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LUPAOHJE V. 2020 
 

LUPAHINNAT: 
 
Eri pyydyksiin tarvittavat merkkimäärät: 
 

verkko (3 m x 30 m tai alle) 1 merkki    Lupamerkki:  5 € / kpl 

verkko (yli 3 m x 30 m) 2 merkkiä    

katiska  1 merkki     

nuotta  20 merkkiä    

pitkäsiima (100 koukkua) 2 merkkiä    

rantarysä (esim. luokkirysä) 1 merkki    

rysä, korkeus 2,0 m tai alle 4 merkkiä 

rysä, korkeus yli 2,0 m  20 merkkiä    

avorysä ja paunetti 20 merkkiä    

uistin 1 vapa  1 merkki    

pystyrysä, mademerta 1 merkki 

rapumerta 1 kpl 1 merkki    

kaikenlaiset koukut, 5 kpl 1 merkki     

tuulastus  1 merkki     
 

Verkkopyydykset on merkittävä molemmin päin näkyvin merkein (myös talviverkot). Kaikki pyydykset on varustettava 
osakaskunnan asianmukaisella määrällä lupamerkkejä.  
Pyydyksen asettajan tulee merkitä yhteystiedot pyydykseen. Kalastuslaki 6. luku 33§ 
 

18-64 –vuotiaan on maksettava kalastonhoitomaksu ja kuitti on oltava kalastettaessa mukana. Kalastonhoitomaksulla saa 

kalastaa yhdellä vavalla. Kalastonhoitomaksu korvaa vanhan kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut.   
 

Troolin, nuotan ja avorysän luvat myöntää osakaskunnan hoitokunta eri hakemuksesta, hakemus osoitetaan osakaskunnan 
hoitokunnalle. 
 
 
METSÄSTYS 

 
- vesilinnunmetsästys on osakkaille 5 € / lupa / kausi, muut kuin osakkaat 10 € / lupa / kausi 

 
 

Luvat   
M-Kauppa 
 
RAJOITUKSET KUUKKAJÄRVEN OSAKASKUNNAN ALUEELLA:  

 
1. Ravustus on kielletty Kuukkajärvenosakaskunnan vesialueilla 
2. Vesilinnun metsästys on kielletty Iso-kuukka ja pikku-kuukka järvien alueella. 

 

VERKON SILMÄHARVUUKSIEN RAJOITTAMINEN JA SAALISKALAN ALAMITAT: 
Kuukkajärvenosakaskunta rajoittaa talviverkon solmuvälin # min. 45 mm. Kuhan alamitta on 45 cm. 

 

KALASTONHOITOMAKSU (Kalastuslaki (79§)) 
Jokaisen muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18-64 vuotiaan on maksettava valtion kalastonhoitomaksu.  
Vuonna 2020 maksu on 45 € kalenterivuodelta tai 15 € viikolta (7 vuorokautta) tai 6 €/vrk. Kalastonhoitomaksun voi hankkia ja rekisteröidä 
esim.  www.eraluvat.fi  verkkokaupassa tai puhelinpalvelussa 020 69 2424. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin kello 9-16. 
 
MAKSUTOSITE 
Maksusta saatava kuitti on tosite kalastonhoitomaksun maksamisesta. Maksukuitti on pidettävä mukana kalastettaessa ja pyydettäessä näytettävä 
viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle paperisena, muovisena tai sähköisenä. Myös kalastuskortti on todistus kalastonhoitomaksusta. Jos 
kalastajalla ei ole tositetta mukanaan, hänet määrätään käymään seitsemän päivän kuluessa poliisiasemalla näyttämässä kalastushetkellä 
voimassa olleen todisteen 
 
LISÄTIETOA 
www.mmm.fi  www.finlex.fi  www.saarijarvenreitinkalatalousalue.fi 

www.eraluvat.fi  www.kskalatalouskeskus.fi www.finlex.fi 
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