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1. TIETOA PUULASTA 

 

Puula on Etelä-Savon maakuntajärvi, joka sijaitsee maakunnan länsi-
osissa. Järven vedenlaatu on erinomainen. Vesi on kirkasta ja puh-
dasta, ja järvellä on edelleen runsaasti rakentamattomia saaria ja 
ranta-alueita. 

Kalastajalle Puulan seutu tarjoaa paljon vaihtoehtoja. Hyvin laajalle 
alueelle voit ostaa erilaisia lupia, ja jokainen lupa kattaa ison vesialu-
een. Tarkemmin tietoa luvista löydät tämän esitteen tulevista osioista. 
Puulalla liikkuu eri tyyppisiä pyytäjiä ja pyydyksiä, aina kaupallisten ka-
lastajien trooleista mökkiläisten katiskoihin. Kaikille on tilaa, kunhan 
muistetaan huomioida kanssakalastajat ja muut vesillä liikkujat! Puula 
on Mäntyharjunreitin vaelluskalojen tärkeätä syönnösaluetta. 

Puulalla on hienoja retkisatamia ja kohteita, joihin kannattaa tutustua 
ajan kanssa. Erämaisilla asuttamattomilla alueilla voit kokea luontoelä-
myksiä, tuntien olevasi paljon kauempana kaupunkien hälinästä kuin 
todellisuudessa olet. Saatat kuulla sääksen kirkkaan kiljunnan tai pää-
tyä kanahaukan nauramaksi. Kunnioita luontoa ja jätä paikat erä-
maiseksi myös käyntisi jälkeen. 

Tämän julkaisun on laatinut Vetovoimaa maaseudulle -hanke Euroopan maaseutura-
haston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman osarahoittamana. 
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2. KALATALOUSALUE JA OSAKASKUNNAT 
Puulan kalatalousalue on laaja, sisältäen Puulan pääaltaan ja sen ete-
läisiä pienempiä järviä sekä Puulan valuma-alueen, lukuun ottamatta 
Kyyvettä. Jyväskyläntien sillan alapuoleinen Läsäkoski kuuluu vielä 
Puulan kalatalousalueeseen. 

 

Alueella on lukuisia isoja osakaskuntia, joista ja paljon muustakin löy-
dät lisätietoa kalatalousalueen kotisivuilta: www.puula.fi  

Tämän esitteen kartat ovat havainnollistavia, suuntaa antavia. Tar-
kemmat kartat ja lisätiedot löydät kunkin alueen nettisivuilta. 
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Tämän	  julkaisun	  on	  laatinut	  Vetovoimaa	  maaseudulle	  -‐hanke	  Euroopan	  maaseutura-‐
haston	  Manner-‐Suomen	  maaseudun	  kehittämisohjelman	  osarahoittamana.	  

2. KALATALOUSALUE	  JA	  OSAKASKUNNAT	  
Puulan	  kalatalousalue	  on	  laaja,	  sisältäen	  Puulan	  pääaltaan	  ja	  sen	  ete-‐
läisiä	  pienempiä	  järviä	  sekä	  Puulan	  valuma-‐alueen,	  lukuun	  ottamatta	  
Kyyvettä.	   Jyväskyläntien	   sillan	   alapuoleinen	   Läsäkoski	   kuuluu	   vielä	  
Puulan	  kalatalousalueeseen.	  

	  

Alueella	   on	   lukuisia	   isoja	   osakaskuntia,	   joista	   ja	   paljon	   muustakin	  
löydät	  lisätietoa	  kalatalousalueen	  kotisivuilta:	  www.puula.fi	  	  
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3. TIETOA KALASTAJALLE 
Puulalla on monipuolinen kalasto, ja sieltä löytyy kalastettavaa kaikille 
eri pyyntitavoille ympäri vuoden. Puula on vaelluskalavesistö, eli siinä 
esiintyy luontaisesti sisävesien vaelluskaloja kuten taimen. Muita ylei-
siä saalislajeja ovat järvilohi (istutettu), nieriä (istutettu), siika, muikku, 
ahven, kuha ja hauki.  

Laji Pyyntimitta (min) Suosituspyyntimitta 
Taimen (eväleikattu) 50 cm 60 cm 
Järvilohi (eväleikattu) 60 cm - 
Nieriä 60 cm - 
Kuha 42 cm 50 cm 

Istutetuilta, pyyntiin 
tarkoitetuilta tai-
menilta (alla) ja jär-
vilohilta (yllä) on lei-
kattu rasvaevä, joka 
on pieni, selkäpuo-
lella ennen pyrstöä 
oleva evä. Vain istu-
tettuja kaloja voi 
ottaa saaliiksi. Leik-
kaamattoman luon-
nonkalan tunnistat 
pyöreästä evästä. 
Tutustu lainsäädän-
töön: www.kalat.fi  

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet. Kalastonhoitomaksulla saa kalas-
taa yhdellä vieheellä valtaosassa maata, mutta tietyt alueet ovat rauhoitet-
tuja tai alueilla voi olla tarkempia säädöksiä. Tietoa ja kartan rajoituksista löy-
dät: www.kalastusrajoitus.fi Kalastonhoitomaksun voit ostaa: www.eralu-
vat.fi  

Kunnioita kanssa kalastajia pyyntitavasta riippumatta, ja ota saalista vain sen 
verran kuin tarvitset. Puulalla on aktiivista kalastuksenvalvontaa kalatalous-
alueen ja osakaskuntien järjestämänä. Löydät monen osakaskunnan sivuilta 
kalastuksenvalvojien yhteystietoja. 
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4. PUULAN VIEHELUPA-ALUE 

 

4.1. VIEHELUPA-ALUEEN LUVANMYYNTI JA TIEDOT 
Luvanmyyntipisteet löydät esitteen takakannesta ja ajantasaiset lupa-
tiedot kalatalousalueen kotisivuilta (www.puula.fi) ja luvanmyyntipis-
teistä. 
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Tämän	  esitteen	  kartat	  ovat	  havainnollistavia,	  suuntaa	  antavia.	  Tar-‐
kemmat	  kartat	  ja	  lisätiedot	  löydät	  kunkin	  alueen	  nettisivuilta.	  

3. TIETOA	  KALASTAJALLE	  
Puulalla	  on	  monipuolinen	  kalasto,	  ja	  sieltä	  löytyy	  kalastettavaa	  kaikil-‐
le	   eri	   pyyntitavoille	   ympäri	   vuoden.	   Puula	   on	   vaelluskalavesistö,	   eli	  
siinä	  esiintyy	  luontaisesti	  sisävesien	  vaelluskaloja	  kuten	  taimen.	  Mui-‐
ta	  yleisiä	  saalislajeja	  ovat	   järvilohi	   (istutettu),	  nieriä	   (istutettu),	  siika,	  
muikku,	  ahven,	  kuha	  ja	  hauki.	  	  

Laji	   Pyyntimitta	  (min)	   Suosituspyyntimitta	  
Taimen	  (eväleikattu)	   50	  cm	   60	  cm	  
Järvilohi	  (eväleikattu)	   60	  cm	   -‐	  
Nieriä	   60	  cm	   -‐	  
Kuha	   42	  cm	   50	  cm	  

Istutetuilta,	   pyyn-‐
tiin	   tarkoitetuilta	  
taimenilta	   (alla)	   ja	  
järvilohilta	   (yllä)	   on	  
leikattu	   rasvaevä,	  
joka	   on	   pieni,	   sel-‐
käpuolella	   ennen	  
pyrstöä	   oleva	   evä.	  
Vain	   istutettuja	  
kaloja	   voi	   ottaa	  
saaliiksi.	   Leikkaa-‐
mattoman	   luon-‐
nonkalan	   tunnistat	  
pyöreästä	   evästä.	  
Tutustu	   lainsää-‐

däntöön:	  
www.kalat.fi	  	  

Suomessa	  on	   laajat	  yleiskalastusoikeudet.	  Kalastonhoitomaksulla	   saa	  kalas-‐
taa	  yhdellä	  vieheellä	  valtaosassa	  maata,	  mutta	  tietyt	  alueet	  ovat	  rauhoitet-‐
tuja	   tai	   alueilla	   voi	   olla	   tarkempia	   säädöksiä.	   Tietoa	   ja	   kartan	   rajoituksista	  
löydät:	   www.kalastusrajoitus.fi	   Kalastonhoitomaksun	   voit	   ostaa:	  
www.eraluvat.fi	  	  
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Kunnioita	  kanssa	  kalastajia	  pyyntitavasta	  riippumatta,	  ja	  ota	  saalista	  vain	  sen	  
verran	  kuin	  tarvitset.	  Puulalla	  on	  aktiivista	  kalastuksenvalvontaa	  kalatalous-‐
alueen	  ja	  osakaskuntien	  järjestämänä.	  Löydät	  monen	  osakaskunnan	  sivuilta	  
kalastuksenvalvojien	  yhteystietoja.	  

4. PUULAN	  VIEHELUPA-‐ALUE	  
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5. OSAKASKUNNAT 

5.1. POHJOIS-PUULAN OSAKASKUNTA 

 

www.pohjois-puula.fi 

Hienot kuhavedet heti Kangasniemen palveluiden kupeella ja Puulan 
saaristo osakaskunnan eteläosissa. 
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5.2. KESKI-PUULAN OSAKASKUNTA 

 

www.keskipuula.net 

Puulan pääaltaan isot selkävedet erämaisella saaristolla ovat erityisesti 
uistelijoiden suosimaa aluetta. Tavoitelluimpia saaliskaloja ovat alu-
een lohikalat. Puula on mukana Elinvoimainen järvilohi -hankkeessa: 
www.elinvoimainenjarvilohi.fi   
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5.1. POHJOIS-‐PUULAN	  OSAKASKUNTA	  

	  

www.pohjois-‐puula.fi	  

Hienot	  kuhavedet	  heti	  Kangasniemen	  palveluiden	  kupeella	   ja	  Puulan	  
saaristo	  osakaskunnan	  eteläosissa.	  
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Puulan	   pääaltaan	   isot	   selkävedet	   erämaisella	   saaristolla	   ovat	   erityi-‐
sesti	  uistelijoiden	  suosimaa	  aluetta.	  Tavoitelluimpia	  saaliskaloja	  ovat	  
alueen	   lohikalat.	   Puula	   on	   mukana	   Elinvoimainen	   järvilohi	   -‐
hankkeessa:	  www.elinvoimainenjarvilohi.fi	  	  	  
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5.3. ITÄ-PUULAN-KORPIJÄRVEN OSAKASKUNTA 

 

www.itapuula.net 

Monipuolinen yhdistelmä kaikenlaista kalastusmahdollisuutta kuhasta 
loheen. Hienoja salmialueita ja ilmeikästä rantaa kilometrikaupalla, 
joiden tutkimiseen ei viikko riitä. 
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5.4. LÄNSI-PUULAN OSAKASKUNTA 

 

www.lansipuula.net 

Kuha, ahven ja hauki muodostavat kalastajien tärkeimmät kohteet, joi-
den kalastukseen löytyy hyvin monipuolisia ja rauhallisia alueita. 
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5.3. ITÄ-‐PUULAN-‐KORPIJÄRVEN	  OSAKASKUNTA	  

	  

www.itapuula.net	  

Monipuolinen	  yhdistelmä	  kaikenlaista	  kalastusmahdollisuutta	  kuhas-‐
ta	  loheen.	  Hienoja	  salmialueita	  ja	  ilmeikästä	  rantaa	  kilometrikaupalla,	  
joiden	  tutkimiseen	  ei	  viikko	  riitä.	  
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5.4. LÄNSI-‐PUULAN	  OSAKASKUNTA	  

	  

www.lansipuula.net	  

Kuha,	   ahven	   ja	   hauki	   muodostavat	   kalastajien	   tärkeimmät	   kohteet,	  
joiden	  kalastukseen	  löytyy	  hyvin	  monipuolisia	  ja	  rauhallisia	  alueita.	  
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5.5. HIRVENSALMEN OSAKASKUNTA 

 

www.hirvensalmenosakaskunta.net 

Erittäin monipuoliset ja hienot vedet Hirvensalmen palvelujen välittö-
mässä läheisyydessä. Kalastaja voi saada saaliikseen mitä tahansa Puu-
lan kalatalousalueella esiintyvää lajia. Erityismainintana Kissakoski, 
jonka luonnonmukainen kalatie, museo ja ravintola ovat tutustumisen 
arvioisia kohteita.  
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6. VIRTAVESIKALASTUS 

6.1. LÄSÄKOSKI 
Kangasniemen ja Mikkelin rajalla virtaava Läsäkoski on Puulan järvi-
taimenen tärkein lisääntymisalue. Kalastus koskella on sallittua vain 
erikoisluvalla perhokalastusvälinein, ja kohde on valikoivan kalastuk-
sen kärkikohteita koko Suomen mittakaavassa. Kohde on tunnettu ja 
suosittu kalastajien keskuudessa, joskin myös hieno paikka käydä vain 
tutustumassa koskiympäristöön yläkosken sillalta tai tarkemmin alu-
een polkuja pitkin. Katso lisätietoa: www.lasakoski.fi  

 

6.2. RIPATINKOSKEN VIRTA-ALUE 
Hirvensalmen osakaskunta on järjestänyt Ripatinkosken yläosaan vir-
takalastuslupa-alueen, jonne myydään erikoislupina vuorokausi, viikko 
ja vuosilupia. Ajankohtaiset lupatiedot löydät osakaskunnan sivuilta. 
Lupa ei oikeuta kalastukseen varsinaisessa Ripatinkoskessa! 

www.hirvensalmenosakaskunta.net  
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5.5. HIRVENSALMEN	  OSAKASKUNTA	  

	  

www.hirvensalmenosakaskunta.net	  

Erittäin	  monipuoliset	   ja	   hienot	   vedet	   Hirvensalmen	   palvelujen	   välit-‐
tömässä	   läheisyydessä.	   Kalastaja	   voi	   saada	   saaliikseen	  mitä	   tahansa	  
Puulan	  kalatalousalueella	  esiintyvää	  lajia.	  Erityismainintana	  Kissakos-‐
ki,	   jonka	   luonnonmukainen	  kalatie,	  museo	   ja	   ravintola	  ovat	   tutustu-‐
misen	  arvioisia	  kohteita.	   	  
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7. WELCOME TO LAKE PUULA! 
Lake Puula, which is the 13th largest lake in Finland, drains into the 
Baltic Sea via the Kymijoki River route. Located in the Province of South 
Savo, Lake Puula is the provincial lake for that region. The lake has a 
diverse range of accommodation, hiking and fishing possibilities – it’s 
a magnificent nature destination in every way! 

The majority of water areas in Finland are jointly owned. The joint 
ownership unit (water area partnership) comprises the properties and 
premises close to the water area. These joint owners make decisions 
about fishing in their water area and are responsible for its manage-
ment. This brochure presents the most important water area partner-
ships in Lake Puula. Their websites provide more information about 
the respective areas. Please note that some of the websites are only in 
Finnish. 

Lake Puula provides fishers with the opportunities to catch numerous 
different species of fish using a variety of fishing methods. Regardless 
of the season, you'll always find something interesting to fish for! The 
most sought-after fish species in Lake Puula are lake salmon, trout, 
whitefish, vendace, zander, perch, pike and burbot.  

In Finland, all fishers who are 18-64 years of age need to pay the na-
tional fisheries management fee. This entitles you to use a single rod 
and lure throughout Finland, with the exception of running waters and 
other special fishing sites. Other types of fishing in Finland also require 
permission from the owner of the water area. The Pohjois-Puula water 
area partnership sells trap fishing and trolling permits, which you can 
purchase at several permit sales points. 

Fishing in Finland: http://www.fishinginfinland.fi/en 

Fisheries management fee: https://www.eraluvat.fi/en/fishing/fisher-
ies-management-fee.html 

EMERGENCY NUMBER: 112 
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8. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОЗЕРО ПУУЛА! 
Пуула – это 13-е по своим размерам озеро Финляндии. Его воды река 
Кюмийоки несёт в Балтийское море. Озеро Пуула находится в провинции 
Этэля-Саво (Южное Саво) и административно относится к данному 
региону. На озере имеются разнообразные возможности размещения, 
туристических походов и рыбной ловли – это поистине великолепный 
объект природы! 

Большинство водоёмов в Финляндии находятся в коллективной 
собственности. Единицу коллективной собственности (объединение 
пайщиков) образуют ближайшие к акватории недвижимость и 
помещения. Владельцы коллективной собственности принимают 
решения о рыбной ловле в акватории и отвечают за её содержание. В 
этой брошюре представлены наиболее значимые объединения 
пайщиков Пуула, на сайтах которых можно найти дополнительную 
информацию по каждому региону. Не все сайты снабжены языковыми 
версиями. 

Рыболова на озере Пуула ждёт возможность улова множества различных 
видов рыб разными способами ловли. Для улова всегда найдутся 
интересные виды рыб независимо от времени года! Наиболее 
желаемым уловом в озере Пуула являются озёрный лосось, таймень, сиг, 
ряпушка, судак, окунь, щука и налим.  

В Финляндии рыболовам в возрасте 18-64 лет необходимо уплатить 
государственный рыбохозяйственный сбор. Он даёт право на 
использование одного удилища и блесны на всей территории 
Финляндии, за исключением проточных вод и других специальных 
объектов рыбалки. Для других способов рыбной ловли в Финляндии 
необходимо дополнительно получить лицензию от владельца водоёма. 
Объединение пайщиков Похйойс-Пуула реализует лицензии на ловлю на 
своей территории рыбы снастями и на блесну. Лицензии можно 
приобрести во многих пунктах продажи лицензий. 

О рыбалке в Финляндии: http://www.fishinginfinland.fi/en 

О государственном рыбохозяйственном сборе: 
https://www.eraluvat.fi/en/fishing/fisheries-management-fee.html  

НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ: 112 
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9. HERZLICH WILLKOMMEN AM PUULA-SEE! 
Der Puula-See liegt unter den größten Seen Finnlands an 13. Stelle und fließt 
über den Kymi-Fluss in die Ostsee. Der Puula-See gehört zur Provinz Süd-Savo, 
und er ist das Gewässer der Provinz. Am See findet man vielseitige Unter-
bringungs-, Ausflugs- und Angelmöglichkeiten - er ist ein beeindruckendes 
Urlaubsziel und Naturerlebnis! 

Ein Großteil der finnischen Gewässer befindet sich in gemeinschaftlichem 
Eigentum. Die Körperschaft gemeinschaftlichen Eigentums (Teilhabergeme-
inschaft) bildet sich aus den gewässernahen Immobilien- und Grunde-
igentümern. Diese gemeinschaftlichen Eigentümer entscheiden über Fragen 
der Fischerei und des Angelns für das jeweilige Gewässer. In dieser Broschüre 
stellen wir die wichtigsten Teilhabergemeinschaften vor, über deren Inter-
netseiten Sie weitere Informationen zu dem jeweiligen Bezirk finden. Nicht 
alle Seiten sind übersetzt. 

Für die Fischerei bietet der Puula-See zahlreiche Möglichkeiten hinsichtlich 
unterschiedlicher Fisch- und Fangarten. Unabhängig von der Jahreszeit findet 
man immer etwas Interessantes zu fischen! Die häufigsten Fischarten im 
Puula-See sind Lachs, Taimen, Lavaret, Kleine Maräne, Zander, Flussbarsch, 
Hecht und Quappe.  

Angler und Fischer im Alter zwischen 18-64 müssen in Finnland dem Staat 
eine Angel- bzw. Fischereigebühr entrichten, die das Recht für eine Rute und 
Köder in ganz Finnland, außer in fließenden und anderen besonderen 
Gewässern, umfasst. Für andere Arten des Angelns bzw. Fischens braucht 
man in Finnland darüber hinaus eine Genehmigung des Gewässe-
reigentümers. Die Teilhabergemeinschaft von Nord-Puula vertreibt zum 
Schlepp- und Köderangeln Angelscheine für die Region, die man an zahl-
reichen Verkaufsplätzen erwerben kann. 

Fischen und angeln in Finnland: http://www.fishinginfinland.fi/en 

Fischereigebühr: https://www.eraluvat.fi/en/fishing/fisheries-management-
fee.html  
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11. LUVANMYYNTIPISTEITÄ 
www.kalakortti.com 

 Aten Marja-Aitta, Liito-oravantie 2, Hietanen – 050 058 2298                            
(Hirvensalmen ok) 

 Grilli-Kahvio Tikander, Yhdystie 3, Joutsa – 046 922 1668                                 
(Länsi-Puulan ok) 

 Hirvensalmen kone, Keskustie 1, Hirvensalmi – 015 652 800                               
(Hirvensalmen ok, Vieheluvat) 

 Kala-Kalle, Porrassalmenkatu 24, Mikkeli – 015 161 110                                     
(Pohjois-Puulan ok, Keski-Puulan ok, Itä-Puulan-Korpijärven ok, Hirvensal-
men ok, Viehelupa) 

 Kukkakahvila, Hirvensalmentie 25, Hirvensalmi – 010 439 1140                                       
(Hirvensalmen ok) 

 Kyläkauppa V. Myyryläinen, Kovalantie 112, Mikkeli – 015 222 033                  
(Itä-Puulan-Korpijärven ok) 

 Mannilan kesäkauppa, Mannilantie 583, Kangasniemi – 044 542 0824          
(Keski-Puulan ok) 

 Neste Otava, Hirvensalmentie 2, Mikkeli – 015 170 166                                         
(Itä-Puulan-Korpijärven ok, Keski-Puulan ok) 

 Puukonsaaren lautta, Vintinniemi-Puukonsaari – 0400 803 485                      
(Keski-Puulan ok) 

 Seo Hirvensalmi, Hirvensalmentie 39, Hirvensalmi                                                 
(Itä-Puulan-Korpijärven ok, Keski-Puulan ok, Hirvensalmen ok) 

 Teboil Kangasniemi, Kiviniementie 2, Kangasniemi – 015 431 683                      
(Pohjois-Puulan ok, Keski-Puulan ok) 

 Vahvaselän kauppa, Vanhamäentie 96, Korpikoski – 015 175 615                    
(Pohjois-Puulan ok, Keski-Puulan ok, Itä-Puulan-Korpijärven ok) 

 Väisälän kesäkioski, Väisälänsaarentie 1184, Hirvensalmi – 0400 155 455       
(Pohjois-Puulan ok, Keski-Puulan ok, Itä-Puulan-Korpijärven ok) 
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 Kala-Kalle, Porrassalmenkatu 24, Mikkeli – 015 161 110                                     
(Pohjois-Puulan ok, Keski-Puulan ok, Itä-Puulan-Korpijärven ok, Hirvensal-
men ok, Viehelupa) 

 Kukkakahvila, Hirvensalmentie 25, Hirvensalmi – 010 439 1140                                       
(Hirvensalmen ok) 

 Kyläkauppa V. Myyryläinen, Kovalantie 112, Mikkeli – 015 222 033                  
(Itä-Puulan-Korpijärven ok) 

 Mannilan kesäkauppa, Mannilantie 583, Kangasniemi – 044 542 0824          
(Keski-Puulan ok) 

 Neste Otava, Hirvensalmentie 2, Mikkeli – 015 170 166                                         
(Itä-Puulan-Korpijärven ok, Keski-Puulan ok) 

 Puukonsaaren lautta, Vintinniemi-Puukonsaari – 0400 803 485                      
(Keski-Puulan ok) 

 Seo Hirvensalmi, Hirvensalmentie 39, Hirvensalmi                                                 
(Itä-Puulan-Korpijärven ok, Keski-Puulan ok, Hirvensalmen ok) 

 Teboil Kangasniemi, Kiviniementie 2, Kangasniemi – 015 431 683                      
(Pohjois-Puulan ok, Keski-Puulan ok) 

 Vahvaselän kauppa, Vanhamäentie 96, Korpikoski – 015 175 615                    
(Pohjois-Puulan ok, Keski-Puulan ok, Itä-Puulan-Korpijärven ok) 

 Väisälän kesäkioski, Väisälänsaarentie 1184, Hirvensalmi – 0400 155 455       
(Pohjois-Puulan ok, Keski-Puulan ok, Itä-Puulan-Korpijärven ok) 


