
Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan vuositiedote 2023 
 
Osakaskunnan pyydysluvan ostaminen edellyttää vuosittaisen perusmaksun 6.2€ maksamista 

sekä kirjoitusmaksua luvanmyyjälle 2,50 € jokaisesta kirjoitetusta luvasta. 
Kalakortti.com nettipalvelusta ostettaessa noudatetaan palveluntarjoajan palvelumaksuja. 
 

Kaikilta 18-64-vuotiailta kalastajilta edellytetään Valtion kalastonhoitomaksun maksamista. 

 
Saaliskyselyyn vastaaminen on osakaskunnan sääntöjen mukainen velvollisuus.  
Saalisilmoituksiin vastanneiden kesken arvotaan palkinto. Saalisilmoituksen voi tehdä 
luvanmyyntipaikoissa lupien oston yhteydessä. Vastata voi myös internetissä osakaskunnan 

kotisivuilla: www.rasvankivirmasvesi.fi 
 
Pyydysyksikön hinta 2,5 euroa sis. alv 24 %. 
 
Pyydysten yksiköt: 

1. Verkko (pituus enint. 30m) 2 yks. (5 € sis. alv=24%) 
2. Katiska  1 yks (   
3. Lisäuistin, perho,  1 yks 
4. Pitkäsiima (enint.100 kouk.), syöttikoukut (5kpl) 1 yks. 
5. Rapu- tai kalamerta (5 kpl)  1 yks 
6. Tuulastus 1 yks.  
7. Rysä alle 2 m   2 yks.  

Isorysä tai paunetti lisäksi 2 metriä ylittävältä pyydyskorkeudelta 6 yks. (15 euroa) kutakin 
alkavaa lisämetriä kohden. 

8. Nuotta  60 yks.  
9. Trooli (vain kaupallisille kalastajille) 120 yks.  

 

 
Kalastusrajoitukset 
 
Talluskanavassa kalastaminen on sallittu ainoastaan osakkaille ja vaatii erillisen luvan 25€/ vuosi,  
Kiinteistöntunnus kysytään lupaa ostettaessa. Erityiskohde, joka ei ole yleiskalastusoikeuden 
piirissä. 
 
Tervonsalmessa on verkonpitokielto. Kartta löytyy osakaskunnan nettisivulta.  
 
Verkon silmäkokoa koskevat rajoitukset osakaskunnan vesialueilla: 
 
Sallittuja kaikissa vesissä ovat muikkuverkot (alle 28mm silmäkoko) ja yli 54mm verkot. 

 45-54 mm on sallittuja pienissä järvissä ja isojen järvien alle 5 m vesialueella. (Virmasvesi, 
Rasvanki, Iisvesi)  28-44 mm on kielletty kaikissa vesissä. 
 

✓ KUTTAJÄRVESSÄ JA SAITTAJÄRVESSÄ sallitaan (45-54mm) pito alle 3 m (matalassa) 
vesialueella. 

 
Seisovien pyydysten pitäminen Autuaanlammessa on kielletty. 
 
Kalojen alamitta 
 
Kalastuslain ja asetuksen perusteella alamitta kuhalle 42 cm ja rasvaeväleikatulle järvitaimenelle 
50 cm.  Luonnontaimen on rauhoitettu kokonaan. 
 
Pyydysmäärän rajoitus 
Vapaa-ajan kalastajille on sallittua pitää pyynnissä enintään 240 m  
(8 kpl 30 m pitkiä verkkoja) pyyntikuntaa kohti.  
 



 
Pyydysten merkintä  MERKITSE  AINA KALASTAJAN YHTEYSTIEDOT  
vesiliikennealueella: VEDEN PINNALLE LIPPUUN TAI KOHOON !!!!!!!! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Muualla riittää 40 cm korkea salko+ 20x20 lippu tai 15cm koho. 
 
 

Vesilintujen metsästys Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan vesialueilla: 
 
Osakkaille ilmainen. Ulkopuolisille lupamaksu 25€ (sis alv) /metsästäjä. 
 
Haitallisten vieraslajien pyynti osakaskunnan vesialueella on luvallista ja maksutonta. 
https://www.riistainfo.fi/haitalliset-vieraslajit/ 
 
Vesilintujen metsästyksen rauhoitusalueet: 
Petäjäjoen suualue (Virmaanpää) ja Kivilahti (Kuttajärvi, Koskenkylä), Keihäsjärvi, Pitkäjärvi, 
Itälampi (Syvänniemi) 
 

Luvanmyyjät 1.12.2022 ALKAEN:  
 
Karttulan  Lankku Pupi,  
Syvänniemi M-Market Keihäskoski 
Tervon  K-market Lohiranta 
Suonenjoki  Kukkakauppa Ruusunen sekä netissä www.kalakortti.com  
 
Kalastuksenvalvojien yhteyshenkilö 
Veikko Pulkkinen 0400678812 
 
Rasvanki-Virmasveden hoitokunta 2022- 4/ 2023 
 
puheenjohtaja: Matti Kärkkäinen  puh:0400654338,      puheenjohtaja@rasvankivirmasvesi.fi 
vpj Mikko Koskivuori   puh: 0407540758  
sihteeri Timo Oranen   puh 0440841271 hoitokunta@rasvankivirmasvesi.fi 
Matti Saastamoinen,  varajäsen Ari Vihavainen  
Veikko Pulkkinen,   varajäsen Minna Puranen  
Pekka Nuutinen,   varajäsen Kari Mähönen  
Pertti Oksman,   varajäsen Heikki Kiiski 
Mikko Koskivuori  varajäsen Erkki Manninen  
Matti Kärkkäinen  varajäsen Johanna Ulpovaara 
 

www.rasvankivirmasvesi.fi 

https://www.riistainfo.fi/haitalliset-vieraslajit/
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