
 

ORAVASAAREN KALASTUSKUNTA 
KALASTUSOHJE VUODELLE 2020 

 
PYYDYSMERKKEJÄ OSTETTAESSA 
- Manttaali- ja lisämerkkejä ostettaessa on ilmoitettava tilan rekisterinumero ja nimi. 18-64 –vuotiaan on esitettävä luvan oston 

yhteydessä kuitti maksetusta kalastonhoitomaksusta. 
- Luvanmyyntipalkkio on 3 €/luvan ostokerta. 
- Merkit ovat myynnissä Kahvila Katariina, Vaajakoski 041 546 6645 ja verkossa WWW.OSTALUVAT.FI 
 
PYYDYSMERKIT 
- Vesialueen osakkaalle myydään osuusluvun suhteessa 1 €/kpl ja sen lisäksi viisi (5) lisämerkkiä 4 €/kpl.  Muille kylässä asuville 

myydään viisi (5) merkkiä 4 €/kpl. 
-   Ulkopuoliselle myydään neljä (4) merkkiä ruokakuntaa kohden 9 €/kpl ja nämä merkit oikeuttavat kalastamaan ainoastaan Lep-

pävedessä ja Päijänteessä. 
- Kadonneiden merkkien tilalle voi lunastaa uudet merkit 5 €/kpl. 
-  Uistinlupa maksaa 5 € ja oikeuttaa kahteen vapaan, lisävavat 2,5 €/vapa. Enintään 6 vapaa/venekunta. 
- Verkkoihin tarvitaan pyydysmerkkejä: 3 m x 30 m 1 merkki, yli 3 m 2 merkkiä. Yli 3 m korkea 60 m (tuplapitkä) tarvitsee 4 

merkkiä. 
-  Kalastuskunnan osakkaiden uistinlupana käy lupamerkki kahta vapaa kohti. Pitkäsiimaan tarvitset yhden verkkomerkin sataa 

koukkua kohden. 
- Uudet merkit on oltava pyydyksissä viimeistään 15.1.2019. 
 
TUULASTUS, RAVUSTUS JA SORSASTUS 
- Tuulastus ja ravustus on sallittu kalastuskunnan osakkaille. 
- Rapumertoja saa pitää kymmenen yhdellä merkillä. Merta on merkittävä nimellä, puhelinnumerolla ja merkin numerolla. 
-  Sorsastus sallitaan kalastuskunnan osakkaille Leppävedellä, Päijänteellä, Orajärvessä, Orajoessa, Pitkäjärvessä ja Ilmojärvessä. 

Muurikaisjärvessä sorsastuksen järjestää Leppälahden kalamiehet ry.  Sorsastus on kuitenkin kiellettyä Leppävedessä Manusaa-
ren eteläkärjessä olevassa Kotasalmessa 400 m matkalla.  Sorsastuslupa 9 € kpl, enintään 2 lupaa/osakastila. Muille, kuin osak-
kaille myydään kahvila Katariinasta 50 kausiluvan kiintiö, luvan hinta 50 €. Älä ammu pimeässä!  

 
PYYDYSTEN MERKINTÄ 
- Pyydysten merkintä on tapahduttava näkyvästi kalastusasetuksen mukaisin lippumerkein, vähintään 1,2 m vedenpinnasta ulottu-

vin saloin, joihin on kiinnitetty 20x20 cm neliönmuotoinen lippu sekä vähintään 2 cm korkea heijastin. Yli 10 m pitkät pyydykset 
tai jadat on merkittävä molemmista päistä ja tarvittaessa haarojen päistä. Pyydysmerkki, kalastajan nimi ja yhteystiedot on kiinni-
tettävä kohoon tai verkkoon ja talvella avantomerkkiin. Avannot on merkittävä 1,2 m jään pinnalle ulottuvalla salolla, jossa on 
2cm korkea heijastin. Salko ei saa olla valkoinen. Yli 10 pitkät pyydykset tai jadat on myös talvella merkittävä saloilla molem-
mista päistä. 

 
ALAMITAT 
- Kalastusasetuksen mukaisesti istutetun (rasvaevä leikattu) järvitaimenen alamitta 50 cm, luontainen (ehjärasvaeväinen) 

järvitaimen kokonaan rauhoitettu. Järvilohen alamitta 60 cm. 
- Kuhan alamitta 42 cm, Päijänteellä nieriän alamitta 40 cm. Harjus 35 cm. 
- Kalastusasetuksen mukaan kaikki alamittaiset kalat, elävät tai kuolleet on laskettava takaisin vesistöön. 
 
RAJOITUKSET 
-  Leppävedessä ja Pitkäjärvessä 1.12.-31.5. verkon solmuväli oltava vähintään 55 mm. 1.6.-20.6. välisenä aikana Leppävedessä 

verkkokalastus kielletty. 
- Päijänteellä solmuvälit 41-54 mm raja-arvot mukaan lukien kielletty. 
- Verkkojadan pituus saa olla enintään 60 m. Päijänteellä ei ole pituusrajoitusta. Verkkojatoja ja avorysiä ei saa laittaa 100 m lä-

hemmäksi toisiaan. Yksi pyydysmerkki oikeuttaa kalastamaan yhdellä verkolla (3 m x 30 m) tai katiskalla. 
-   Koukkukalastus on sallittu kalastuskunnan osakkaille. Yhdellä merkillä saa pitää viittä koukkua, jotka on merkittävä nimellä ja 

merkin numerolla. 
-  Muurikaisjärvessä kalastus on ilman eri lupaa kielletty. 
- Kalastus seisovilla pyydyksillä on kielletty ympäri vuoden Leppävedessä Manusaaren eteläkärjessä olevassa Kotasalmessa 400 m 

matkalla (Manusaaren länsipuolella eteläkärjestä 400 m pohjoiseen päin), sekä 100 m etäisyydellä maantie- ja rautatiepenkerei-
den silta-aukoista. 

- Avorysällä, nuotalla ja troolilla kalastamiseen Leppävedellä on anottava kalastuskunnan kokouksen lupa. 
-   Kalapaikkojen varaaminen ilman pyydystä on kielletty. 
-   Älä aja verkkojatojen yli moottorikelkalla. 
-  Järvitaimenistukkaat on merkitty leikkaamalla rasvaevä pois. Luonnossa syntynyt, rasvaevällinen taimen on rauhoitettu. 
 
HOITOKUNTA 
Puheenjohtaja Mikko Ilmoniemi (045-6745734), Jorma Viitanen, Elias Särkimäki, Seppo Moilanen, Reino Sievänen ja Heikki Tikkanen.  
KALASTUKSENVALVOJAT 
Elias Särkimäki 040-7597615, Simo Keikkala 050-5411591. 
www.leppavedenkalastusalue.fi/leppavesi/ok/oravasaari/ 


