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YLEISTIETOA HÄMEENKYRÖN LOPEN OSAKASKUNNASTA: 

Osakaskunnan nimi: Hämeenkyrön Lopen osakaskunta 
Kotipaikka: Hämeenkyrö  
Sijaintikunnat ovat: Hämeenkyrö, Ylöjärvi  
Kylät: Lemmakkala, Mahnala, Muotiala, Palko, Sarkkila ja Sasi  
Kiinteistötunnus: 108–876-6-1 (108–876-6-1, 980–437-876-2)    
 
Osakaskunnan vesialueet sijaitsevat seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa:  
Mahnalanselkä -, Enonselkä - ja Alhonselkä lahtineen, Kallioistenselkä, Kallioistenahdas, Arostensalmi, Kor-
vurinlahti, Taivallahti, Arostensalmi, Sarkkilanjärvi, Miharinlammi, Lemmakkalanjärvi, Salmelusjärvi, Raatta-
järvi, Huutijärvi, Raimonjärvi, Vähä Kaita, Iso Lehmijärvi, Oksilammi, Vastajärvi, Jylhäjärvi, Järviönjärvi, Ma-
jajärvi, Sorvajärvi, Kurkosjärvi, Alainenjärvi, Pirttijärvi, Ahvenusjärvi, Vääräjärvi, Riihijärvi, Saarijärvi, Mäyrä-
järvi, Pihlajaniemenjärvi, Lepojärvi, Iso-Työläjärvi, VähäTyöläjärvi, Laihalammi, Lavajärvi, Karhejärvi ja Sau-
ninjärvi, sekä useita jokia ja puroja, jotka purkavat vetensä em. järviin ja lampiin  
ja on vesipinta-alaltaan noin 1040 hehtaaria. Lisäksi osakaskunnan yhteiseen alueeseen kuuluvat em. vesis-
töihin ja vesistön osiin liittyvät yhteisen vesialueen kanssa samalla kiinteistötunnuksella olevat vesijättö- ja 
muut yhteiset alueet.  
 
KALASTUSLUVAT 
 
Osakaskunnan kalastuslupia myydään toistaiseksi kaikille ja lupa on henkilökohtainen.  
Kiinteän pyydyksen lupa oikeuttaa kalastamaan osakaskunnan vesialueilla (poislukien Lavajärvellä, Karhe-
järvellä ja Sauninjärvellä olevia Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan vesialueita, joille paikallinen kalastusyh-
distys myy kalastuslupia) verkoilla, pitkäsiimoilla, katiskoilla, rysillä ja koukuilla luvan mukaisen pyydysyksik-
kömäärän sallimissa rajoissa.  
Uistelulupa oikeuttaa kalastamaan osakaskunnan vesialueilla (poislukien Lavajärvellä, Karhejärvellä ja Sau-
ninjärvellä olevat Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan vesialueet, joille paikallinen kalastusyhdistys myy ka-
lastuslupia). 
 
Uistelulupa oikeuttaa kalastuksen myös kelallisella ongella (mm. heitto-onki, virveli, ootto-onki, tahna-onki, 
tms.), mutta tällöin lupa oikeuttaa vain neljään (4) kelallisella ongella tapahtuvaan kalastukseen. 
 
Pyydysyksiköinti: 
 Verkko 30 m, jonka korkeus on enintään 3m, vastaa yhtä (1) verkkoa 
 Verkko 30 m, jonka korkeus on korkeus 3-6 m, vastaa kahta (2) verkkoa 
 Verkko 60m, jonka korkeus on korkeus 3-6 m, vastaa neljää (4) verkkoa 
Huom. verkkolupia saa ostaa enintään neljälle (4) verkolle 
 Pitkäsiima max 100 koukkua, vastaa yhtä (1) pitkäsiimaa  
 Pitkäsiima yli 100 koukkua, vastaa kahta (2) pitkäsiimaa 
Huom. pitkäsiimalupia saa ostaa enintään kahdelle (2) pitkäsiimalle  
 Katiska, joka on ns. yleisesti käytössä olevaa kokoa, vastaa yhtä (1) katiskaa 
Huom. katiskalupia saa ostaa enintään kahdeksalle (8) katiskalle 
 Rantarysä enintään 1 m korkea, vastaa yhtä (1) rantarysää  
Huom. Rantarysälupia saa ostaa enintään kahdelle (2) rantarysälle 
 Isku- tai muut koukut, jossa yksi (1) koukkulupa oikeuttaa kalastamaan 5-koukulla  
Huom. Isku- tai muut koukkulupia saa ostaa enintään kaksi (2) koukkulupaa  
 Rapumerta, joka on ns. yleisesti käytössä olevaa kokoa, vastaa yhtä (1) rapumertaa  
Huom. rapumertalupia saa ostaa enintään kahdeksalle (8) merralle 
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Muut säännöt ja rajoitukset: 
 Verkon silmäkoko tulee olla yli 54 mm (>54 mm), lukuun ottamatta alle 3 m syvyisissä ruohikkoisissa 

rantavesissä tapahtuvaa kalastusta, jossa sallitaan myös alle 21 mm (< 21mm) silmäkoko. 
 Tuulastus on sallittu vain elo-, syys- ja lokakuussa. 
 Rapujen alamitta on 10cm. Tätä mittaa pienemmät yksilöt on päästettävä välittömästi irti pyyntipai-

kalla. 
 Yli 30 m pidemmälle verkkojatalle suositellaan suunta- tai välikohon käyttöä. 
 Kesäaikana 1.5 – 30.11 saa verkkojatan pituus olla enintään kaksi (2) verkkoa eli maksimissaan 60m. 

Muuna aikana verkkojatan pituus saa olla enintään neljä verkkoa eli maksimissaan 120m. 
 Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikkapa vain 

tilapäisesti. 
 Uisteluluvissa on määritelty vapojen max määrät 
 Vuosilupa tarkoittaa yhtä kalenterivuotta 
 Luvanmyyntipisteissä tai verkkokaupassa on oikeus periä kalastusluvan hinnan lisäksi ns. käsittelylisä eli 

kirjaamismaksu. 
 Kilpailuluvat eivät ole mukana internetissä tapahtuvassa luvanmyynnissä, joten näiden osalta pyyde-

tään olemaan yhteydessä osakaskunnan edustajiin. 
 Huom: Lavajärvessä, Karhejärvessä ja Sauninjärvessä olevien Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan vesi-

alueiden osalta on osakaskuntamme tehnyt kalastusvuokraussopimukset paikallisten kalastusyhdistys-
ten kanssa, joten näiden osalta kalastusluvat tulee hankkia ko. alueen paikallisilta kalastusyhdistyksiltä. 

 
Kalalastusrajoitukset 
 onginta- ja pilkintä kielto sekä muiden pyydysten käyttökielto on voimassa Pinsiön- ja Matalusjoella, 

Pertunkorvenojalla ja Blummanjoen sekä Oksilammen sivupuroissa. Tämä em. joki laskee Mahnalanse-
län eteläosaan Myllykylässä. 

 
Veneenlaskupaikat 
 Hämeenkyrön Mahnalan kylässä Miharin sillan vieressä  
 Hämeenkyrössä Pappilanjoen suulla uimarannan vieressä (ns. vanhan paloaseman ranta) 
 Hämeenkyrössä Laitilan sillan vieressä 
 Linnavuoressa Jokisjärven uimarannan vieressä 
 
 
 
 
 
 
Hämeenkyrön Lopen osakaskunnan kotisivut: 
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