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Saksalon Osakaskunnan ohjeet, pyydyslupien hinnat, määrät, mitat ja kalastusohjeet 

Saksalon osakaskunnalla on vesialueita n. 850 ha. Lupia myydään kaikille. Kaupallisiin tarkoituksiin 

kalastettaessa tulee ei-osakkaan anoa osakaskunnalta kirjallisesti erillinen lupa, jonka ehdoista ja 

maksuista osakaskunta päättää tapauskohtaisesti. Ei-osakkaiden pyydysmerkit ja luvat ovat 

henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai myydä edelleen. Merkit ovat voimassa 

kalenterivuoden (1.1 – 31.12) riippumatta siitä, mihin vuodenaikaan ne on hankittu. 

Taloutta kohti myydään korkeintaan kahdeksan (8) verkonmerkkiä. Yksi verkonmerkki oikeuttaa 

pitämään pyynnissä yhtä 3x30 m verkkoa. Katiskamerkkejä ei ole rajoitettu. Virkistyskalastuslupia 

(uistin) myydään henkilökohtaisina ilman rajoitusta lukumäärän suhteen. 

Verkkoa ei saa laskea sataa (100) metriä lähemmäksi asuttua rantaa, ellei kyseessä ole oma 

rantaosuus. Pilkittäessä, uisteltaessa tai muulla tavoin kalastettaessa sekä veneellä liikuttaessa 

tulee huomioida riittävä etäisyys ranta-asutukseen. Verkot tulee salmissa ja kapeikoissa laskea 

rannan suuntaisesti ja niitä saa olla peräkkäin tällaisessa tilanteessa korkeintaan kaksi (2) pituutta. 

Verkon alin sallittu silmäkoko on 55 mm, paitsi muikun pyynnissä 15 – 21 mm. Siian pyynnissä 

ajalla 1.9 – 3.12 saa käyttää silmäkokoa 35 – 40 mm. 

Kaikki pyydykset on merkittävä tunnistetiedoin (pyydysmerkit ja kalastajan nimi sekä yhteystieto); 

aina ja kaikkien. Pyydysmerkit on asetettava näkyville siten, että kalastuksenvalvoja voi tarkistaa 

ne katsomatta pyydystä. Kesällä veden yläpuolelle, talvella jään päälle. Jos pyydysmerkki ja/tai 

pyydys katoaa, tulee siitä ilmoittaa kalastuksenvalvojalle numerotietoineen. Pyydykset, joissa on 

kadonneeksi ilmoitettu pyydysmerkki sekä kaikki merkittömät ja väärin merkityt pyydykset 

poistetaan alueelta. Niitä voi tiedustella kalastuksenvalvojalta. Oma-aloitteista pyydysten keräilyä 

ei saa harrastaa. Oikealla merkinnällä vältät turhan talteenoton ja säästät vaivaa niin itseltäsi kuin 

valvojiltakin. 

Vesialueelle kulkiessa ja siellä liikuttaessa tulee erityisesti huomioida seuraavaa: 
- Yksityisteitä käytettäessä tulee olla asiaankuuluva lupa, autot tulee pysäköidä niin, ettei niistä koidu 

haittaa ohikulkeville. Kesämökkien pihoihin yms. paikkoihin pysäköinti on kielletty. 
- Tulenteko on pääsääntöisesti kielletty paitsi, jos siihen on saatu maanomistajan lupa. (Huom. 

tulipalon aiheuttaja vastaa aina aiheuttamastaan vahingosta riippumatta siitä oliko hänellä lupa tai 
ei. Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on aina rangaistavaa.) 

- Rantauduttaessa on pidettävä riittävää etäisyyttä asumuksiin. 
- Saarioinen Oy:n maa-alueet on tarkoitettu vain sen oman henkilökunnan käyttöön. 
- Veneen säilyttäminen ranta-alueilla vaatii aina maanomistajan suostumuksen. 

 
Rajoitukset 

- Verkkopyynti on kielletty Iso-Saksalon ja ent.Kangasalan rajan välisellä alueella avoveden aikaan. 
- Verkkopyynniltä on kielletty alueet Korentoniemestä Verkkosaareen sekä Röyttänvesi 

Keljonjärvessä. 
- Kuha on rauhoitettu kesäkuun ajaksi verkkopyynniltä. 
- Tuulastus ja ravustus sallittu vain osakkaille kalastuslain mukaisesti. 
- Kaikkien kalastajien tulee lunastaa käyttöönsä tämän ohjeen mukaiset kalastusluvat. 
- Metsästysoikeus vesialueilla on vain metsästysseura Mettäkulman Mettämiehet ry:n jäsenillä ja 

Saarioinen Oy:llä Saksalon selän alueella. 
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Pyydyslupien hinnat: 

Verkko                    15€             3x30 m, enint. 8 merkkiä/talous/vuosi 
Katiska                      5€  enint. 5 merkkiä/talous/vuosi 
Rantarysä                 5€ enint. 2 merkkiä/talous/vuosi 
Rapumerta              4€              1 merkki/merta, enint. 7 merkkiä/talous/vuosi 
Uistin                        4€              enint. 10 vapaa 
Tuulastus               10€ 
Pitkäsiima              10€             per 100 koukkua, enint. 2 merkkiä/talous/vuosi 
 

Jos osakaskunta toteaa rikkomuksia näiden sääntöjen noudattamisessa, voidaan lupien 
myöntäminen kyseisille henkilöille evätä. 
 
Lupien myynti 2020: Saarioinen Oy:n portti, Isoniementie 76  36420 Sahalahti ja Kalapassin 
verkkokauppa www.kalapassi.fi.  
Lupien myynti 2021‒: www.kalapassi.fi  
 
Luvan ostajan on esitettävä valtion kalastonhoitomaksun suorituksesta tosite. Jos henkilö on alle 
18- tai yli 65-vuotias riittää henkilöllisyyden todistaminen. 
Kalastuksen valvojana toimii _____________________________. 
 
Pyydykset tulee merkitä selvästi havaittavin merkein. Suositellaan  lippusalon käyttöä

 

http://www.kalapassi.fi/
http://www.kalapassi.fi/

