
MIEHOILAN OSAKASKUNNAN KALASTUSOHJEITA  
 
YLEISTÄ 
Uudet pyydysmerkit tulevat käyttöön 01.05.2022 alkaen. Miehoilan ja Torvoilan osakaskunnat ovat sopineet ristiin-
kalastuksesta ja -ravustuksesta muilla vesialueilla, paitsi Iso-Roineella (=voitte kalastaa ja ravustaa Miehoilan osa-
kaskunnan pyydysmerkeillä myös Torvoilan osakaskunnan vesialueilla).  
Pyydysmerkkien myynnistä saadut tulot käytetään kalavesien hoitoon. 

 
LUVANMYYNTIPERUSTEEET 
Osakas ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuva saa ostaa 30 yksikköä / ruokakunta. Ravustuslupia myydään 
osakkaille ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville ilman rajoitusta pyydysten määrässä.  
Ulkopuolisille myydään vapakalastuslupia ja ryhmälupia.  

Luvan ostajalta, joka on 18-64-vuotias edellytetään, että hän on suorittanut valtion kalas-
tonhoitomaksun. 
 
PYYDYSTEN YKSIKKÖARVOT 
Katiska  1  yks  Verkko    3 yks 
Pitkäsiima (100 kouk) 2  yks  Verkko (kork yli 5m tai pit yli 30m) 6 yks 
5 iskukoukkua  1 yks  Rysä (kaari alle 0.8m)                         1 yks 
Vapakalastusvälineet 1 yks  Rysä (kaari 0.8-1.5m)              3 yks  
Muut pyydykset ja pyyntitavat katsotaan 3 yksikköä vaativiksi. Päätös ei koske ammattikäyttöön tarkoitettuja pyy-
dyksiä. 

 
LUPIEN HINNAT 
Pyydysmerkit    2 eur / yksikkö  
Vapakalastuslupa                    20 eur / vuosi 
Ryhmälupa                1 eur / henkilö / vrk, kuitenkin vähintään 20 eur 
Ravustuslupa (osakkaat ja kyläläiset)                 2 eur / rapumerta  
Mökkilupa (vuokramökki yrittäjille)                   20 eur /vuosi 

 
PYYDYS- JA PYYNTIRAJOITUKSET          
Solmuväliltään 26-49 mm:n verkkojen käyttö on kielletty osakaskunnan reittivesillä (Iso-Roine, Vähä-Roine, Hii-
riselkä, Painonselkä ja Rääkkiä), sekä Konaanjärvellä. 
Ruumiin- ja Lampaansalmessa saa kalastaa ainoastaan ongella, pilkillä, katiskalla, pikkurysällä ja vapakalastus-
luvalla. 
Vapakalastuslupa oikeuttaa kalastamaan uistimella, heittouistimella ja perholla. 

- järvissä, joissa on vesialuetta Miehoilan lisäksi jollakin muulla osakaskunnalla (Torvoila, Vitsiälä, 
Sotjala), on oikeus kalastaa Miehoilan vesialueella edellä mainittujen osakaskuntien myymillä 
vapakalastusluvilla ja päinvastoin 

- vapakalastuslupa ei rajoita uistelussa käytettävien vieheiden (uistinten) määrää  
 
Pyydysmerkit on kiinnitettävä kesällä poliin ja talvella merkkisalkoon. Pyydysmerkkeihin on merkittävä omista-
jan nimi ja puhelinnumero tai osoite.  
 
Osakaskunnan valtuuttamat valvojat suorittavat valvontaa vesialueilla. Pyydykset, joissa ei ole pyydysmerkkejä 
tai ovat muutoin virheellisesti asetetut / merkityt, otetaan talteen ja toimitetaan poliisille. 
 
Merkitkää pyydyksenne lain vaatimusten mukaisesti. Asianmukaisella pyydysten merkinnällä helpotetaan kaik-
kien liikkumista vesillä ja vältetään tarpeettomat vauriot pyydyksille (moottoriveneet, uistelijat, yms). 

 
TOIMIHENKILÖT 
Hoitokunta: Hannu Maula(puheenjohtaja), Markku Mikkola(varapuheenjohtaja/sihteeri), Arvo Kaivola ja Juha Ee-
rola.   

 
MUUTA 
Hyvää tietoa kalastuksesta, lainsäädännöstä, määräyksistä, kalastusalueista ja osakaskunnista löytyy Kalatalou-
den keskusliiton sivuilta osoitteessa: http://ahven.net/ 
Sivuilla on teksti valittavissa myös muilla kielillä. 
https://www.hauhonreitinkalatalousalue.fi 
Miehoilan osakaskunnan luvat ja pyydysmerkit ovat ostettavissa myös ostaluvat.fi palvelusta,. 
Osoite: https://www.ostaluvat.fi/ 

 
KIREITÄ SIIMOJA JA TURVALLISTA VESILLÄ LIIKKUMISTA! 

http://ahven.net/
https://www.ostaluvat.fi/

