
Kalastusluvat Luonterin osakaskunnan lupa-alueelle

Luonterin osakaskunnan kalavesillä kalastettaessa (www.luonterinok.fi) on pyydyksissä oltava 
osakaskunnan pyydysmerkit ja Valtion kalastonhoitomaksu maksettuna (jos olet 18-64-vuotias). 
Osakaskunnan pyydysmerkkejä myydään Anttolan kone ja urheilussa, Sportia Juvalla, Martti 
Pesosella ja nettimyyntinä (www.ostaluvat.fi). Vuoden loppuun asti ovat myös vanhat vuoden 2022 
merkit voimassa. Muovisiin pyydysmerkkeihin on merkittävä luvanhaltijan nimi ja puhelinnumero 
esimerkiksi pysyvällä tussilla.

Viehe- ja uisteluluvan voi ostaa nettimyynnistä, edellä mainituista myyntipisteistä ja lisäksi 
tekemällä tilisiirron tilille: FI32 5340 0020 2577 37. Kirjoita tilisiirron viestikenttään kalastajan 
nimi ja ”Luonterin ok uistelulupa 20xx”. Muut erikoisluvat voi hankkia myyntipisteistä ja 
tilisiirtona. Kalastettaessa on tositteet maksetuista kalastusluvista pidettävä mukana.

Hinnasto
Pyydysyksikön hinta: 3 €, osakkaat ja ulkopuoliset voivat ostaa pyydysyksiköitä 10 merkkiin asti
luvanmyyntipisteistä. Osakkaat, joiden omistus oikeuttaa yli 10 yksikköön,
voivat lunastaa hoitokunnalta omistusosuutensa oikeuttavan määrän yksiköitä.

Pyydysten yksiköinti
Verkko, 30 m: 1 pyydysyksikkö
Katiska: 0,5 yksikköä (yhteystiedot merkittävä näkyviin toiseen pyydykseen)
Rantanuotta: 10 yksikköä
Rysä/paunetti, pyyntikorkeus enintään 1,5 m: 3 yksikköä
Rysä/paunetti ja isorysä, pyyntikorkeus yli 1,5 m: 20 yksikköä
Pitkäsiima (enintään 100 koukkua): 2 yksikköä (ei norppa-alueella)
Isku- tai vastaavat koukut 5 kpl: 1 yksikkö (ei norppa-alueella)
Tuulastus (atrain), harppuuna, jouset: 1 yksikkö (maksukuittikin riittää)

Erikoisluvat - lisätietoja erikoislupaesitteestä (linkki PDF), kun se valmistuu.
Uistelulupa 40 € / kalenterivuosi, 20 € / viikko, (enintään 10 vapaa/venekunta)
Täplärapulupa: 1 ”täplärapuyksikkö” = 20 mertaa = 10 €
Ravustuslupa (vain osakkaille): 1 ”jokirapuyksikkö” = 5 mertaa = 15 € (enintään 4 yksikköä)
Trooli: 600 € /kalenterivuosi
Yrittäjälupa: 40 € / kalenterivuosi /mökki, sisältää uisteluluvan ja 5 pyydysyksikköä
Nuotta: 40 € osakkaille /kalenterivuosi, 80 € ulkopuolisille / kalenterivuosi
Hoitokalastuslupa, Tutkimus- ja koekalastuslupa, Uistelukilpailujen maksu on 10 € / venekunta

Kalojen alamitat ja kalastusrajoitukset
Järvilohi: rasvaeväleikattu vähintään 60 cm. Rasvaevällinen järvilohi ja taimen on rauhoitettu.
Järvitaimen: rasvaeväleikattu vähintään 50 cm.
Nieriä on rauhoitettu kokonaan – samoin ankerias.
Kuha: vähintään 42 cm. Harjus: vähintään 35 cm.
Lupa-aluekarttaan merkitty kalastuksen rajoitusalue, jossa pysyvien pyydysten käyttö on rajoitettua.

Veneenlaskupaikka
Luonterin osakaskunnan alueella veneenlaskupaikka on Savivedenpäässä. Ajo-ohje: 
Maaralantie 258, josta vasemmalle puutavaran uittopaikalle noin 300 metriä. Risteyksessä viitta: 
Puottopaekan Piitsi, missä on Koikkalan kyläyhdistyksen ylläpitämä grillikatos. Veneen 
lyhytaikainen säilytys on mahdollista puottopaikan laiturissa.

Nämä lupaehdot ovat voimassa toistaiseksi 20.9.2022 lähtien.


