YHTEISVIEHELUPA-ALUE POHJOINEN HAUKIVESI
Pohjoinen Haukivesi sijaitsee Varkauden kaupungin, Joroisten ja Rantasalmen kuntien alueella. Yhteistä
viehekalastusaluetta on yhteensä yli 12000 ha. Alueella on runsaasti kuhaa, ahventa ja haukea. Haukivedelle
istutetaan säännöllisesti ja runsaasti rasvaeväleikattua järvitaimenta.

LUVANHANKKIMINEN

VIEHELUVAT vapaa-ajankalastukseen

Yhteisvieheluvan voit hankkia maksamalla lupamaksun
pankkiin, luvanmyyntipisteeseen tai matkapuhelimella

PANKKIYHTEYS
Yhteisviehelupa-alue Pohjoinen Haukivesi

OP- Rantasalmi Fi49 5383 0420 0908 76
KÄYTÄ VIITENUMEROA 26
TULOSTA MAKSUKUITTI! Kalastusluvan haltijan on
pidettävä maksukuitti mukana kalastaessa, sekä oltava
mukana veneessä.

LUVANMYYNTIPISTEET
Minnan vapa- ja viehe Relanderinkatu 71 Varkaus
Puh: 017-3669191
Foto Arska Kylätie 35 Rantasalmi
puh: 015-440004

MATKAPUHELIMELLA
1. 1vrk kalastuslupa
soita numeroon 0606 056 1460
kalastusluvan hinta on 6,01 euroa + mpm

veto- ja heittouistelu
KAUSILUPA ( avovesi ) 100 euroa / vene, ei vaparajoitusta
KUUKAUSILUPA (30vrk) 40 euroa / vene, ei vaparajoitusta
VIIKKOLUPA (7 vrk )
PÄIVÄLUPA

kalastusluvan hinta on 23,70 euroa + mpm

2. Voit sulkea puhelun kuultuasi lopputiedotteen ”kiitoksia

5 euroa / vene, ei vaparajoitusta

KALASTUSRAJOITUKSET
Yhteisviehelupa-alueella noudatetaan Haukiveden
kalastusalueen ja ministeriön asettamia alamittasäädöksiä ja
kestävän kalastuksen periaatteita ja suosituksia.
Järvilohi 60cm (rasvaeväleikattu 1kpl/vrk/hlö)
rasvaevällinen rauhoitettu
Järvitaimen 50cm (rasvaeväleikattu )
rasvaevällinen rauhoitettu
Kuha 42cm ( suos. 45 cm )
Veto- ja heittouistelua saa harjoittaa vain karttaan merkityllä
alueella. Älä aiheuta häiriötä rannanomistajille tai muille
kalastajille. Kalastusaluksella ei saa tulla 50m lähemmäksi
selvällä merkillä varustettua pyydystä.

Viikon kalastuslupa
soita numeroon 0606 056 1461

20 euroa / vene, ei vaparajoitusta

KALASTUKSENVALVONTA
Yhteisviehelupa-aluetta valvovat siihen valtuutetut henkilöt,
kalastusalueen valvojat, osakaskuntien valvojat,
metsähallituksen erävalvojat ja poliisi.

soitostasi”

Yhteisviehelupa-alue Pohjoinen Haukivesi

3. Odota hetki, saat luvan tekstiviestinä puhelimeesi. Muista
säilyttää lupa koko voimassaolo ajan.

Tuomo Kuutsa, Heimo Ropponen

Puh: 040-5881710

Niilo Pulkkinen, Reino Eronen

Puh: 040-5007390

4. Palvelu veloitetaan matkapuhelin laskullasi

Teuvo Asikainen,Jouni Kolehmainen, Puh: 040-5873529

5. Tutustu kalastussääntöihin ennen kalastusta.

Markku Loikkanen

6. Kun ostat luvan matkapuhelimella, olet velvollinen
esittämään sen pyydettäessä kalastuksenvalvojalle.

Kalastuksenvalvojille on pyydettäessä esitettävä kalastuslupa.

Tämän puhelinmaksupalvelun toteuttaa AinaPay oy.
Käyttämällä palvelua olet asiakassuhteessa Ainapay oy:n
kanssa. Puhelinnumerosi ja tekemäsi ostokset rekisteröityvät
Ainapay oy:n maksuttomaan asiakasrekisteriin.
Rekisteröinnin tarkoitus on palvelun asianmukaisen
toiminnan varmistaminen. Rekisteröidyillä on oikeus
tarkastaa rekisteritietonsa ja kieltää rekisteröinti.
Rekisteriseloste sekä ohjeet tarkastus- ja kielto-oikeuden
käyttämiseen löytyvät osoitteesta www.ainacom.fi

INFOPISTE
Rantasalmen matkailu

Kylätie 23 kesäkausi ma-pe 10-18

LISÄTIETOA
Yhteisviehelupa-alueen

Markku Kettunen, Pentti Ropponen

hoitokunta

Jouni Komppula

puh: 0400-513783

siht:

Henna Majuri

Haukiveden kalastusalueen Risto Salko
isännöitsijä puh:040-5149261
www.haukivesi.fi, www.muikkusuomi.fi ,www.kalakortti.com

