
Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue Yhtenäislupa-alueille myytävien lupien hinnat
Kotitarve- ja vapaa-ajan kalastajat

Seisovat pyydykset Kulo-Rauta-Liekoveden alue
Mahnalanselän-Kirkkojärven 

alue Suodenniemen lupa-alue

lupa-alueen koko: 6000 ha 2200 ha 550 ha

verkko 3*30m,
10 €/kpl, 50 mm*, enint. 4 

verkkoa
10 €/kpl,  54 mm, enint. 4 

verkkoa
10 €/kpl, 50 mm, enint. 2 

verkkoa
pitkäsiima, enint. 2 kpl 10 €/100 koukkua 10 €/100 koukkua 6 €/25 koukkua
ravustus, enint. 8 kpl 6 €/kpl 6 €/kpl 6 €/kpl
katiskat, enint. 5 kpl 5 €/kpl 5 €/kpl 5 €/kpl
tuulastus 6 € 6 € 6 €
rantarysä, alle 1,5 m, enint. 5 kpl  10 €/kpl 10 €/kpl 10 €/kpl 
koukut, enint. 5 kpl*5 koukkua 5 €/ 5 kpl 5 €/ 5kpl 5 €/5 kpl

Viehekalastus Kulo-Rauta-Liekoveden alue
Mahnalanselän-Kirkkojärven 

alue
Hartolankoskelta 

Kyröskoskeen- reittilupa
Suodenniemen 

lupa-alue
Mouhijärven 
uistelulupa

Suomun 
metsäjärvet

lupa-alueen koko: 6000 ha 2200 ha 8000 ha 550 ha 650 ha 5 ha
Enint. 8 vapaa, vuosi: 60 € 30 € 80 €
Enint. 8 vapaa, 7 vrk: 30 € 15 € 40 €
Enint. 8 vapaa 1 vrk: 15 € 10 € 20 €
Enint. 4 vapaa, vuosi: 30 € 20 € 45 € 20 € 25 € 50 €/vapa
Enint. 4 vapaa, 7 vrk: 15 € 10 € 20 € 12 € 15 € 15 €/vapa/vrk
Enint. 4 vapaa, 1 vrk: 10 € 8 € 10 €



Kalastusmääräykset:
Kaikki lupamuodot:
- vuosilupa tarkoittaa kalenterivuotta ja vuorokausiluvat alkavat luvassa ilmoitetusta alkamispäivämäärästä, vuorokausilupa on voimassa 24 h lupaan merkitystä ajasta
- luvat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toisen kalastajan käyttöön
- paikallisen luvan lisäksi on 18-64 -vuotiaan kalastajan lunastettava lisäksi valtion kalastonhoitomaksu: www.eraluvat.fi
- kuhan lisääntymisen turvaamiseksi tulee vastuullisen kalastajan välttää kuhanpyyntiä 1.5.-15.6. välisellä ajalla
- vastuulliselle kalastajalle riittää kaksi kuhaa ja kirjolohta päivässä
- kalastajia pyydetään täyttämään seurantalomake saadusta saaliista ja toimittamaan se kalatalousalueen käyttöön
   kalakantojen tilan ja niissä tapahtuvien muutosten seuraamiseksi
- hinnat sisältävät alv:n 24% ellei muuta mainita

Seisovat pyydykset:
- enintään 60 m:n verkkojadat
- verkon koko 3*30 m, jos verkon korkeus on yli 3 m, vastaa se kahta 3*30 m verkkoa
- kaikki lupa-alueet (pl. Suomun metsäjärvet) ovat veneilyliikennealuetta ja pyydykset tulee merkitä sen mukaisesti

Viehekalastusluvat:
- luvat ovat henkilökohtaisia, 1 lupa/kalastaja (paitsi Suomun metsäjärvet)
- lupa on lunastettava ennen kalastuksen aloittamista ja se on pyydettäessä näytettävä valvojalle
- luvan sisältämät pyydysmuodot: kaikki sallitut vapa- ja onkimistyypit.

- moottoriuistelu on kielletty Huittisten-, Hiedan-, ja Myllyvuolteessa sekä Vammaskoskessa

Valtion kalastonhoitomaksut: www.eraluvat.fi, paikalliset luvat www.kalapassi.fi


