
POHJOIS-HAUKIVEDEN 

OSAKASKUNTA 

TERVETULOA KALASTAMAAN! 

Haukivesi on yksi Suomen suurimman järven Saimaan 

altaista. Kalastajalle Haukivesi tarjoaa mahdollisuudet 

lukuisiin eri kalalajeihin ja pyyntitapoihin. Pohjois-

Haukiveden osakaskunnalla on laajat ja moninaiset 

vesialueet, yhteensä 12 300 ha, pääosin Haukiveden 

pohjoisosissa ja sitä ympäröivissä pienvesistöissä. 

 

Lisätietoa löydät osakaskunnan kotisivuilta: 

https://www.pohjois-haukivesi.fi/ 

 

Lisätietoa kalastuksesta Suomessa: 

http://www.fishinginfinland.fi/en 

 

Suomessa kaikkien iältään 18-64 vuotiaiden kalastaji-

en pitää maksaa vuosittain Suomen valtion kalaston-

hoitomaksu, joka oikeuttaa käyttämään yhtä vapaa ja 

viehettä koko Suomen alueella, pois lukien virtavedet 

ja muut erityiskalastuskohteet. Lisätietoa kalaston-

hoitomaksusta: 

https://www.eraluvat.fi/en/fishing/fisheries-

management-fee.html 

 

Muunlaiseen kalastukseen, pois lukien pilkintä ja on-

ginta, Suomessa tarvitaan lisäksi vesialueen omistajan 

lupa. Pohjois-Haukiveden osakaskunta myy alueelleen 

pyydys- ja uistelukalastuslupia, joita voit ostaa vain 

Kalakortti.com -verkkokaupasta. 

KALASTUSLUVAT JA RAJOITUKSET 

 

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) 

Saimaan alueella tavataan uhanalainen hyljelaji Sai-

maannorppa. Jos olet tarkkana tämän lajin voit nähdä 

myös meillä Haukivedellä. 

HUOMIO! Kalastusta rajoitetaan saimaannorpan 

suojelemiseksi myös Pohjois-Haukiveden osakaskun-

nan alueella. Tutustu rajoituksiin ja rauhoituksiin tar-

kasti ennen kalastusta, ja tarvittaessa kysy lisätietoa. 
 

 

Tarkemmat rajoitukset ja lisätietoa norpasta: 

https://wwf.fi/norppakartta/ 

https://pohjois-haukivesi.fi/kalastus/kartat/ 

https://mmm.fi/saimaannorppa/ 

Laji Pyyntimitta  Lisätietoa 

Kuha 42 cm   

Taimen 

(eväleikattu) 

60 cm   

Järvilohi 60 cm  1 kpl / vrk / kalastaja 

JÄRVILOHI 

TAIMEN 

Vierasluvat Hinta Lisätiedot 

Uistelulupa, vuosi 60 € Ei vaparajoituksia 

Uistelulupa, kuukausi 30 € Ei vaparajoituksia 

Uistelulupa, viikko 10 € Ei vaparajoituksia 

Uistelulupa, päivä 7 € Ei vaparajoituksia 

Verkko / katiska 6 € Max. 3 kpl / kalastaja 

Istutetuilta järvilohilta ja taimenilta on leikattu rasvaevä. 

Evä sijaitsee lähellä pyrstöä, selän puolella. Saaliiksi saa 

ottaa vain pyyntimitan täyttäviä eväleikattuja kaloja. Luon-

taiset järvilohet, taimenet ja nieriät ovat rauhoitettuja, ja 

ne pitää vapauttaa niiden koosta ja kunnosta riippumatta. 

www.pohjois-haukivesi.fi 

www.kalakortti.com 
www.pohjois-haukivesi.fi 

Myynti: www.kalakortti.com 

https://www.pohjois-haukivesi.fi/
http://www.fishinginfinland.fi/en
https://wwf.fi/norppakartta/
https://mmm.fi/saimaannorppa


K
A

T
S

O
 T

A
R

K
E

M
M

A
T

 V
E

S
IA

L
U

E
T

IE
D

O
T

: w
w

w
.p

o
h

jo
is

-h
a

u
k
iv

e
s
i.fi 


