
SUONENJOEN
ALAKYLÄN OSAKASKUNNAN KALASTUSLUVAN

MAKSAMINEN 

Alakylän osakaskunta on luopunut muovisten pyydysmerkkien 
myynnistä.

Kalastuslupa maksetaan suoraan Alakylän osakaskunnan 
pankkitilille ja se on voimassa sen kalenterivuoden jona se on 
maksettu.

Maksuohje:

Maksun saaja: Alakylän osakaskunta

Tilinumero: FI29 5443 0450 0335 54
( Pohjois-Savon Osuuspankki )

Viesti: merkitse viestikenttään kalastajan nimi ja
monenko pyydyksen lupa maksetaan, sekä
maininta ”osakas” tai ”ei osakas” riippuen
siitä onko kalastaja Alakylän osakaskunnan
osakas vai ei.  Yleensä alueella kiinteistön
omistava on myöskin Alakylän osakaskunnan
osakas.

Maksun määrä: - osakaskunnan osakkaan maksu on 1 euro
   yhtä aikaa vedessä olevasta pyydyksestä,

- ei osakaskunnan osakkaan maksu on 5 euroa
  yhtä aikaa vedessä olevasta pyydyksestä.

Pyydyksien merkitseminen
Kalastuslain 48 §:n mukaan pyydyksen asettajan NIMI JA 
YHTEYS-
TIEDOT tulee asettaa siten, että ne ovat havaittavissa pyydystä



nostamatta eli pyydyksen ”kohona” olevaan pönikkään tms.
Tähän tarkoitukseen sopii hyvin esim. vanhat muoviset 
pyydysmerkit joihin kirjoitetaan nimi ja puhelinnumero.  

Alakylän osakaskunnan kalastuslupien hinnat

Osakaskunnan osakkaat 
( kalastusluvan ostajalla on osakaskunnan alueella kiinteistö, jolla 
on oikeus yhteisiin alueisiin )

Yhtä pyydystä varten tarvitaan yksi yhden euron hintainen lupa-
maksu.  Pyydyksiä voivat olla esimerkiksi; verkko, katiska, uistin.

Pitkäsiimaan tarvitaan kaksi lupamaksua, viiteen iskukoukkuun yksi
lupamaksu ja nuottaan 10 lupamaksua.

Esimerkki: Jos kalastajalla on yhtä aikaa vedessä kaksi katiskaa ja
verkko, hänen tarvitsee maksaa kolme lupamaksua eli 3 euroa.

Kalastaja, joka ei ole osakaskunnan osakas

Kuten edellä mutta kalastusluvan hinta on viisi euroa kappale.

Esimerkki: Jos kalastaja vetää nuottaa ja hänellä on vedessä
kolme katiskaa, hänen tarvitsee maksaa nuotasta 5 x 10 euroa eli
50 euroa ja jokaisesta katiskasta 5 euroa eli yhteensä 15 euroa ja
kaikista yhteensä 65 euroa.

Alakylän osakaskunnan alue

Parhaiten alue löytyy karttaselaimella, osakaskunnan alueen
kiinteistötunnus on 778-412-876-2
Alue löytyy myös netistä seuraavasti: www.suonenjoki.fi
ja sieltä; Suonenjoen infokartta / vapaa-ajan palvelut / kalastus-
alueet / kalastusalue 15 Niinivesi / Alakylän osakaskunta

Voit katsoa myös lisätietoja www.vaajaniemi.net / kalastus

http://www.suonenjoki.fi/
http://www.vaajaniemi.net/


KALASTUSRAJOITUS
Verkkopyynti jään alta verkolla, jonka silmäkoko on 27 – 49 mm
on kielletty yli 15 metrin syvyydestä.


