
VEHMAISTEN OSAKASKUNTA KAKSIVUOTISKAUDEKSI 2023-2024 
Ohjeita luvan ostajalle – vain kotitarvekalastukseen  - lupa on henkilökohtainen   
Kotisivut: 

www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta 

Vehmaisten osakaskunnan tavoite on kasvattaa kalakantaa ja tarkkailla ja huolehtia vesistöjen tilasta. 

Kotisivuilta olevan saalispäiväkirjalomakkeen voi täyttää kännykällä jokaisella kalastuskerralla ja saat 

vastauksesi takaisin vielä omaan sähköpostiisi. 

  

Linkki saalispäiväkirjaan:  

https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/vehmaisten-ok-saalispaivakirja-k/ 

  

Lisätiedot: 

vehmaisten.osakaskunta@gmail.com 

Sirpa Kuusela 040 739 0957 

postiosoite: Kangasalantie 120, Punainen postilaatikko aulassa 

33730 Tampere, Y-tunnus 2590741-8 

   

Kalastuksenvalvojiin voi ottaa yhteyttä kalastusasioissa sekä vesistön tilaa koskevissa asioissa: 

Seppo Oksanen 040 557 7059 Ville Turpiainen 040 557 5834      Risto Pohja 040 551 2716 

Tuomas Rinne 040 706 4448 

  

LUPAMAKSUJEN HINNASTO 2023-2024 

Lupamaksuilla keräämme varoja istutuksiin ja vesistön tilan seurantaan 

Muista huolehtia myös valtion kalastonhoitomaksu ja lupamaksut. Ohjeita, katso 

https://ahven.net/kalastus/luvat-ja-maksut/ 

   

Pitkäjärvi, Kaukajärvi, Olkahistenlahti, Halimasjärvi, Halimasjärvellä vain ongintaa 

Verkkolupa 20 e/kpl, osakaskunnan lupa aina (max 2x30 = 60 metriä), kalastusaika 1.9.-15.10. 

 Verkkokalastus sallittu ainoastaan pohjaverkotuksena yli 10 m syvään veteen 

Katiskalupa 10 e/kpl (sama lupa talvella) 
 

Nyt kannattaa ostaa vuosilupa heti alkuvuodesta. 

Vuoden viehekalastusluvalla voitte pilkkiä ja viehekalastaa koko vuoden useammalla vavalla 

Uistelu, heitto-onginta ja pilkintälupa useammalla vavalla / vuosi 
Viehekalastus 10 e päivälupa, maksimi 3 vapaa, 1 kalastuksenhoitomaksulla +2 vavalla 

60 e vuosilupa, maksimi 3 vapaa, 1 kalastuksenhoitomaksulla +2 vavalla 

 Pilkkiminen useammalla vavalla onnistuu ostamalla vuosivieheluvan, maksimi 3 vapaa,  

– ootto-onginta on kielletty 

 

Tuulastus 30 e/venekunta 

Sukelluskalastus 30 e/kpl (sukelluskalastus alkaa 1.6.) 

Ravustus 7 e/merta (ravustus 21.7.–31.10.) osakaskunnan lupa aina 

Kalastuspaikka  Pitkäjärvi ja Kaukajärvi sekä Olkahistenlahden  

Vehmaisten osakaskunnan alue (kartat) 

   Halimasjärvessä on lupa vain onkia, katso kartat s 2-3 

 

Pilkkiminen ja onkiminen yhdellä pilkillä tai ongella on sallittu kaikille ilman kalastonhoitomaksua 

tai lupamaksuja.  

 

Vieheluvan vuosimaksulla voit pilkkiä ja viehekalastaa maksimissaan kolmella vavalla, katso 

viehelupaohjeet. Ootto-onginta on kielletty alamittaisten järvitaimenistukkaiden suojelemiseksi. 

  

Verkkokalastusaika 1.9.-15.10. ja talviverkotus Kaukajärvellä on kielletty.  

Verkkolupa ostetaan aina. Olkahistenlahti, Kaukajärvi ja Pitkäjärvi 

Verkon pollassa pitää olla kiinnitettynä luvanhaltijan tiedot. Verkko on merkittävä molemmista päistään riittävin 

polamerkein, joihin on selvästi merkittävä Kalapassin tiedot, kalastajan nimi ja yhteystiedot. Suurin sallittu pituus 

on 60 metriä yhteensä ja suurin sallittu korkeus 3 metriä. Silmäkoko: pienin sallittu solmuväli on 55 mm. Rajoitus 

max 2 lupaa/ostaja. Verkkojadassa saa olla enintään 2 verkkoa. Verkotus Riihiniemen ja pumppaamon linjan 

länsipuolella on kielletty. Verkkokalastus sallittu ainoastaan pohjaverkotuksena yli 10 m syvään veteen. 
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Viehekalastus (maksimi kolmella vavalla, kelalla tai vieheellä) ja pilkkiminen (maksimi kolmella 

pilkkimiseen tarkoitetulla lyhyellä vavalla) Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, Olkahistenlahti 

Viehekalastajan on kalastuksenvalvojalle esitettävä Kalapassin lupatiedot, jossa on ostajan tiedot. Valtion 

kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa mahdollistaa kaikille kalastuksen yhdellä vavalla. Alle 18- ja yli 65-vuotiaat 

ovat vapautettuja valtion kalastonhoitomaksusta, mutta heidänkin tulee noudattaa kalastuksenhoidollisia rajoituksia 

onkimisessa ja viehekalastuksessa sekä lunastaa viehekalastuslupa (mutta ei kalastuksenhoitomaksua), jos pilkkejä 

tai vieheitä on yhteensä useampi kuin yksi, maksimissaan kolme. Luvanhaltijan on suoritettava pilkki- ja 

viehekalastaminen valvotusti, kun välineitä on useampia kuin yksi, alamittaisten 

järvitaimenistukkaiden suojelemiseksi. Maksuohjeita https://ahven.net/kalastus/luvat-ja-maksut/. 

   

Katiskakalastus. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi sekä Olkahistenlahti 

Katiskan polassa pitää olla kiinnitettynä Kalapassin lupatiedot sekä selvästi merkittynä kalastajan nimi ja 

yhteystiedot.  Katiska voi olla moninieluinen. Katiskan johdinaidan pituus maksimi on 2 m. 

  

Tuulastuskalastus. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, Olkahistenlahti 

Tuulastajan on esitettävä kalastuksenvalvojalle Kalapassin lupatiedot, jossa on ostajan tiedot. Lupamaksu on 

venekuntakohtainen. Tuulastusaika on 1.8.-31.10.  

  

Sukelluskalastus, harppuunakalastus vapaasukeltajille. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, kausi alkaa kalojen 

kudun päättyessä 1.6. 

Kalastajan on kalastuksenvalvojalle esitettävä Kalapassin lupatiedot, jossa on ostajan nimi. Sukelluskalastuslupa 

sisältää rapujen pyydystämisen käsin ravustusaikana. Sukelluskalastusta ei saa suorittaa paineilmalaitteiden avulla. 

Harppuunakalastuksella ei saa vaarantaa lähistön ihmisiä eikä vaikeuttaa vesistön käyttöä.  

  
Ravustus. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, Olkahistenlahti. Valtakunnallinen aikaraja 21.7. klo 12 ja päättyy 31.10. 

Polaan tai rapumertaan on kiinnitettävä Kalapassin lupatiedot ja omistajan tiedot.  Ravun alamitta on 10 cm  

(alamittaiset on laskettava välittömästi takaisin järveen.)    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaukajärvi ja Pitkäjärvi 
Huomaa verkotusrajoitus Kaukajärven länsipäässä 

https://ahven.net/kalastus/luvat-ja-maksut/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


