
KORPILAHDEN KYLÄN OSAKASKUNTA 

Kalastus- ja metsästyslupien hinnat alkaen  1.1.2021 

Tiedustelut lupa-asioista osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtajalle :  Ari Seppälä 

Kolulantie 20,  040 – 7300015   ari.seppala@voihyvinhunaja.fi 

 

KALASTAJAT MUISTAKAA ETTÄ POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUEEN 

VERKKOHARVUUSPÄÄTÖS  KOSKEE MYÖS KOPRPILAHDEN KYLÄN 

OSAKASKUNNAN VESIALUETTA PÄIJÄNTEESSÄ  

 

SILMÄVÄLILTÄÄN 41 – 54 MM VERKOT JÄIVÄT POIS KÄYTÖSTÄ JO   1.1.2007   

 

Osakaskunta on päättänyt että  katiskojen pitämiseen ei tarvita osakkailta lupaa osakaskunnan 

alueella. Katiskakalastus Korpiojassa on kielletty. 

 

Kalastusvalvontaa on tehostettu. Toimikaa annettujen huomautusten mukaisesti. Jos teiltä 

varastetaan yksikkömerkkejä niin  ilmoittakaa siitä osakaskunnan puheenjohtajalle saadaksenne 

uudet merkit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lupien hinnat ovat erilaisia osakkaille, kylässä asuville ja muille 

  Yksi pyydysmerkki maksaa: 

- osakkaille 3 euroa 

- muille  7 euroa 

Pyydysmerkkejä tarvitaan kalastukseen seuraavat määrät                                    

  

Verkko  30 m                        -  yli 5 m korkeat verkot 2 yksikköä 

Pitkäsiima 100 koukkua   

Rantarysä alle 1,5 m                            1 merkki 

Tuulastus            

Koukut 10 kpl   

Katiska osakkaille ilmainen, muille 5 katiskaan asti, sen jälkeen 1 merkki / katiska 

Heittouistin, uistin 2 merkkiä   

 

RAVUSTUS 

Ravustus Päijänteellä enintään 20 mertaa   1 merta = 1 merta merkki. Luvat  Päijänteelle 

kauppatalo Rantaselta, myös ulkopuolisille. Rapuja ei saa siirtää muihin järviin Päijänteestä. Jos 

pyydyksiä siirretään Päijänteestä muihin järviin, ne on desinfioitava rapuruton vuoksi ennen käyttöä 

muussa järvessä. 

 KATISKAA EI SAA KÄYTTÄÄ RAPUMERTANA ILMAN ERILLISTÄ RAVUSTUSLUPAA 

Ravustusluvat muihin järviin kuin Päijänteeseen vain osakkaille, ostetaan ottamalla yhteys 

osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtajaan. 

 

Ravustus Lautakkojärvellä tauolla rapukannan kasvamiseklsi. 

Ravustus osakaskunnan alueella Karisjärvessä kielletty 

 

Katiskakalastus Korpiojassa on kielletty. 

 

Kalastusvalvonnan helpottamiseksi, laitetaan merkit talvella merkkikeppiin, ja kesällä  verkossa 

rannanpuoleiseen pyydysviittaan. Päijänteessä jadassa saa olla kaksi 60 m verkkoa, 

ammattikalastajilla useampia. Pikkujärvillä vain  yksi  30 m verkko.  Muikkuverkkojadassa saa 

olla useampi verkko. 

 

Kalastuspaikkaa ei saa varata pelkillä pyydysviitoilla. Pyydyksettömät viitat poistetaan 

valvonnassa veneilyturvallisuuden perusteella. 

 

Merkitse pyydyksesi näkyvästi etenkin laivareittien läheisyydessä, muutenkin on käytettävä 

lainmukaisia pyydysviittoja. 

 

Vesioikeuden omaaville, tontin pinta-ala alle 1 ha, voidaan myydä 5 merkkiä osakashinnalla. 

Ammattikalastajat, yli 20 pyydysmerkkiä haluavat ja vesioikeutta vuokranneet, luvat vain 

osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtajalta. Osakkaiden lisäyksikkömaksuja peritään vain yli 20 

merkkiä ylittävältä osalta. Lisäyksiköt ulkopuolisten hinnalla. Lisäyksiköt hoitokunnan 

puheenjohtajalta. 


