Pirkkalan yhtenäislupa-alueen kalastus- ja ravustusluvat
Vaaleansininen merkitty alue kartalla on lupa-aluetta, kartta kääntöpuolella.
Verkko (maksimi pyyntikorkeus 5 m.; -pituus 30 m; enintään 4 kpl) Pyhäjärvi ……... 10 €/verkko
Rysä / ”rantarysä” (pyyntikorkeus enintään 1 m; enintään 4 kpl) Pyhä-/Vähäjärvi……. 5 €/rysä
Viehelupa (virveli, uistin) Pyhä-/Vähäjärvi ……....…….………………………….…. 5 €/vapa/henkilö
Pitkäsiima (enintään 100 koukkua; enintään 1 kpl) Pyhä-/Vähäjärvi .…….……….….. 5 €/pitkäsiima
Tuulastus Pyhä-/Vähäjärvi .……………………………………………..…………….... 5 €/henkilö/atrain
Rapumerta (enintään 10 kpl) Pyhä-/Vähäjärvi …………………………….…….... 5 €/merta
Pyydyksessä oltava pyydysmerkki sekä pyytäjän nimi ja yhteystiedot. Katiska on maksuton; myös siihen on
laitettava pyytäjän nimi ja yhteystiedot.
Verkkokalastuksessa verkon solmuväli on oltava
vähintään 50 mm. Siian verkkokalastuksessa on
sallittu selkävesillä 8 m syvemmillä vesillä 1.6.–
30.8. välisenä aikana 39 mm harvemmat verkot.

Verkkokalastus on kielletty Vähäjärvellä.
Ravustus: Lupa-alueelle myydään ravustuslupia
seuraavasti: Ravustusluvan hinta on 5 € / merta.
Ravustus on sallittu vain merroilla. Muiden
ravustajien yksiköillä ravustaminen ei ole sallittua.
Merrat on merkittävä siten, että mertamerkki on
kiinnitetty pintapoloon.

Uusi kalastuslaki muutti lupajärjestelmää

Muut
kalastusluvat
myöntää
kirjallisesta
hakemuksesta Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry,
yhteystiedot alla.
Lupien myynti: https://kalapassi.fi.
Mikäli pyydysmerkit tai pyydykset on varastettu,
ilmoita
asiasta
osoitteeseen:
https://kalatalo.fi/Lomakkeita.htm.
Huom. 18–64-vuotiailla kalastajilla on oltava
kalastuksenhoitomaksu
maksettuna.
Kaikki
kalastusluvat ovat henkilökohtaisia ja koskevat
kalenterivuotta.

Uusi kalastuslaki ja -asetus tulivat 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.
18–64-vuotiaan
kalastajan
on
suoritettava
kalastonhoitomaksu. Luvan hinta on 45 €/vuosi, 15
€/viikko ja 6 €/vrk.
Seuraavassa muutama poiminta lakimuutoksesta:
− Pyyntikuntaa kohti pyynnissä saa olla enintään
kahdeksan verkkoa
− Kuhan alamitta on 42 cm
− Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm
− Myös kelaonginta on viehekalastusta.
Lisätietoa
lakimuutoksesta
saa
osoitteista
www.kalatalo.fi / www.mmm.fi/kalat / www.ahven.net

Haavikon, Naistenmatkan, Suupansärjen, Killonrannan, Perttulan ja Loukon osakaskunnat yhdistyivät Naistenmatkan
osakaskunnaksi vuonna 2015. Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry myy Naistenmatkan ja Lehtimäen osakaskuntien sekä
Pirkkalan kunnan kalastus- ja ravustusluvat nimikkeen Pirkkalan yhtenäislupa-alueen alla – kartta kääntöpuolella.
Myyntipisteet: www.kalapassi.fi/selaus/45 ja Nippon Verkko.
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