
Iijoen kalastusluvat 2019 
Jakkukylän kalavesien osakaskunta 
 

Iijoen alaosan vesialueen viehelupa  
Maalismaan voimalaitokselta Iijoki-suun merialueelle saakka 
 
Kesällä 2018 Jakkukylästä on mahdollista ostaa koko Iijoen alaosan viehelupa, jolla kalastaminen on sallittu 
Maalismaan voimalaitokselta Iijoki-suun merialueelle saakka. 
 
Iijoen alaosan lupien myynti Jakkukylässä: 

 Erkki Aalto, Maalismaantie 1505 p. 0400-186721 

 Esko Kuopio, Laukantie 50 p. 0400-260106    
 
Lupien hinnat ja sisältö:  

 Vrk - viehelupa   9 € / vrk 

 Vrk - perhelupa   14 € / vrk 

 Viikkoviehelupa   25 € / vk 

 Viikkoperhelupa  30 € / vk 

 Kausiviehelupa   50 € / kausi 

 Kausiperhelupa   65 € / kausi 
 
Viehelupa sisältää 3 vapaa ja sillä saa pyytää istutettuja kaloja max. 3 kpl / päivä / lupa.  
Perhelupa (väh. 2 kalastajaa) sisältää 6 vapaa ja sillä saa pyytää kaloja max. 6 kpl / päivä / lupa.  
Jakkukylästä ostettu Iijoen alaosan vesialueen lupa antaa Jakkukylän vesialueen asukkaille ja mökkiläisille 
lisäksi samat oikeudet, kuin Jakkukylän vesialueen lupa (ks. alla). 

 
Rajoitukset: 

 Kalaistutuksen jälkeen rauhoitus on voimassa seuraavaan päivään klo. 12 asti.  

 Rautatiesillan ylä- ja alapuolella on kalastuskieltoalue, samoin kalanviljelylaitosalue.  

 Silloilta kalastus on aina kielletty.  
 
 

Jakkukylän vesialueen lupa  
Maalismaan voimalaitokselta Rajalaan, vanhalle Iin rajalle saakka 
 
Perinteinen Jakkukylän alueen lupa, jolla kalastaminen on sallittu vain Maalismaan voimalaitokselta Rajalaan 
(entiselle Iin rajalle).  
 

 
Jakkukylän vesialueen lupien myynti: 

 Erkki Aalto, Maalismaantie 1505 p. 0400-186721 

 Esko Kuopio, Laukantie 50 p. 0400-260106    

 Kari Hekkala, Maalismaantie 1056, p. 040-5355234  

 Tapani Päkkilä, Näppäläntie 11, p. 040-7249308 

 Tuomo Kaisto, Maalismaantie 1088, p. 040-5517089 
 
Lupien hinnat ja sisältö:  

 Kalastuslupa vesialueen asukkaille ja mökkiläisille   15 € / kausi  
Pyydyksiä enintään 5 kpl / lupa  

 Mökkilupa, mökkivieraat saa kalastaa omistajan mukana 30 € / kausi 

 Viehelupa vieraille    25 € / kausi tai  
5 € / vrk.  

Rajoitukset: 

 Kalaistutuksen jälkeen rauhoitus on voimassa seuraavaan päivään klo. 12 asti. Ravustus kielletty. 


