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PYHÄJÄRVEN KALASTUSALUE 

27800 SÄKYLÄ 

 

VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 

 

1. YLEISTÄ 

Kalastusalueen tehtävänä on toimialueellaan kalatalouden edistäminen ja kalastuslain 

1 §:ssä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen sen mukaan kuin kalastusalueen 

säännöissä määrätään. 

 

2. KALASTUSTIETOJEN HANKINTA 

Kalastusalue jatkaa ATK-rekisteriä hyväksi käyttäen tietojen keräämistä vuosittaisesta 

kala- ja rapusaaliista, kalastajista, käytössä olleista pyydyksistä ja suoritetuista 

hoitotoimenpiteistä. V. 2013 lopulla otettiin käyttöön sähköinen 

lupamyyntijärjestelmä, joka mahdollistaa lupamaksujen reaaliaikaisen valvonnan ja 

saalistietojen keruun. 

 

3. KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 

Nykyinen, vuosille 2009-2015 tehty käyttö-ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin 23.4.-09. 

Uusi kalastuslaki tuli voimaan 1.1.2016 . Laissa määritellyt kalatalousalueet 

käynnistyvät v 2019 alusta. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat on uudistettava siihen 

mennessä. 

Hallitus tekee vuosittain toimintakertomuksessaan selkoa suunnitelman toteutumisesta 

ja toimintasuunnitelmassa tehdään tarpeelliset muutokset. Kalastusalueen kokous 

vahvistaa päätöksellään molemmat. 

 

4. PYYDYKSET JA PYYNTIRAJOITUKSET 

4.1. VERKOT 

   

Muikku- ja siikaverkkojen korkeus on vapaa. Muikkuverkossa korkein 

sallittu solmuväli on 25 mm. 

 

 4.2. RYSÄT 

   

 4.2.1. Siika- ja muikkurysät 

Suurin sallittu pyyntikorkeus 6 metriä ja siikarysän pienin solmuväli 25 

mm. Rysät on laskettava vuokrattujen lottien rajojen sisäpuolelle. 

Rysälupia voidaan myöntää enintään neljälle(4) muikkurysälle 

(Kaupallisen kalastajaryhmään I rekisteröidylle) ja kolmelle (3) 

siikarysälle mädin-hankintaa varten. Rysäluvat myöntää hakemuksesta 

kalastusalueen hallitus, joka tarvittaessa voi myös päättää siianmädistä 

maksettavasta korvauksesta. Luvan saamisen ehtona on kuitenkin 

saalistietojen luovuttaminen kalastusalueen tilastokäyttöön ja siikarysien 

osalta myös velvollisuus mädinluovutukseen. 

Rysämaksut päättää kalastusalueen kokous vuosittain. 

 

 4.2.2. Hoitokalastus rysillä 

 

Vähempiarvoisten kalojen hyötykäytön ja kalavesihoidolliset 

näkökannat huomioiden hoitorysien käyttö ahvenen, särjen ym. 
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kevätkutuisten kalojen pyynnissä on sallittu huhti-kesäkuussa. 

Hoitorysän korkeus on enint. 4,0m, perän silmäkoko on vapaa. 

 

 4.2.3 HOITOKALASTUS NUOTTAAMALLA AVOVESIKAUDELLA 

 

  Avovesikauden hoitokalastusnuottauksen hyväksyttävät menetelmät ovat 

konevoimalla hitaalla nopeudella vedettävä hoitokalastusnuotta t. ns. 

kurenuottausperiaatteella toteutettava pyyntitapa. 

Hinattavan hoitokalastusnuotan enimmäismitoiksi on määrätty 

korkeuden osalta 6 m ja ns reisien ja suuosan yhteenlaskettu pituus 

suoraksi vedettynä enintään 50 metriä. Avovesikaudelle 2017 on hallitus 

myöntä-nyt luvan kolmelle nuottakunnalle. Jatkossa tulee harkittavaksi 

nuottakuntien enimmäismäärän rajoittaminen esim. 5:een. Lisäksi on 

huomioitava, että molemmat nuottaustavat edellyttävät erikseen 

vesialueen omistajan luvan vuosittain. Maksut kohdassa 10. 

  

 

 4.3. SIIAN KUTURAUHOITUS 

   

Nykyinen rauhoituspäätös hyväksyttiin vuosikokouksessa 27.4.2015 

vanhan Kalastuslain 37§:n 2 mom, nojalla ja on voimassa 2019 loppuun. 

1.1.2016 voimaan tulleen uuden Kalastuslain mukaan rauhoituspäätökset 

tekee ELY- keskus. Nykyinen päätös on tarkastettavana ELY:ssä. 

 

 4.4. VERKKOKALASTUSOIKEUS 

 

Verkkokalastusoikeus myönnetään kaikille luvan lunastaneille, sillä 

rajoituksella että ulkopaikkakuntalaisille ja mökkiläisille myönnetään 

maksimissaan lupa kahdeksalle (8 pituus 30m) verkolle. Uusi 

kalastuslaki rajoittaa vapaa-ajankalastajan verkkomäärän v. 2016 enint. 

8:aan. 

Ulkopuolisille ammattikalastajille verkkolupia ei myönnetä. 

 

 4.5. NUOTTAKALASTUSKIELTO 

 

Nuottakalastus on kielletty alueella, jonka raja alkaa Säkylän – Pöytyän 

rajalta Nummiojalta ja jatkuu sektorilla Emänkari – Iissalo – 

Käkiniemen nokka. Kielto koskee sektorin itäpuolista aluetta, mutta ei 

koske kuitenkaan nuottamiesten vuokraamia kalavesilotteja. Kieltoalue 

on tarkoitettu verkkokalastusalueeksi talvella. Verkkokalastus on sallittu 

myös järven selällä sellaisilla alueilla, joissa se voi tapahtua 

nuottakalastusta häiritsemättä. Tämän johdosta verkkokalastajia 

kehotetaan sopimaan näistä verkkokalastusalueista nuottakuntien kanssa. 

 

5. RAVUSTUS VUONNA 2018 

Rajoittamaton ravustusoikeus on kalaveden omistajilla, Euran, Säkylän ja Pöytyän 

kunnissa asuvilla sekä Pyhäjärven rantakiinteistöjen asukkailla. Muille myönnetään 

lupa enintään 20 rapumertaan. 
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Lupamaksu on 34 € jokaista alkavaa kymmentä rapumertaa kohden. Lisäksi on 

maksettava 10 tai 20 euron hoitomaksu, mikäli sitä ei ole jo kalastuslupien yhteydessä 

maksettu. 

Jokaisen ravustajan on pidettävä luvan yhteydessä annettua saalispäiväkirjaa. 

Kalastusalue määrää ravun alamitaksi 10 cm. 

 

 

 

6. KALAVESIEN HOITO 

 

Pyhäjärven kantaa olevia siianpoikasia istutetaan saatavuuden mukaiset määrät. 

Mädinkeräystä ja istutustoimintaa jatketaan vanhan käytännön mukaan. Ensisijaisesti 

istutuksiin käytetään vaan Pyhäjärven omaa kantaa olevia istukkaita. 

Järvitaimenen istutuksia harkitaan vastaisuudessa uuden kalastuslain ja 

kalastusasetuksen rajoitussäädösten perusteella. 

 

7. TOIMEKSIANTOTEHTÄVÄT 

Kalastusalue suorittaa selvittelysopimuksella sille siirretyt tehtävät. Kalastusalue voi 

ottaa vastaan myös muita mahdollisia toimeksiantotehtäviä. 

 

8. KALASTUKSEN VALVONTA 

Kalastuksen valvontaa toteutetaan hallituksen nimeämien valantehneiden 

kalastuksenvalvojien ja tehtävään lupautuneiden poliisiviranomaisten toimesta. 

Valvontaa toteutetaan myös yhteistyössä osakaskuntien, ammattikalastajien seurojen 

ja järvellä toimivien vapaa-ajankalastajien järjestöjen kanssa. Valvojat huolehtivat 

myös ravustuksen valvonnasta. Tarvittaessa pyydetään virka-apua poliisilta ja ELY-

keskukselta. 

 

9. VALTION KERÄÄMÄT KALASTONHOITOMAKSUT 

Selvittelysopimuksen mukaisesti kalastusalue käyttää kalastonhoitomaksuista 

vesialueiden omistajille korvattavat varat kalavesien hoitoon ja muuhun 

kalastusaluetoimintaan. 

 

10. KALASTUSLUPAMAKSUT 

Vuoden 2018 kalastuslupamaksut on vahvistettu kalastusalueen vuosikokouksessa 

26.04.2017. Vuonna 2019 kalastuslupamaksut, uuden Kalastuslain 379/ 2015 79 § 

huomioon ottaen ovat (Kalastonhoitomaksu valtiolle oikeuttaa kalastamaan yhdellä 

vieheellä koko maassa). 

 

Perusmaksu paikkakuntalaisilta ( Säkylä, Eura ja Pöytyä) on 10 €. Tämä maksu 

vaaditaan kaikilta ,kalaveden osakkaat, ammattikalastajat ja loma-asunnon omistajat 

asuinpaikkakunnasta riippumatta ja oikeuttaa ilman eri maksua kalastamaan 

pitkäsiimalla ja koukuilla, sekä lunastamaan jäljempänä mainittuja verkko-, katiska-, 

vetouistelu-, ravustus-, sekä kaupalliseen kalastukseen tarkoitettujen pyydysten lupia. 

Ulkopaikkakuntalaisten vastaava perusmaksu on 20 e. 

 

Mikäli paikkakuntalainen tai jäsenenä Eurassa, Säkylässä tai Pöytyällä olevassa 

vapaa-ajankalastusjärjestössä oleva henkilö harjoittaa vetouistelua moottoriveneellä 

useammalla vieheellä on lupamaksu 20 €. 
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Moottoriveneellä useammalla vieheellä tapahtuvasta vetouistelusta peritään 

ulkopaikkakuntalaisilta lupamaksua 90 €/vuosi tai 14 €/vuorokausi. Vetouistelun 

kilpailumaksu on 10€/ venekunta/ vuorokausi. 

 

Valtion kalastonhoitomaksun (39€7 vuosi, 12€/ 7 vrk, 5€/ vrk) lunastaneilta ei peritä 

virvelöinnistä ja yhdellä vieheellä tapahtuvasta vetouistelusta maksua kalastusalueelle. 

 

Pilkki- ja onkikilpailujen järjestämisestä ei peritä maksua, mutta niistä on ilmoitettava 

vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa isännöitsijälle t. kalastuksenvalvojalle. 

Kilpailun järjestäjä vastaa siitä, että kaikki saaliskalat tuodaan rantaan. 

 

Verkkomaksu on 3 €/verkko (30 metriä). Lupia on lunastettava se määrä, mitä 

verkkoja on enimmillään järvessä.  

 

Katiska- ja verkkomaksu yhdistettiin 3 €/verkko t. katiska. (hallitus 18.12.2008) 

 

Rysämaksu on 60 € siika- ja muikkurysältä/vuosi. Nuottamaksu on 600 € 

nuottakunnalta. Avovesinuottauksen lupamaksuiksi esitetään vuodelle 2018 300 € 

vedettävä ja 150 € kurenuotta.  

 

Nuotta– ja isorysien käyttöoikeus myönnetään vain kaupallisiksi kalastajiksi 

rekisteröityneille kalastajille ja kalastusyrityksille. 

 

Vesialueen omistaja voi periä korvausta nuottausoikeudesta harkintansa 

mukaan. Omistajan lupa on haettava vuosittain 15.6. mennessä. 

 

Ravustuksen lupamaksu on 34 € jokaista alkavaa kymmentä rapumertaa kohden. 

 

11. VIIKKO- JA VUOROKAUSILUVAT 

Leirialueet, leirikeskukset ja Pyhäjärven rannalla olevat hotellit, motellit ja lomakylät 

voivat lunastaa 10€:n hoitomaksulla enintään 3 verkon tai katiskan luvat 3€/ pyydys. 

18-64 vuotiaiden tulee maksaa myös kalastonhoitomaksu, joka sinällään oikeuttaa 

virvelöintiin ja vetouisteluun yhdellä vieheellä. 

 

12. PYYDYSTEN MERKITSEMINEN 

Verkkojata on merkittävä kummastakin päästä selvästi näkyvällä merkillä ja 

merkeissä on oltava omistajan nimi. Rysät, pitkäsiimat ja rapumerrat on merkittävä 

selvästi näkyvällä omistajan nimellä varustetulla merkillä. 

Rysien narut pitää poistaa tai vähintään upottaa, muussa tapauksessa valvojilla on 

velvollisuus poista kyseiset narut. 

 

Pyhäjärven jatkuvasti lisääntyvän veneilyn ja vetouistelun huomioiden kalastajien 

tulisi pyydysten merkinnässä huomioida kalastuslain määräykset ja merkitä pyydykset 

vähintään 1,2 metriä vedenpinnasta nousevalla salolla, jossa on kiinnitettynä 

neliönmuotoinen vähintään 20 cm korkea ja leveä lippu. Koskee myös ravustusta. 

 

Kalastajia kehotetaan huomioimaan se, että valvojilla on oikeus poistaa järvestä 

luvattomat ja merkitsemättömät pyydykset. 
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Joka talvi esiintyvien vaaratilanteiden välttämiseksi nuottakunnat velvoitetaan 

ehdottomasti merkitsemään nuotta-avannot. 

 

 

 

 

 

13. MUU TOIMINTA 

Kalastusalue seuraa Pyhäjärven kalatalouteen vaikuttavia hankkeita ja valvoo 

kalatalouden etua. 

 

Kalastusalue on kiinteässä yhteydessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 

Kalatalousyksikön, Satakunnan Kalatalouskeskuksen, Pyhäjärvi-Instituutin, 

Pyhäjärven Suojelurahaston ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa. 

 

Yhteistyössä vesialueen omistajien ja kalastajien kanssa edistetään Pyhäjärven 

kalatalouden kehittymistä. 

 

Kalastusalue osallistuu yhdessä Pyhäjärven Suojelurahaston kanssa Pyhäjärven 

hoitokalastukseen. 

 

 Alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät ovat tehneet ELY- keskukselle kalastuslain 

 22§ ja 33§:n mukaisen ehdotuksen vesialueiden jakamiseksi kalatalousalueisiin. 

 Lounais-Suomen yhteistyöryhmä on esittänyt Satakunnan 13 kalastusalueen yhdistä- 

 mistä neljäksi (4) kalatalousalueeksi. Ehdotuksen mukaan nykyiset Köyliönjärven, 

 Eurajoen- Lapijoen, Luvian, Raumanmeren ja Säkylän Pyhäjärven kalastusalueet 

 muodostaisivat uuden, työnimikkeellä Eurajoen- Lapijoen kalatalousalueen. 

 Varsinais- Suomen ELY- keskus on antanut 13.12.2017 päätöksen uusien kalatalous- 

 alueiden rajoiksi pääosin yhteistyöryhmän ehdotuksen mukaisena. 

  


