet+ verkko 2 kpl 55/30 
       Myy:  www.kalakortti.com 

      Kaupallisen kalastuksen luvat vesialueelle myy: Jussi Såg 
      Lisää lupamateriaalia tai kuittivihkoja: Jussi Såg  puhelin 040-5929277               

Ajankohtaista tietoa tästä ja muusta sekä myös yhteistiedot löydät netistä: 

http://www.saarijarvenosakaskunta.net/ 

http://www.kalakortti.com/luvan_tilaus/shopdisplayproducts.asp?id=115&cat=Saarij%E4rven+osakaskunnan+kosket
http://www.saarijarvenosakaskunta.net/

