
Vesijaon osakaskunnan tiedote 2022 
 

Y-tunnus 3263511-5, kiinteistörekisterinumero 576-415-876-25, 

vesialue 1766,9 hehtaaria 

 

 

 

 

KALASTUSOHJE 
 

Pyydysyksikköarvot 

Yksikköarvot (pyydysmerkit) eri pyydyksille, yksikkömaksu 5 € 

 

- katiska        1 yksikkö        - rysä (korkeus yli 150 cm)       2 yksikköä 
- verkko (enit. 3 m x 30 m)      1     ”       - rysä (korkeus enint 150 cm)  1 yksikkö 
- verkko (yli 3 m x 30 m)          2     ”       - koukku 5 kpl (talvikalastus)   1      ”  
- verkko (yli 3 m x 60 m)       4     ”       - rapumerta (5 kpl)            1 yksikkö 
- pitkäsiima (100 koukkua)      3     ”    
- trooli / nuotta, erillislupa       - avorysä (paunetti) erillislupa 
 

Pyydysyksikkömäärät 

Yksikkömäärät: 

- kalamerkki eli 1 yksikkö 10 kpl/henkilö, lisämerkit max 2kpl, a´ 10 € 

- 1 rapuyksikkö = 5 kpl rapumerkkejä, yksikön hinta 5 €, ei myyntirajoitusta 

 

Pyydysyksikkömaksut ja eri lupien hinnat 

- verkko ja katiska yksikkömaksu 5 €, osakas, ulkopuolinen Vesijaon kylässä asuva tai ulkopuolinen 

vapaa-ajan asukas 

- uistelulupa/tuulastuslupa osakkaalta ja ulkopuoliselta Vesijaon kylässä asuvalta 20 €/vuosi.  

- uistelulupa/tuulastuslupa oikeuttaa käyttämään useita vapoja ja uistimia. 

- rapumerta osakkaalta ja ulkopuoliselta Vesijaon kylässä asuvalta 5 €/5 mertaa. 

- kilpailuluvat myöntää osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja  

- ammattikalastajien yksiköt myöntää puheenjohtaja 

 

Pyydysten merkintä, ohjeet ja määräykset  

- Vesijakojärvellä verkkojen molemmat päät tulee merkitä näkyvällä lippumerkeillä (vähintään 1,2 

metriä korkea). Pintapyydys tulee vesiliikenteen käyttämillä alueilla merkitä kahdella 

päällekkäisellä lipulla. Pikkujärvillä pyydykset voi merkitä näkyvillä kohoilla, jotka ulottuvat 

vähintään 15 cm pinnan yläpuolelle. Pyydyksiin on merkittävä kalastajan nimi ja yhteystiedot 

(nimi ja puhelinnumero tai osoite).  

- verkkojadan pituus saa olla enintään viisi (5) verkkoa (5x30m)  

- muilla järvillä enintään kaksi (2) verkkoa 

- pyydykset on koettava riittävän usein, ettei kala kuole ja pilaannu. 

- kalanpyydyksiä ja rapumertoja ei saa laskea 50 m lähemmäksi vieraan huvilan rantaa. 



Verkonsilmäkoon rajoitus 

 - kalastus kielletty Vesijakojärvessä 36–49 mm verkoilla, muilla järvillä ei rajoitusta 

 - kalastaa saa 50 mm ja sitä suuremmalla ja 35 mm pienemmällä verkonsilmäkoolla 

 

Valtion kalastonhoitomaksu 

Onkiminen ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joihin ei tarvita kalastuslupaa. 

Muuhun kalastukseen 18–64-vuotiaiden tulee lunastaa kalastonhoitomaksu. 

Kalastonhoitomaksulla voi kalastaa vain yhdellä vavalla. Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-

alueilla sekä ELY-keskusten määräämillä kieltoalueilla kaikilla osakaskunnan vesialueilla kalastus ei 

ole sallittu. Alle 18 ja yli 64-vuotiailla yhdellä vavalla tapahtuva kalastus ei vaadi valtion 

kalastonhoitomaksua, vaan on ilmainen. 

 

Istutukset 

Hoitokunta on varannut tämän vuoden istutuksiin 5000 €. Ensi vuoden tiedotteessa kerrotaan 

toteuma.  

 

Valvonta 

Valvontaa tehostetaan ulkopuolisilla, osakaskunnan valtuuttamilla valvojilla. Suuremmista 

valvontatapahtumista tiedotetaan etukäteen. 

 
Yhteiset tilaisuudet  
Vesijaon osakaskunta, Vesijako-järven suojeluyhdistys ja Vesijaon-Porsan kyläyhdistys järjestävät 
yhdessä erilaisia tilaisuuksia kalastukseen ja järven virkistyskäyttöön liittyen. Tilaisuuksista 
tiedotetaan erikseen Facebook-ryhmissä, kotisivuilla ja jäsenkirjeissä. Tällaisia tilaisuuksia ovat: 

• Retki kylänrannan laavulle 

• Nuotanvedot (osakaskunta hankkii nuotan) 

• Kuoreen liippiminen    

• Madepilkit   

• Kalastuskoulutus 

• Kylänrannan tapahtumat  

• Kalakilpailut, uistelua, ongintaa ym.  
Edellä mainitut tilaisuudet ovat kaikille avoimia! 
 
Kalamerkkien myyjät: 

*Sirkka Heinonen, Paperikeidas, Padasjoki, Kirkonkylä 

*Pasi Ahola, Tuoretori P. Ahola, Vesijako 

*Olli Lehtiö, Telaranta, Porasa 

*Pentti Lehtonen, Rasilahti 

 
Hyvää Kalastusvuotta 2022! 
 
Hoitokunnan  
Puheenjohtaja Hannu Tukia 045 6356195, 
Varapuheenjohtaja Jyrki Puupponen 050 3701113 


