
HAUTAAN OSAKASKUNNAN KOSKIALUELUPA TARPIANJOELLE 

ÄLÄ AIHEUTA KALASTAESSASI TARPEETONTA HÄIRIÖTÄ ASUKKAILLE JA MAANOMISTAJILLE. ÄLÄ JÄTÄ JÄLKEESI ROSKIA. 
AVOTULEN TEKO VAIN MAANOMISTAJAN LUVALLA 

KIREITÄ SIIMOJA TOIVOTTAA HAUTAAN OSAKASKUNTA 

Koskialuelupa kattaa Tarpianjoen Kopankoskesta alavirtaan päin ulottuen aina Jalantijärveen saakka. Koskialuelupaan sisältyy 
kolme koskialuetta, Kopankoski, Pajukoski ja Kirkonkylän koskialue. Kopankoski ja Pajukoski ovat yhteisiä Raidisto-Taipaleen 
osakaskunnan kanssa. Koskialueet on merkitty tauluin. Myös koskien väliset alueet kuuluvat lupa-alueeseen. 

KOSKIALUELUPIEN HINNAT 

Koskialuelupa aikuinen 12 € / vrk tai  60 € / vuosi 

Nuorisolupa, ikäraja 0-20 vuotta, 5 € / vrk tai  30 € / vuosi 

Osakkaiden koskialuelupien tiedustelut ja myynti Hautaan osakaskunnan lupamyyjiltä 

Kaikilla 18-64-vuotiailla tulee olla suoritettuna myös valtion kalastonhoitomaksu (39 euroa vuonna 2016)  
http://mmm.fi/kalat/vapaa-ajankalastus/valtion-kalastonhoitomaksu 

KALASTUSSÄÄNNÖT JA RAJOITUKSET 

Vaelluskalavesistö on vesialue, jota vaelluskalat käyttävät keskeisenä vaellus- tai lisääntymisalueenaan. Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella 
onkiminen ja pilkkiminen on kielletty, ja kielto koskee myös alueen vedenomistajaa ja kalastusoikeuden haltijaa. Lisäksi viehekalastus on kielletty 
koski- ja virta-alueella ilman vedenomistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa (kalastuslain 7 §). Koski- ja virta-alueella tarkoitetaan vesistön 
sellaista aluetta, jossa vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä (kalastuslain 4 §). 
http://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus 

Taimen on toistaiseksi kokonaan rauhoitettu, saaliiksi saadut taimenet on vapautettava ja laskettava veteen 
välittömästi. Taimenen kuturauhoituksen aikana (SYYS- LOKA- JA MARRASKUU) koskialueiden kutusorakoilla on 
voimassa myös kahluukielto. 

Muiden kalojen pyynti on sallittua myös taimenen kuturauhoituksen aikana. 

Kaikkien koskialuelupien saalisrajoitus on 2 kirjolohta / vrk, muilla kaloilla (esim. ahven, hauki, kuha) ei ole 
saalisrajoitusta.  

Sallitut pyyntivälineet ovat perho, uistin ja tahna. Seisovat pyydykset (esim. verkko tai katiska) ja elävän syötin 
käyttö on kielletty 

Vain yksi vapa per henkilö saa olla kerrallaan käytössä 

Mato-onginta koski- ja virta-alueella on kielletty 

KOSKIALUEIDEN KALASTUKSENVALVONTA, ALUEELLA SUORITETAAN KALASTUKSENVALVONTAA 

”Jos kalastuksenvalvoja tapaa luvattomasti tai lainvastaisesti kalastavan henkilön tai luvattoman tai lainvastaisen pyydyksen, kalastuksessa käytetyt 
välineet ja saatu saalis voidaan ottaa talteen. Talteen otetut tavarat kalastuksenvalvoja luovuttaa poliisille, tai säilyttää poliisin antamien ohjeiden 
mukaan.” 

”Kalastuksenvalvoja voi antaa lakia rikkoneelle kalastajalle huomautuksen tai tehdä poliisille tutkintapyynnön. Jos kalastaja on oman ilmoituksensa 
mukaan maksanut kalastonhoitomaksun, mutta hänellä ei ole esittää siitä kuittia, voi kalastuksenvalvoja antaa kalastajalle määräyksen käydä 
poliisiasemalla näyttämässä kuitin. Jos kuittia ei ole, tai käy ilmi, että kalastaja on vasta tarkastuksen jälkeen maksanut kalastonhoitomaksun, 
määrää poliisi siitä rikesakon.” http://www.ahven.net/kalastuksenvalvonta 

LUPIEN MYYNTI JA LISÄTIEDOT 

Koskialuelupia myyvät alla mainitut kalastuslupien myyjät tai maksamalla lupamaksu osakaskunnan tilille FI65 5472 0420 0444 20 
(OP 547204-244420). Maksukuittiin on merkittävä kalastajan nimi sekä kalastuksen aloituksen päivämäärä ja kellonaika tunnin 
tarkkuudella. 

Kalastuslupien nettikauppa  www.kalakortti.com, Virtaavien vesien viehekalastusluvat, Tarpianjoki - Hautaan 
osakaskunnan koskialuelupa 

NESTE KYLMÄKOSKI, Tampereenväylä 1005, 37910 KYLMÄKOSKI, (03) 545 1084 

Kalastustarvikemyymälä VALAJÄRVEN KARTANO, Tampereentie 2, 31860 Urjala, (040) 182 0253 

Esko Rupponen, Pajukurkuntie 92, 37910 KYLMÄKOSKI, (0400) 928 528 

Ari Koppila, Favenintie 55, 37910 KYLMÄKOSKI, (040) 732 2188 

Petri Nykänen, Pajukoskentie 42, 37910 KYLMÄKOSKI, (050) 567 2973 

http://mmm.fi/kalat/vapaa-ajankalastus/valtion-kalastonhoitomaksu
http://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
http://www.ahven.net/kalastuksenvalvonta
http://www.kalakortti.com/


HAUTAAN OSAKASKUNNAN KOSKIALUELUPA TARPIANJOELLE 

ÄLÄ AIHEUTA KALASTAESSASI TARPEETONTA HÄIRIÖTÄ ASUKKAILLE JA MAANOMISTAJILLE. ÄLÄ JÄTÄ JÄLKEESI ROSKIA. 
AVOTULEN TEKO VAIN MAANOMISTAJAN LUVALLA 

KIREITÄ SIIMOJA TOIVOTTAA HAUTAAN OSAKASKUNTA 

 

www.retkikartta.fi 

 

http://www.retkikartta.fi/

