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KESKI-PUULAN OSAKASKUNNAN KALASTUSLUVAT 

Osakaskunnan kalastuslupia myydään paikallisissa luvanmyyntipisteissä ja nettimyyntinä www.kalakortti.com enintään 10 

pyydysyksikköön saakka sekä vetouistelulupaa. Valtion kalastonhoitomaksu vaaditaan kaikilta 18 - 64-vuotiailta kalastuksen ja 

ravustuksen harjoittajilta.  Kalastonhoitomaksua ei tarvitse lunastaa:  

 1) Perinteisellä mato-ongella tai pilkillä kalastava henkilö, 2) alle 18 ja 65 vuotta täyttänyt henkilö tai 3) kalastuksessa mukana oleva 

apuhenkilö (esim. soutaja) 

 

Paikalliset luvanmyyntipisteet: 

 Hirvensalmi:  

o Seo-Hirvensalmi, Hirvensalmentie 39, Hirvensalmi 

o Puukonsaaren lautta (Vintinniemi-Puukonsaari), lauttapuhelin 0400 803 485 

o Pirkon kahvio ja kioski, Väisälänsaarentie 1184, Väisälänsaari 

 Kangasniemi:  

o Mannilan / Käräjäniemen kesäkauppa, Mannilantie 583, Kangasniemi 

o Lapaskankaan Teboil, Kiviniementie 2, Kangasniemi 

o Lounaskahvila Lounas ja Leipä, Joutsantie 11, Kangasniemi 

o Emmanuel Khouri puh. 040 502 5413, Hokantie 395, Kangasniemi 

 Mikkeli:  

o Kala-Kalle, Porrassalmenkatu 24, 50100 Mikkeli 

o Neste Otava, Hirvensalmentie 2, Mikkeli 

o Vahvaselän kauppa Korpikoski, Vanhamäentie 96, Korpikoski 

 

Sähköinen lupamyynti: 

 www.kalakortti.com pyydysyksikköluvat 10 yksikköön saakka ja vetouistelulupia. 

 Vetouisteluvan voi maksaa myös suoraa osakaskunnan tilille: xx xxxxxxxxxx, viestikenttään luvan haltijan nimi, osoite ja paikkakunta. 

Esim. Matti Meikäläinen, Lohitie 1000, Mikkeli, vetouistelulupa 2018.  

 

KESKI-PUULAN OSAKASKUNNAN KALASTUSLUPIEN MÄÄRÄYKSET 

KALOJEN PYYNTIMITAT JA RAUHOITUKSET 

- Järvilohen ja nieriän pyyntimitta on 60 cm.  

- Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on 50 cm, suositus 60 cm. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu ja tulee aina vapauttaa. 

- Kuhan alamitta on 42 cm, suositus 50 cm. 

VETOUISTELULUPA 

- Kalastaja sitoutuu noudattamaan luvan ehtoja lunastamalla kalastusluvan. Lupa on henkilökohtainen ja voimassa kalenterivuoden.  

- Vuosiluvan hinta 50 €. Kalastaja voi ostaa vaihtoehtoisesti Puulan viehekalastusalueen kalastusluvan useammalle vieheelle ja 

laajemmalle lupa-alueelle, kts. www.puula.fi  viehekalastusalue 

- Lupa oikeuttaa kalastamaan 5 vieheellä ja venekohtainen maksimiviehemäärä on 10 viehettä. Saaliskiintiö 2 lohikalaa/vrk.  

- Rantakiinteistöjen osalta tulee noudattaa häirinnän välttämistä, suositus että ei kalasteta 100 m lähempänä rantakiinteistöjä. 

 

VERKKOKALASTUS 

- Verkko (enintään 31 m) on 1 pyydysyksikkö. Pyydysyksikköhinta määrätään vuosittain osakaskunnan kokouksessa. 

- Pinta- ja välivesipyynnissä on sallittu muikkuverkot ja yli 79 mm verkot. Kiellettyjä ovat 21 – 79 mm verkot. 

- Kalojen pyyntimittoja vastaavat ohjeet verkkokalastukseen. Kuhan kalastuksessa tulee käyttää vähintään 55 mm verkkoja ja 

lohikalojen kalastuksessa 80 mm verkkoja, näin vältät alamittaiset saaliskalat sekä turvaat istutusten tuottavuuden ja kalojen 

luontaisen lisääntymisen.  

- Särkilampi: Enintään 4 kpl verkkoja per kalastaja silmäkooltaan vähintään 50 mm.  

 

RAVUSTUS 

- Rapumerran pyydysyksikköarvo on 0,5 yks tarkoittaen, että 10 yksikköä lunastanut voi ravustaa enintään 20 mertaa käyttäen. 

- Hinta määrätään vuosittain osakaskunnan kokouksessa. Lupa on voimassa yhden kalenterivuoden.  
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