
AULANGONJÄRVEN   KALASTUSYHDISTYKSEN  OHJEITA  
PYYDYSMERKKIEN  JA  KALASTUSLUVAN  LUNASTANEILLE  
 
1.Kalastusyhdistyksen vesialue 
• Aulangonjärvi kokonaan (AKY-merkit) 
• Luhtialan osakaskunnan vesialue Vanajavedellä (VKY-merkit) 
 
2.Luvan myöntämisperusteet ja lupamaksut: 
 
Pyydysmerkkejä myydään VAIN vesialueen OSAKKAILLE ja HÄMEENLINNALAISILLE  
 
• Pyydysmerkkien ja kalastuslupien lunastus velvoittaa, että 18-64 –vuotiailla tulee olla 
lunastettuna KALASTONHOITOMAKSU. 
 
• pyydysten yksikkömaksu on 2 e    7 yksikköä    Aky 
• ruokakuntaa kohden myydään enintään  7 yksikköä    Vky 
                             
- pyydysten yksikköarvot: 
- katiska  1 yksikköä    -  pitkäsiima (100 koukkua)        2 yksikköä 
- verkko (enint.3x30m) 3 yksikköä     
- rantarysä  1 yksikköä        
- tuulastuslupa   3 yksikköä    . 
- Ootto-onki / täkyonki 1  yksikköä kpl /  myydään enint. 5kpl    
- Koukkukalastus   1 yksikköä kpl / myydään enint. 5kpl 
• Ryhmälupa (pilkki-,uistin- ja onkikilpailu kertalupa) 50 c / henkilö/ päivä, kuitenkin väh. 20 e 
 

Ravustuslupa:  Aulangonjärvi (enintään 5 mertaa)  2 e / merta 
Vesialueen osakkaat:  (enintään 10 mertaa) 2 e / merta 
 
Vapakalastuslupa (enintään 3 uistinta) Aulangonjärvi + (Hattulanselkä: Luhtialan, Katinalan, 

Tenhiälän ok:t Vanajavesi) osakkaalta (Hämeenlinnalaiselta)  2 e / vuosi  
 
ULKOKUNTALAISET: 
• Vapakalastuslupa (enintään 3 uistinta) Aulangonjärvi + (Hattulanselkä: Luhtialan, Katinalan, 

Tenhiälän ok:t Vanajavesi)   10 e / vuosi 
 
3. Pyyntirajoitukset ja kiellotM 
• Moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tai jääpeitteisenä aikana moottorikäyttöisellä ajoneuvolla   
liikkuminen on kielletty Aulangonjärvellä (Hämeen ympäristökeskus päätös LYH/34 (27.3.2009). 
• Talviverkkokalastus on kielletty Aulankojärvessä vuosittain 1.1.-30.4. 
• Silmäkooltaan 26 - 49 mm verkkojen käyttö on kielletty Aulangonjärvessä. 
• H:linnan kalastusalue päätti kieltää reittivesiosuudella Viralanjärvi - Lepaansalmi solmuväliltään 
26-54 millimetriä olevien verkkojen käytön sekä kuhan alamitta nostettiin 45 senttimetriin.   
•  Kuhakannan turvaamiseksi päätti H:linnan kalastusalue kieltää seisovien pyydysten pidon 
reittivesiosuudella Viralanjärvi – Lepaansalmi 15.5.-15.6. Kielto voimassa vuoden 2021 loppuun.     
 

• Pienpetopyynti loukuilla sallitttu. Muilta osin metsästys kielletty. 
• Kalastusta valvovat kalastusyhdistyksen vesialueilla osakaskuntien valtuuttamat 
kalastuksenvalvoja ja Hml:n kalatalousalueen kalastuksenvalvojat.. 
 
Kalastusyhdistyksen pj. Markku Levola puh. 0400-644 307 
Kalastusyhdistyksen varapj. Mika Rantonen 040-736 7078 HML:n kaupungin Luontopalvelut. 
Aulangonjärven Ky:    FI86 5680 0020 1441 72 
Lupamyynti Hämeenlinnan kaupungin palvelupiste Kastelli ja ostaluvat.fi palvelu 


