VEHMAISTEN OSAKASKUNTA
Kangasalantie 120, 33730 Tampere
www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta

LUPAKUITTI

Päivämäärä ___/___ _________

vehmaisten.osakaskunta@gmail.com

Säilytä tämä kuitti tositteena ja pidä mukana. Pyydettäessä esitettävä kalastuksenvalvojalle.
Ostaja _______________________________________ Myyjä ________________________________________
Verkkokalastuslupa á 15 e, max 2/talous
kpl :
nrot
Katiskalupa á 5 e
kpl :
nrot
Viehekalastuslupa á 5 e/vapa veneessä
kpl :
nrot
Ravustuslupa á 5 e/merta max 10 kpl/talous
kpl :
nrot
Tuulastuskalastuslupa á 5 e/hlö ja atrain
kpl :
nrot
Koukkukalastuslupa á 5 e/10 koukkua
kpl :
nrot
Sukelluskalastuslupa á 20 e/hlö
kpl :
nrot
Pitkäsiimakalastuslupa á 10 e/max 100 koukkua
kpl :
nrot
LÄHETÄ SAALISPÄIVÄKIRJA KÄTEVÄSTI NETISSÄ: WWW.VEHMAINEN.FI/VEHMAISTEN-OSAKASKUNTA

RAJOITUKSET KALASTUKSENHOIDOLLISISTA SYISTÄ KAUKAJÄRVESSÄ JA PITKÄJÄRVESSÄ: ____ -____ ____________välisenä aikana
onkiminen, verkko– ja viehekalastus on kielletty. Onkimiseen tai pilkkimiseen ei tarvitse lupaa, mutta kieltorajoitusta on noudatettava.
Halimasjärvessä saa vain onkia. Runsaan veneliikenteen takia emme suosittele verkotusta Olkahistenlahden vesialueellamme.
LUPA

Verkkokalastus

ALUE

Kaukajärvi
Pitkäjärvi

Viehekalastus
(yhtaikaa
useammalla
vavalla, kelalla
tai vieheellä)

Kaukajärvi
Pitkäjärvi
Olkahistenlahti *)

Katiskakalastus

Kaukajärvi
Pitkäjärvi
Olkahistenlahti *)

Tuulastuskalastus
Sukelluskalastus,
harppuunakalastus
vapaasukeltajille
Ravustus

Koukkukalastus

Pitkäsiimakalastus

MERKINTÄ & VALVONTA

VOIMASSA

Verkon pollassa pitää olla
kiinnitettynä luvanmyyjän antama
Erillisin rajoituksin
muovinen numeroitu lupamerkki.
koko vuosi,
Verkko on merkittävä molemmista
poislukien
päistään riittävin polamerkein,
1.6. – 31.7.
joihin on selvästi merkittävä
kalastajan nimi ja yhteystiedot.
Viehekalastajan on
kalastuksenvalvojalle esitettävä
tämä kuitti, jossa on ostajan nimi.
Koko vuosi

Katiskan polassa pitää olla
kiinnitettynä luvanmyyjän antama
muovinen numeroitu lupamerkki.
Koko vuosi
Polaan on selvästi merkittävä
kalastajan nimi ja yhteystiedot.
Tuulastajan on kalastuksenvalvojalle
Kaukajärvi
esitettävä tämä kuitti, jossa on
Pitkäjärvi
Avovesiaika
ostajan nimi.
Olkahistenlahti *)
Kalastajan on kalastuksenvalvojalle
Kalojen kevään
esitettävä tämä kuitti, jossa on
Kaukajärvi
kudun päätyttyä,
ostajan nimi.
1.6. alkaen
Kaukajärvi
Pitkäjärvi
Olkahistenlahti *)
Kaukajärvi
Pitkäjärvi
Olkahistenlahti *)
Kaukajärvi
Pitkäjärvi
Olkahistenlahti *)

21.7. klo 12 31.10.
Koko vuosi

Koko vuosi

LISÄEHDOT
Suurin sallittu pituus on 30 metriä ja suurin sallittu korkeus 3
metriä. Silmäkoko: pienin sallittu solmuväli on 45 mm. Suositus
on 50 mm tai sen yli. Verkkojadassa saa olla enintään 2 verkkoa.
Poikkipäin verkotus sekä verkotukset Riihiniemen ja
pumppaamon linjan länsipuolella on kielletty.
Talviverkotuksessa sallitaan ainoastaan 2 x 30 m
verkkoa/avanto.
Valtion kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa mahdollistaa
kaikille kalastuksen yhdellä vavalla.
Alle 18- ja yli 65-vuotiaat ovat vapautettuja valtion
kalastonhoitomaksusta mutta heidän tulee noudattaa
kalastuksenhoidollisia rajoituksia onkimisessa ja
viehekalastuksessa sekä lunastaa viehekalastuslupa jos vieheitä
on useampi kuin yksi.
Katiska voi olla ns. moninieluinen. Katiskan johdinaidan pituus
maksimi 2 metriä.

Tuulastuskalastuslupa (henkilöjen ja atrainten määrä veneessä).

Sukelluskalastuslupa sisältää rapujen pyydystämisen käsin
ravustusaikana. Sukelluskalastusta ei saa suorittaa
paineilmalaitteiden avulla. Harppuunakalastuksella ei saa
vaarantaa lähistön ihmisiä eikä vaikeuttaa vesistön käyttöä.
Ravun alamitta on 10 cm (alamittaiset on laskettava välittömästi
takaisin järveen.)

Polaan tai rapumertaan on
kiinnitettävä luvanmyyjän antama
muovinen numeroitu lupamerkki.
Kalastajan on kalastuksenvalvojalle Koukkukalastusluvalla voi kalastaa madetta, haukea tai
esitettävä tämä kuitti, jossa on
iskukoululla (1 iskukoukku / 1 avanto).
ostajan nimi.
Pitkäsiima on merkittävä polalla
Pitkäsiimassa saa olla enintään 100 koukkua.
molemmista päistä, joihin on
selvästi merkittävä kalastajan nimi
ja yhteystiedot. Kalastajan on
kalastuksenvalvojalle esitettävä
tämä kuitti, jossa on ostajan nimi.

*) Näsijärven Olkahistenlahdella Vehmaisten jakokunnan alue.
Vehmaisten osakaskunnan tavoite on kasvattaa kalakantaa. Hoitokunta on keskustellut ja valmistelee ”eettisiä ohjeitä”, koska katiskoja ja mertoja jää järveen
tai niitä on tuotu liki yksityisrantoja tai muiden kalastusvälineitä (alle 50 m). Verkkoja on vedetty koko salmen suun pituudelta itäpuolella. On huomattavaa, että
hoitokunnan kalastuksenvalvojat suorittavat mm. merkkien valvontaa, mutta eivät ole poliiseja. Kalastusrajoituksilla pyrimme kasvattamaan Kaukajärven
kalakantaa ja kalojen kokoa.
Vehmaisten osakaskunta, hoitokunta 2019/tti

