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POHJOIS-HAUKIVEDEN OSAKASKUNNAN TROOLAUSTA
KOSKEVAT SÄÄNNÖT 

Troolaussääntöjen tarkoituksena on ohjata tehokasta pyyntimuotoa, sekä
turvata kalavarojen monipuolinen käyttö eri kalastusmuodot huomioiden.

Troolauslupa oikeuttaa sääntöjen mukaiseen tehokkaaseen muikunpyyntiin.

1. Luvan myöntäminen

Trooliluvat myöntää vuosittain osakaskunnan kokous tai sen valtuuttama hoitokunta 
maaliskuun loppuun mennessä. Lupahakemus on toimitettava osakaskunnan 
sihteerille / puheenjohtajalle tammikuun loppuun mennessä kirjallisena. 

Petokalojen sivusaaliin vähentämiseksi tehdyt pyydystekniset toimenpiteet puoltavat 
trooliluvan ensisijaista myöntämistä, kun hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa.

2. Lupahakemuksen sisältö

Lupahakemuksessa tulee mainita hakijan kaupallisen kalastajan- ja aluksien 
rekisterinumerot, -nimi , kotisatama ja selvitys ennakkoperintä- ja 
työnantajarekisteristä.

Hakijan on ilmoitettava troolin pyyntitekniset tiedot ja annettava selvitys 
toimenpiteistä petokalojen sivusaaliin vapauttamisesta ja pyynninaikaisesta 
vähentämisestä.  

3. Troolilupien määrä 

Pohjois-Haukiveden osakaskunnan troolilupa-alueelle  myönnetään 0-2 
troolikalastuslupaa enintään kolmeksi vuodeksi. Hoitokunta vahvistaa myönnetyt 
trooliluvat ja laskuttaa luvanhakijoita vuosittain. 

Lupia myönnetään muikkukantojen seuranta- ja tutkimustietoihin perustuen. 
Muikkukannan arvioinnissa käytetään reaaliaikasta tutkittua tietoa ja kuullaan 
kaikkia osakaskunnan alueella kalastavia kaupallisia kalastajia. Tarvittaessa 
hoitokunta voi seurantatietojen perusteella perua trooliluvat ennen kalastuskauden 
alkua.

4. Saaliskirjanpito ja muikkukannan seuranta

Trooliluvan hakija toimittaa vuosittain päivittäisen kalastuskirjanpidon kalastuslain 
mukaisesti Lukelle, sekä täyttää Itä-Suomen yliopistoilta saadut tietolomakkeet 
muikkututkimusta varten. 



Pohjois-Haukiveden osakaskunnan saalistietolomakkeeseen on kirjattava pyyntialue, 
saaliinmäärä, muikunkoko, pyydetty sivusaalis ja arvio vapautetusta sivusaaliista lajit
ja määrä. ( Liite: Saalistietolomake )

Saalistietolomake luovutetaan osakaskunnan tietosuojavaltuutetulle pyyntikauden 
päätteeksi. Kaikki luovutettu saaliskirjanpito on tietosuojalain mukaista tietoa. 
Hoitokunta voi päätöksellään luovuttaa saaliskirjanpitoaineiston 
tutkimustarkoituksiin tai kalatalousalueen pyynnöstä kalakantaseurantaa tai lausuntoa
varten. 

5. Troolausalueet

Osakaskunnan kokous määrittää tai valtuuttaa hoitokunnan laatimaan kartan 
troolausalueesta. Troolausalueen määrittämisessä huomioidaan troolaukseen 
parhaiten soveltuvat alueet, muut kalastajaryhmät ja varovaisuus periaate.

Suoja-alue ranta-asutuksen läheisyydessä on 100 metriä. Suoja-alue on voimassa 
riippumatta siitä onko asukas paikalla. Suoja-alueella turvataan rantarauha, eli suoja-
alueella ei saa liikkua kalastusaluksella. Kalastaminen suoja-alueella edellyttää ranta-
asukkaan kiinteistönomistajan kirjallista lupaa. 

Laillisesti merkittyjen seisovien pyydyksien suoja-alue on 50 metriä. Suoja-alueella 
turvataan muita pyyntimuotoja ja mahdollinen pyydyksien rikkoutuminen. 

Mikäli alueella kalastetaan sääntöjen vastaisesti voi kalastuksenvalvoja antaa 
kirjallisen huomautuksen. Mikäli huomautusta ei noudateta voi hoitokunta 
päätöksellään kirjallisesti perua troolausluvan välittömästi.

6. Troolien selektiivisyys, sivusaaliin lajittelu ja vahingoittuminen.

Troolauslupa on myönnetty muikun kalastukseen. Petokaloja sivusaaliina sallitaan 
5% / muikkusaalista / veto. Kaikki järvitaimenet ja -lohet on vapautettava 
hyväkuntoisina takaisin järveen. Mikäli kokonaissaaliissa esiintyy runsaasti yli 10% 
petokaloja, on kalastus keskeytettävä ja pyynnin ajankohtaa muutettava.

7. Troolauksen vierasesineet ja haittailmoitukset

Mikäli trooliin jää vieraita pyydyksiä tai muuta tavaraa, joista löytyy omistajan 
yhteystiedot, on kalastajan ilmoitettava omistajalle välittömästi (07:00-21:00) 
välisenä aikana ja sovittava miten ne toimitetaan omistajalle. Mikäli pyydyksissä ei 
ole asianmukaisia merkkejä asiasta ilmoitetaan kalastuksenvalvonnasta vastaavalle 
henkilölle. 



8. Troolauksen valvonta

Kalastusta valvovat Pohjois-Haukiveden osakaskunnan ja Haukiveden 
kalatalousalueen Ely:n valtuuttamat kalastuksenvalvojat. Kalastuksenvalvojat 
raportoivat hoitokunnalle. Troolauksenvalvonta suoritetaan kahden 
kalastuksenvalvojan kesken. 

Trooliluvan haltija on velvollinen osoittamaan pyynnin luvanvaraisuus, ja että 
noudattaa Pohjois-Haukiveden vesialueella lupa-ehtoja ja troolisääntöä. 
Kalastuksenvalvojat voivat seurata pyyntiä troolialuksen läheisyydessä, luvanhaltijan
ohjeistuksen mukaisesti.

9. Troolisäännön ja lupaehtojen rikkominen.

Troolisäännön ja lupaehtojen rikkomisesta toimitaan kalastuslain mukaisesti, ja 
hoitokunta voi päätöksellään perua kirjallisesti trooliluvan kauden aikana. 
Luvanhakijalla on mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys troolauksesta hoitokunnalle
30 vrk aikana.

10.Troolilupien vahvistaminen

Trooliluvat vahvistetaan vuosittain hoitokunnan kokouksessa maaliskuun loppuun 
mennessä. 

Trooliluvan saaneet kaupalliset kalastajat hyväksyvät troolisäännön lupaehdoiksi 
myönnetylle lupa-ajalle ja -alueelle.

Troolisääntö ja saalistietolomake toimitetaan trooliluvan yhteydessä hakijalle.

Tätä troolisääntöä on kaksi kappaletta, yksi Pohjois-Haukiveden osakaskunnalla ja 
yksi luvanhakijalla.

     Pohjois- Haukiveden osakaskunta

     Aika ja paikka:

     Puheenjohtaja Luvanhakija




