UUDET PYYDYSMERKIT vuodelle 2021
Valkeakosken Kalaveikkojen ja Vanajanselän kalastusalueen uistelulupien lupamyynnin hoitaa
Sportia Koskikarassa.
Uudet luvat ja pyydysmerkit ovat voimassa kalenterivuoden.
VANAJANSELÄN UISTELUN YHTENÄISLUPA
Vanajanselän kalastusalueen yhtenäislupa uisteluun oikeuttaa 2-vieheen käyttöön, näitä lupia voi
olla useita yhdellä henkilöllä. Lupien hinnat ovat: 10 €/viikko ja 15 €/ vuosi. Tämä lupa käsittää
lähes koko Vanajanselän kalatalousalueen, katso opasvihko ”Tervetuloa Vanajanselän
kalatalousalueen kalaisille vesille” tai www.vanajanselankalatalousalue.fi .
KÄRJENNIEMENSELÄN YHTEINÄISLUPA-ALUE
Kärjenniemenselän yhtenäislupien verkko-, katiska-, rysämerkin hinta on 8 € ja niitä myydään max.
4 kpl/kalastaja. Rapolan- Vuorentaan alueella (alue 11) saa kuitenkin pitää vain yhtä 2-verkon (30m/
verkko) pituista jataa. Pyydysmerkillä voi pitää verkkoa rysä tai katiskaa sekä viittä madekoukkua
talvella, tai 50 koukun pitkäsiimaa avovesikautena. Alueella ei saa harjoittaa kaupallista kalastusta!
Verkot saavat olla 30 m pitkiä, 3m korkeita ja silmäkooltaan 55 mm tai suurempia.
Rapumerkin hinta 4 € ja niitä myydään max. 15 kpl/ ravustaja.
Pyydykset on merkittävä uuden lain mukaisilla selvillä merkeillä. Sekä pyydysmerkit, että
pyydyksenhaltijan nimi ja puhelinnumero on kiinnitettävä pyydyksen merkkisalkoon, tai rapupyydyksissä merkkikohoon, jonka on oltava 5 cm vedenpinnan yläpuolella eikä saa olla väriltään
musta.
Pyydyksiä ei saa laskea niin lähelle toisten asuttuja rantoja ettei häiritä ranta-asukkaita.
Verkko- ja siimakalastus on kielletty Iso- ja Vähävuolteen ja voimalaitoksen välisellä alueella.
Kyseisellä. alueella saa pitää katiskaa tai rysää.
Pyydysmerkit ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toisen käyttöön.
Vanajanselän kalastusalueen määräämänä, 15.5.-15.6. välisenä aikana mainitut päivät
mukaanlukien on muiden pyydysten kuin vapakalastusvälineiden ja katiskan käyttö kielletty.
Solmuväliltään 26-49 mm olevien verkkojen käyttö on kielletty. Vanajanselän kalastusalue
edellyttää, että kalastajat siirtyisivät 55 mm ja suurempiin silmäkokoihin.
Pyydyksiä ei saa laskea merikortteihin merkityille väylille.
MALLASVESI
Mallasvedellä Verkkosaaresta- Tyrynlahdelle ulottuvalle Valkeakosken – ja Roukon osakaskuntien
alueille pyydysmerkkien hinta on 5 € ja yhdellä merkillä saa pitää katiskaa, 50 koukun pitkäsiimaa,
tai 5 madekoukkua talvella. Verkkoon tarvitaan 2 pyydysmerkkiä. Alueen pienestä koosta johtuen
vain kaksi 30 m mittaista verkkoa saa laskea yhteen jataan, ei useampaa verkkoa peräkkäin.
Verkot saavat olla 30 m pitkiä, 3m korkeita ja silmäkooltaan 55 mm tai suurempia.
Alueella ei saa harjoittaa kaupallista kalastusta!
Pyydykset on merkittävä uuden lain mukaisilla selvillä merkeillä. Sekä pyydysmerkit, että
pyydyksen haltijan nimi ja puhelinnumero on kiinnitettävä pyydyksen merkkisalkoon, tai rapupyydyksissä merkkikohoon jonka on oltava 5 cm vedenpinnan yläpuolella eikä saa olla väriltään
musta.

APIANVIRTA
Apianvirran lupia myy Hotelli Waltikka, leirintäalue ja Sportia, myös mobiililupa on mahdollista
hankkia www.valkeakoskenkalaveikot.com verkkosivun kautta. Lupien hinnat ovat 8 € vuorokausi ,
10 €/ viikko, 35 € /vuosi. Kalaveikkojen jäsenille vuosilupa maksaa 20 € ja nuoret, alle 18-vuotiaat
Kalaveikkojen jäsenet saavat vuosiluvan Sportiasta tai mobiililuvan ilmaiseksi. HUOM!
Waltikasta ja leirintäalueelta ei saa nuorten jäsenten ilmaisia lupia, eivätkä ne myy vuosilupia.
Aikuisten ja nuoren täytyy osoittaa jäsenyys maksetulla jäsenmaksutositteella tai jäsenkortilla.
Muuten nuorilla on samat luvanhinnat kuin aikuisillakin. Kalastusohjeet on luvassa ja jokaisella on
oltava lupa mukana kalastettaessa. Apianlahdelta- Isolle sillalle ulottuvalla alueella on
heittokalastus- ja onginta sallittua. Sen sijaan uistelu tällä alueella on kielletty.
Syysrauhoitus 1.9.-31.11. on purettu Apianvirralla. Tuona aikana on kuitenkin kaikki saaliiksi
saadut taimenet ja järvilohet vapautettava.
LOTILANJÄRVI
Lotilanjärven pyydysmerkkien hinta on 5 €, myynti Sportiasta. Sallitut pyydykset ovat katiska koko
vuoden ja rapumerta ravustuskaudella. Molemmille pyydyksille on omat merkit. Katiskamerkillä
saa pitää 5-madekoukkua talviaikaan. Pyydykset on merkittävä uuden lain mukaisilla selvillä
merkeillä. Sekä pyydysmerkit, että pyydyksen haltijan nimi ja puhelinnumero on kiinnitettävä
pyydyksen merkkisalkoon, tai ravun pyydyksissä merkkikohoon jonka on oltava 5 cm vedenpinnan
yläpuolella eikä saa olla väriltään musta.
Verkkokalastus on kielletty Lotilanjärvellä!
Lotilanjärven uistelulupa on 20 € vuodessa, tai 10 € viikossa. Uuisteluluvat myy Sportia . Veneessä
saa olla 3 vapaa pyynnissä, rajoituksena on, että uistelu on sallittua vain soutaen tai
sähkömoottorilla. Saalisrajoitus kirjolohelle on 2-kalaa vuorokaudessa myös talvella. Kalaveikkojen
jäsenillä uistelu on jäsenetuna samoilla rajoituksilla.
KALASTONHOITOMAKSU 2021
Kalastonhoitomaksut maksavat kaikki 18-64-vuotiaat kalastajat ja ravustajat jotka kalastavat muulla
tavoin kuin pilkillä, mato-ongella tai ns. silakkalitkalla. Maksuvelvollisia ovat siis myös
kalavedenomistajan luvalla viehekalastavat sekä muun muassa verkko- ja katiskakalastajat sekä
ravustajat. Kalastonhoitomaksusta vapautuu sen päivän jälkeen kun on täyttänyt 65v ja
maksuvelvolliseksi siirtyvät nuoret sinä päivänä kun täyttävät 18v. Kalastonhoitomaksun voi
maksaa 45 € koko vuodeksi, tai 15 € seitsemäksi vuorokaudeksi, tai 6 € vuorokaudeksi.
Metsähallitus kerää nämä maksut ja ne voi maksaa netin kautta www.eraluvat.fi puhelinpalveluun
020 69 2424 arkisin klo 8-16, maksut voi maksaa myös Metsähallituksen LUONTOKESKUKSIIN
tai R-koskeihin. Ensimmäisellä kerralla kalastaja rekisteröidään. Rekisteröinnin yhteydessä
kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapakalastamaanyhdellä
vavalla koko maan alueella pois lukien Ahvenanmaan, sekä rauhoitetut alueet, että luvan vaativat
erityiskohteet ja lain määrittämät vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet.
RAUHOITUKSET
Rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan sisävesissä 64 leveyspiirin eteläpuolella ja
Suomenlahdessa, kaikilla merialueilla vuodesta 2019 alkaen. Vain eväleikattuja mitallisia taimenia
saa ottaa saliiksi!
Taimenet ja järvilohi joessa ja purossa 1.9.- 30.11. välisen ajan.

Harjus sisävesissä rauhoitettu 1.4.-31.5. välisen ajan, meressä rauhoitettu kokonaan.
Rapu 1.11.-21.7. klo 12
Vanajanselän kalatalousaluella rauhoitus 15.5.-15.6.em. päivät mukaanlukien verkko, rysä yms.
pyydyksiltä, sekä Kuhanselällä itäosassa olevalla alueella kaikelta kalastukselta saman ajan.
Lisätietoja: eräluvat.fi , mmm.fi/kalastuslaki , ahven.net , vapaa-ajankalastaja.fi , ottiopas.fi ,
kalastusrajoitus.fi, vanajanselänkalatalousalue.fi, valkeakoskenkalaveikot.com, sekä alueelliset
ELY-keskukset ely-keskus.fi.

