Uudet säännöt pyydysten
merkinnästä
Huhtikuussa 2012 voimaan tulleen kalastusasetuksen
mukainen pyydysten merkintä on pääpiirteissään
seuraava:

Kalastus ja ravustus

Ruovedellä
Ruovesi on monipuolinen
ympäristö kalastuksen
harrastamiseen ja myös
varsin kalaisa järvi. Hauki-,
kuha- ja ahvenkannat
ovat vankat ja monia
muitakin lajeja voi tavoitella
järven seliltä, niemien
kärjistä ja karikkojen
kupeista eri pyyntitavoilla.
Kauniin reittiveden
varrella voi kokea upeita
luontoelämyksiä seuraillen
luonnon elämää ja
tapahtumia kalastuksen
lomassa läpi vuoden.

Kalastusluvat
Onginta ja pilkintä ovat kaikille maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Lisäksi alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta
täyttäneet voivat heitto- tai vetouistella yhdellä vavalla ja
vieheellä ja yhdellä painokuvalla maksuttomasti.
Muuhun kalastukseen tarvitaan aina sekä kalastuslupa että valtion kalastuksenhoitomaksu. Sama koskee ravustusta.
Kalapassin Ruoveden uistelulupa
Yhtenäislupa-alue kattaa ison osan vesistöä Muoleen ja
Vilppulan välillä, ulottuen jonkin verran myös Kuoreveden puolelle (kts. kartta). Luvassa ei ole vaparajoituksia
ja vuosiluvan hinta on 31,2 € (2012). Luvanmyynti Ruovedellä: Anita Viljanmaa.

Murole-Syvinki
pyydyslupa-alue
Ruoveden kaksi isoa pyydyslupa-aluetta, Murole-Kauttu
ja Kauttu-Syvinki yhdistyivät vuoden 2012 alusta yhdeksi
lupa-alueeksi, jossa voi kalastaa verkoilla, katiskoilla ym.
seisovilla pyydyksillä. Lupia myyvät alueen osakaskuntien luvanmyyjät. Koko oheiseen karttaan merkitty alue
on kalastajien käytössä riippumatta siitä, miltä alueeseen
kuuluvalta osakaskunnalta kalastusluvan ostaa.

• Vesialueilla, joissa on vesiliikennettä, pyydykset on
merkittävä vähintään 1,2 m korkeilla lippusaloilla*,
joissa on vähintään 20 cm leveä ja korkea
neliönmuotoinen lippu
• 1,5 metriä lähemmäs pintaa asetetut pyydykset on
merkittävä tuplalipuilla
• Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei yleensä harjoiteta
eivätkä pyydykset haittaa vesistön muuta käyttöä,
pyydykset tulee merkitä vähintään 15 senttimetrin
koholla* (ei läpinäkyvällä) tai vähintään 40 senttimetrin
lippusalkoon* kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun
pituus on vähintään 15 senttimetriä.
• Yksittäiset rapumerrat merkitään vähintään 5 cm 		
korkeilla kohoilla*, mertajadat kuten muut pyydykset
(kts. edelliset kohdat)
• Jäällä pyydys/avanto merkitään vähintään 1,2-metrisellä
merkkisalolla** (ei valkoisella), jos avannon halkaisija >
40 cm
• 1,2-metriset lippusalot tulee merkitä vähintään 2 cm:n
korkuisilla kaikkiin sivusuuntiin näkyvillä heijastimilla
• Kalastajan nimi ja puhelinnumero tai osoite tulee
merkitä pyydyksen uloimman kohon tai lippusalon
yhteyteen
• Pyydysten merkitsemiseen käytettävien köysien tulee
olla uppoavaa materiaalia tai ne tulee painottaa
* veden tai ** jään pinnasta mitattuna

Murole-Syvinki –alueen kalastusmääräykset
• Kalastuslupa lunastetaan minkä tahansa yhteisalueeseen kuuluvan osakaskunnan luvanmyyjältä.
• Pyydyslupa-alue kattaa muut pyyntitavat, mutta ei viehekalastusta, jota varten on oma Kalapassin Ruoveden lupa
eikä ammattikalastusta ja ravustusta, joista päättävät kukin osakaskunta erikseen.
• Lupia myydään kaikille halukkaille.
• Pyydysten määrää ja rakenne on vapaa; ei rajoituksia verkon korkeudelle ja silmäkoolle.
• Pyydysyksikön hinta on 2,5 € (2012). Verkko vastaa kahta, katiska yhtä pyydysyksikköä.
• Pyydykset on merkittävä luvanoston yhteydessä annetuilla pyydysmerkeillä ja kalastusasetuksen mukaisilla merkeillä
(kts. asiaa koskeva teksti yllä).
• Kalastettaessa tulee noudattaa kalastuslakia ja -asetusta ja alueella voimassa olevia viranomaisten, kalastusalueen
ja osakaskuntien/kalastuskuntien määräyksiä.
• Luvanoston yhteydessä ja kalastettaessa 18-64-vuotiailla kalastajilla tulee olla mukana kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta ja se on näytettävä vaadittaessa kalastuksenvalvojalle.

Murole-Syvinki -pyydyslupa-alueen osakaskunnat ja luvanmyyjät
ja reittiveden ravustuslupien myynti: 			
			
Osakaskunta/kalastuskunta Luvanmyyjä

Osoite

Ravustus reittivedellä

Kekkosen

Kyläpuati Justiinat

Muroleentie 775, Murole

Lupia myydään kaikille

Pihlajalahden

Anita Viljanmaa (kyläkauppa)

Ruovedentie 44, Ruovesi

Lupia myydään kaikille

Jämingin yksinäinen
Anita Viljanmaa (kyläkauppa) Ruovedentie 44, Ruovesi
				
				

Lupia myydään kaikille,
osakkaat 2,5 €, muut 5 €,
ei rajoitusta

Jäminginkylän
		

Anita Viljanmaa (kyläkauppa)
Olavi Mattila (kesällä)

Ruovedentie 44, Ruovesi
Ihantolantie 8, Ruovesi

Lupia myydään osakkaille,
10 merran rajoitus

Pekkalan
		
		
		

Jäminkipohjan Grilli (kesällä)
Kalle Ahola (kesällä)
Aulis Rouhiainen (kesällä)
Pekka Mikkola

Linnanperäntie 5, Jäminkipohja
Lupia myydään kaikille,
Vasamanperäntie, Jäminkipohja
ei rajoitusta
Sillanmäenhaara 101, Jäminkipohja
Vaskuntie 29, Jäminkipohja

Pitkälän		
Pekka Kojola
			

Pitkälän kartano,
Paarlammintie 435, Ruovesi

Ruhalan-Viljakkalan
		
		

Ruovedentie 44, Ruovesi
Lupia myydään osakkaille,
Pohjankyläntie, Jäminkipohja
10 merran rajoitus
Auvisentie 73, Jäminkipohja				

Anita Viljanmaa (kyläkauppa)
Osmo Vilen
Eero Mikkola

Aution, Rajalahden ja
Hannu Peltonen
Pihlajalahdentie 155, Ruovesi
Rämingin			

Lupia myydään kaikille,
10 merran rajoitus

Lupia myydään kaikille,
10 merran rajoitus

Tapion

Rauno Ojala (kesällä)

Ruhala

Kautun		
		

Kauko Kuusenoja
Anita Viljanmaa (kyläkauppa)

Mustanlahdentie 44, Ruovesi
Ruovedentie 44, Ruovesi

Lupia myydään osakkaille

Storminiemen
		
		
		

Anita Viljanmaa (kyläkauppa)
Osmo Mikkilä
Seppo Ylinen
Väinö Palmroth

Ruovedentie 44, Ruovesi
Koverontie 357, Mustajärvi
Ruovedentie 54, Ruovesi
Pappilankulmantie 288, Ruovesi

Lupia myydään kaikille,
ei rajoitusta

Pappilan
		

Vinhan kirjakauppa
Anita Viljanmaa (kyläkauppa)

Ruovedentie 15, Ruovesi
Ruovedentie 44, Ruovesi

Lupia myydään kaikille,
10 merran rajoitus

Ritoniemen
Anita Viljanmaa (kyläkauppa) Ruovedentie 44, Ruovesi
				

Lupia myydään kaikille,
ei rajoitusta

Mustajärven
PK-osat Pasi Koivisto
Honkalantie 2, Ruovesi
				
				

Osakkaat 2 €/merta,
muille 4 €/merta,
10 merran rajoitus

Ruoveden-Kuoreveden kalastusalue
Puheenjohtaja
Eero Lehtinen
Isännöitsijä
Päivi Pyyvaara

Kalastus ja ravustus

Ruovedellä

044-251 7978
0500-760 953, paivi.pyyvaara@ahven.net

Tätä esitettä ovat rahoittaneet Ruoveden-Kuoreveden kalastusalue, Ruoveden osakaskunnat ja Hämeen ELY-keskus valtion kalastuksenhoitomaksuvaroin.
www.hotpaino.com 2012
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Kaisansaari
Kasilansaari
Ruoveden laivaranta
Kauttu
Jäminkipohja
Muroleen kanava

Kuhan lisääntymisselvitys Ruovedellä
Ruovedellä pidetään vuosina 2012−2013 totaalitauko kuhanistutuksissa.
Tarkoituksena on selvittää kuhan luontaista lisääntymistä myöhemmin kerättävien
suomunäytteiden ja iänmääritysten avulla. Näin tulevina vuosina voidaan seurata,
löytyykö saaliin joukosta vuosina 2012-2013 syntyneitä kuhanpoikasia.
Kuha on Ruovedellä ja monissa muissa Pirkanmaan vesissä luontaisena esiintyvä kalalaji, jonka kannat ovat
viime vuosina entisestään vahvistuneet hellekesien ansiosta. Laji elää Suomessa levinneisyysalueensa pohjoisilla äärirajoilla. Lisääntyminen onnistuu parhaiten lämpiminä kesinä, jolloin poikaset kasvavat ensimmäisenä
kesänä suuriksi ja niiden eloonjääminen kasvaa.
Kuhaa myös istutetaan moniin vesistöihin. Esimerkiksi Ruoveteen on istutettu paljon kuhaa 1980-luvun loppupuolelta lähtien. Yleisesti ottaen kalaistutuksilla on
mahdollisuus onnistua hyvin lähinnä niissä tapauksissa,
kun lajin luonnontuotanto on estynyt esim. lisääntymisalueiden tuhoutumisen vuoksi (esim. lohikalat) tai jos
alueelle istutetaan kokonaan uusi laji (esim. täplärapu).
Istutukset luontaisiin kuhajärviin eivät välttämättä ole
järkeviä. Mikäli olosuhteet ovat kunnossa luonnonkutu pitää kannan elinvoimaisena, eikä istutuksilla pystytä lisäämään saaliita. Tuolloin istutuksiin käytetyt varat
valuvat hukkaan. Istutusten haittapuolena voi myös olla
kantojen sekoittuminen, sillä istutuksiin ei useinkaan
saada järven omaa kuhakantaa.

Kalastus- ja luonto-ohjelmapalvelut
1

Medi Fish p. 040-534 1750

2

Koivulahden Rapukartano p. 044-592 9429

3

Kalastusohjelmapalvelut
Juha Happonen p. 0400-547 098

4

Retu-Retket Outdoor Travels p. 0400-757 997

Majoituskohteita kalastajille
1

Lomahuvilat p. 0400-339 570

2

Peltolan luomutila p. 044-525 3539

3

Haapasaaren Lomakylä p. 044-080 0290

Ravustamaan
Ravustuskausi alkaa heinäkuun 21. päivänä klo 12 ja päättyy lokakuun lopussa. Ruovedellä osakaskunnat myyvät ravustuslupia reittiveteen. Ruoveden täplärapusaaliit eivät ole kehittyneet ihan niin hyvin kuin oli toiveissa, mutta jokaista alkavaa ravustuskautta ravustajat odottavat yhtä innokkaasti. Täplärapu on vielä varsin uusi tulokas vesissämme ja
sen lisääntymisestä, kantojen vaihtelusta ja pyynnin vaikutuksesta kantaan saataneen tulevina vuosina tarkempaa tietoa. Täpläravulla ei ole yleistä alamittaa eikä Ruovedellä ole sellaista erikseen määrätty. Normaalina syötävänä saalisrapuna pidetään päälle 10-senttistä saksiniekkaa. Pienet kannattaa laskea takaisin pyyntipaikalle.

Hellesiikaa syvältä
Kesä on hyvää siianpyyntiaikaa verkoilla, kun pyyntitekniikka on hallinnassa. Kun pintavedet ovat lämmenneet uimakelpoisiksi heinäkuussa, siiat sukeltavat syvyyksiin viileisiin alusvesiin. Hyvä pyyntisyvyys syvissä reittivesissä on tuolloin noin 15-25 metriä. Penkkapaikat, joissa syvyys laskee nopeasti, ovat hyviä pyyntipaikkoja. Siika on varovainen
kala ja ei mieluusti mene kovin karkealankaiseen pyytöön. Siikaverkon sopiva langan vahvuus on 0,12−0,15 mm. Kesäaikaan kalat kuolevat nopeasti verkkoon, joten verkot kannattaa kokea vähintään kerran päivässä, mieluummin aamuin illoin. Rasvainen kesäsiika on ruokakala parhaimmillaan.

Alamittaiset kalat on vapautettava – elävänä tai kuolleena
Kalastuslain uuden määräyksen mukaan säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala tai rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Määräyksen tarkoitus on mm. vähentää tulkinnanvaraisuutta ja
siten helpottaa kalastuksen valvontaa.
Murole-Syvinki -pyydyslupa-alueella ei ole erityisiä verkon solmuvälirajoituksia, mutta kuhan pyynnissä suositellaan käytettävän 50 mm:n solmuväliä. Kuhan alamittasuositus on 45 cm.

Huom! Jos ravustat
reittivedellä ja lisäksi
pienvesillä, käytä
siellä kokonaan eri
mertakalustoa tai
desinfioi merrat
huolellisesti, ettei
rapurutto leviä.

