
Uusi yhteisviehelupa-alue Haukivedelle 

 
Haukiveden keskeiselle alueelle muodostui osakaskuntien yhteistyössä noin 
20 000 ha kokoinen viehekalastusalue. Lupamyynti aloitetaan 1.6.2014. 
Viehekalastusalue helpottaa kalalle pääsyä sekä tuo lupatuloja kalakantojen 
ja alueen kehittämiseen. Laajat lupa-alueet lisäävät vetovoimaisuutta ja 
aluetaloudellisia vaikutuksia. Viehelupa-alueet ja vesistöjen virkistyskäytön 
kehittäminen ovat nykypäivää, joka palvelee niin osakkaita, kesäasukkaita 
kuin matkailijoitakin.  

Ne osakaskunnat, jotka eivät vielä halunneet osallistua perustettuun lupa-
alueeseen ovat jatkossa tervetulleita mukaan toimintaan. Viehelupa-aluetta 
hoitaa jatkossa Haukiveden kalastusalue ja lupa-alueen toiminnasta päättävät 
mukana olevat osakaskunnat. www.haukivesi.fi  

Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoiman Kestävän kalastuksen ja 
luontomatkailun kehittämishankkeen puolesta kiitämme kaikkia alueen 
osakaskuntia yhteistyöstä ja osallistumisesta viehelupa-alueen 
perustamiskokouksiin. 

Linnasaaren kansallispuiston vedet kuuluvat tähän uuteen alueeseen, se 
ulottuu Rantasalmelta Savonlinnan virkistyskalastusalueen rajalle. 
 
Haukiveden kalastusalue tähdentää tässä yhteydessä, että uhanalaisten 
kalalajien kannan säilyttämisen turvaamiseksi tärkeintä on turvata luontainen 
lisääntyminen eikä se onnistu rajoittamalla pyydettäväksi istutettujen kalojen 
pyydystämistä. Kutuolosuhteet pitää kunnostaa purkamalla vähätuottoiset 
vesivoimalaitokset ja rakentamalla kalateitä jäljelle jäävien voimalaitosten ohi.  
 
Vieheluvan hinta 1.6.2014 alkaen: 
  

Vuosilupa 60 €, kattaa 6 viehettä  

7 pv lupa 30 €, kattaa 6 viehettä  

3 vrk lupa 20 €, kattaa 6 viehettä   

Lisäviehe, vuosiluvalle 10 € kpl, 3 pv ja 7 pv luvalle 5 € kpl.  

Yrittäjälupa 150 €/vuosi, myöntää isännöitsijä hakemuksesta.  
 
Lisäksi myydään vuosilupaa heitto- ja vetokalastukseen 20 €, sis enintään 2 
viehettä. Lupaehdot samat kuin vieheluvassa. 
 
 
 

http://www.haukivesi.fi/


Viehelupa-alueen päätökset viehekalastuksen järjestämisestä 1.6.2014 
alkaen: 
  

Kalastaja sitoutuu noudattamaan kalastusluvan ehtoja lunastamalla 
kalastusluvan. 

Viehelupa oikeuttaa heitto- ja vetouisteluun korkeintaan 6 viehettä 
käyttäen, lisäksi voi lunastaa korkeintaan 4 lisäviehelupaa.  

Yrittäjälupa on tarkoitettu kalastusmatkailuyrittäjälle ja oikeuttaa 
käyttämään korkeintaan 10 viehettä.  

Kalastuslupa on henkilökohtainen eli veneessä on oltava vähintään yksi 
luvan lunastanut henkilö.  

Rasvaevälliset järvitaimenet ja –lohet on vapautettava 1.5.2015 lähtien 
luonnonkantojen elvyttämiseksi ja monimuotoisten viljelykantojen 
ylläpitämiseksi.  

Järvitaimenen ja järvilohen alamitta on 60 cm, kuhan alamitta on 45 cm.  

Saaliskiintiö on 3 rasvaevätöntä lohikalaa per vuorokausi per luvan 
lunastanut kalastaja.  
 
Muita ohjeita kalastukseen 
  

Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan 
ne riittävän usein alamittaisten kalojen vapauttamiseksi ja häiritsemättä 
vesiliikennettä.  

Rantakiinteistöjen osalta vältä kalastusta 100 m lähempänä kiinteistöjä.  

Kalastus on kielletty 50 m lähempänä selvällä merkillä varustettua seisovaa 
pyydystä.  

Vieheissä suositellaan käytettäväksi korkeintaan kolmea koukkua 
vapautettavien kalojen vioittumisen vähentämiseksi.  
 


