
PYHÄJÄRVEN RAVUSTAJILLE 

Ravustus Pyhäjärvessä alkaa 21.7.2021 klo 12.00 ja jatkuu lokakuun loppuun. Kalaveden osakkaiden, 

paikkakuntalaisten ja rantakiinteistöjen asukkaiden rapumertojen määrää ei rajoiteta. Muille myönnetään lupa 

kahdenkymmenen (20) rapumerran käyttämiseen. 

 
ALAMITTAISET RAVUT 

Hoitoyhdistys on määrännyt vuodelle 2021 saalistettavan ravun alamitaksi 10 cm.  

Alamittaiset on palautettava järveen. 
 

LUPAMAKSUT 

Lupamaksua peritään 34 euroa jokaista alkavaa kymmentä rapumertaa tai sitä vastaavaa pyydystä kohden. 
Lisäksi peritään paikkakuntalaisilta (Eura, Säkylä ja Pöytyä) 10 euron ja muilta 20 € perusmaksu, mikäli sitä 

ei ole jo kalastusluvan yhteydessä maksettu.  Ravustukseen tarvitsevat 18-64 vuotiaat valtion kalastonhoito-

maksun. 

 
LUPIEN HANKINTA:  

Osta sähköisesti: www.sakylanpyhajarvi.fi  
Sähköisessä maksamisessa avustavat tarvittaessa Säkylän Välipala ja Yrityspalvelu HHPro Oy, Säkylä. 

Paperiluvan / laskun voi tilata toimituskuluja vastaan: HHPro Oy, 050- 5474889 t. anu.hulmi@hh-pro.fi 
 

PYYDYSTEN MERKITSEMINEN ,  HÄIRIÖN VÄLTTÄMINEN, SEKÄ SAALISPÄIVÄKIRJA 

 

Rapumerrat on merkittävä selvästi näkyvällä omistajan nimellä ja yhteystiedoilla varustetulla lippumerkillä 

jatan molemmista päistä. Yksittäiset merrat min. 1,5 litran vetoinen koho t. muovikanisteri, jossa 

ravustajan yhteystiedot. Luvattomat ja merkitsemättömät pyydykset tullaan takavarikoimaan valvojien  
toimesta. KalL:n 50§:n mukaan ravustusta harjoitettaessa ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa t. häiriötä 

rannan omistajalle, tällöin etäisyys rannasta tai laiturista oltava vähintään 50m. 

Ravustajan on pidettävä saalispäiväkirjaa, joka on viimeistään 15.11.2021 palautettava hoitoyhdistykselle. 

 
RAPURUTON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN 

Pyhäjärven ravut ovat täplärapuja ja saattavat olla rapuruton kantajia. Lain mukaan täplärapuja ei saa siirtää 

Pyhäjärvestä toiseen vesistöön, ei edes väliaikaista sumputusta varten.  Rapurutto on erittäin helposti leviävä 
raputauti, joka pystyy tuhoamaan koko vesistön perinteisien jokirapukannan.  

 

Ravustajat !  Tunne vastuusi ja desinfioi rapumerrat ja muut ravustusvälineet aina kun siirrät niitä 

Pyhäjärvestä toiseen vesistöön.  Myyntitarkoitukseen pyydettyjen rapujen sumputusta järvessä tulee 

välttää. 

 

SYÖTTIKALAT 
Merestä pyydettyjen syöttikalojen, sekä kaupan perkeiden käyttö on ehdottomasti kielletty VHS-taudin 

leviämisen ehkäisemiseksi, koskee myös pakastettuja syöttejä. Muutkin syöttikalat on desinfioitava mikäli ne 

on pyydetty muualta. 
 

Säkylän Pyhäjärven Hoitoyhdistys Ry:n hallitus 

Lisätietoja:  

Matti Jaakkola         Markku Mäntyranta            HH-Pro Oy      
Hallituksen pj.         Isännöitsijä                        Lupamyynti 

Puh. 0400-536372   044- 0594710                    050- 5474889 

                      anu.hulmi@hh-pro.fi  
Jarkko Jaspa,  

kotisivut ja sähköinen lupamyynti 

jarkko.jaspa@sapyk.fi 
Puh. 040-7249496 
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