KALASTUSOPAS

HYVÄ KALASTUKSESTA KIINNOSTUNUT!
Tämä opas sisältää perustietoa kalastuksesta Posion alueella. Oppaaseen on koottu tiedot
tärkeimmistä kalastusalueista kunnassa, sallituista menetelmistä sekä kalastusluvista.
Posio on Lapin runsasvetisin kunta, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet kalastukseen.
Tietyt asiat on kuitenkin hyvä huomioida ennen kalaan menemistä. On hyvä huomioida,
että kalastus ei pilkkimistä ja onkimista lukuun ottamatta kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan
aluekohtaiset luvat on aina oltava kunnossa.
Kalastajalla pitää olla maksettuna kalastuksenhoitomaksu ja aluekohtainen kalastuslupa.
Kalastuspaikasta riippuen aluekohtainen kalastuslupa voi tarkoittaa esim. läänikohtaista
viehekalastusmaksua, Metsähallituksen alueellista viehelupaa, Metsähallituksen yleensä
kuntakohtaista verkkolupaa tai virkistyskalastusalueen lupaa. Tässä oppaassa ei ole
merkittynä kalastuskuntien rajoja, joten kalastajan tulee luvanoston yhteydessä ottaa
selvää kalastusalueen rajoista. Parhain tapa välttää epäselvyydet kalastusalueiden rajoista
on hankkia läänikohtainen viehelupa, joka on voimassa lähes kaikkialla Posiolla.
Huomiothan kuitenkin, että oppaassa esitellyt Metsähallituksen virkistyskalastusalueet
vaativat oman luvan.

 Kalastuslainsäädäntöä
Kalastuslainsäädännön mukaiset kalojen rauhoitusajat ja alimmat mitat.

KA 17–19 §
Kalalaji
rauhoitusaika
alamitta
Harjus
huhti-toukokuu pl. vapakalastus
35 cm
Kuha
37 cm
Järvilohi
*)
60 cm
Järvitaimen
*)
60 cm
Purotaimen
*)
*) Joessa, purossa, koskessa ja virtapaikassa 1.9.–30.11., kuitenkin siten että vavalla ja
vieheellä kalastettaessa on rauhoitusaika 11.9.–15.11. **
KA 19 ja 20 §
Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen alimmat mitat mitataan leuan päästä suoraksi
ojennetun, yhteenpuristetun pyrstöevän kärkeen ja ravun otsapiikin kärjestä suoraksi
ojennetun pyrstön keskimmäisen kilven ulkoreunaan.
KA 12 §
Kalastus atraimella, harppuunalla tai niihin verrattavalla terällä, koukulla tai kärjellä
varustetulla välineellä, samoin kuin tulta tai valoa käyttäen haavilla on kielletty lohi- tai
siikapitoisessa joessa, koskessa ja virtapaikassa sekä, jollei kalastusalueen valtuuskunta
toisin määrää, 15.4.–20.6. välisenä aikana muissakin vesistöissä. Lohipitoisen vesistön
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koskessa ja virtapaikassa on koukkukalastus matosyöttiä tai harrilautaa käyttäen
kielletty.**
KL 119 §
Loheksi luetaan, (ellei toisin ole säädetty) myös meritaimen, järvitaimen ja purotaimen.
Lohi- tai siikapitoisena pidetään jokea tai muuta vesistöä, jota nämä kalalajit käyttävät
nousu- tai vaellustienään, taikka johon niitä on merkittävässä määrin istutettu.
KA = Kalastusasetus
KL = Kalastuslaki
** Edellä mainittujen rajoitusten lisäksi voivat kalastuskunnat tai kalastusalueet asettaa muita rajoituksia
kala- ja rapukantojen tuottavuuden parantamiseksi tai säilyttämiseksi (esim. kutupaikkojen rauhoitusalueet,
verkon silmäkokorajoitukset).

Tutustu aina alueenkohtaisiin kalastussääntöihin lupaa hankkiessasi.
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KALASTUSALUEET POSIOLLA
 Virtaavien vesien alueet
Livojoki
Yleistä
Livojoki tarjoaa hyvät mahdollisuudet jokikalastukseen. Livojärvestä lähtevään jokeen
Metsähallitus istuttaa vuosittain poikasistutuksina taimenia mikä mahdollistaa onnistuneen
kalareissun. Livojoki soveltuu parhaiten rannalta tapahtuvaan uistin- ja perhokalastukseen.
Joen yläosa Kuusenpukasta Livojärveen on varattu vain perinteiseen perhokalastukseen.
Vuokrakämppien kohdalla on kämpän asukkaille varattu oma pooli, jossa muut eivät saa
kalastaa. Kohteen saavutettavuus on runsaan metsäautotieverkoston ansiosta hyvä.
Kalastuskausi
Kalastuskausi on Livojoella perhokalastusalueella (Livojärvi – Kuusenpukka) 1.6. – 10.9. ja
muualla 1.6. – 31.10. Taimenen kalastus on kielletty 11.9. – 31.10.
Kalalajit
Taimen, harjus, hauki, ahven ja siika
Menetelmät
Sallittuja kalastusmenetelmiä ovat uistelu, perhostus, onkiminen (suvannoissa)
Palvelut
Joen varrella on laavuja ja vuokrakämppiä.
Kalastusluvat
Metsähallituksen virkistyskalastuslupa (3 h, 1 vrk, 1 vko, perhelupa) voi ostaa seuraavista
paikoista:
1. Erälupien puhelinpalvelusta, joka on avoinna arkisin klo 8-16: 020 69 2424
2. Internetistä http://www.eraluvat.fi/
Verkkokauppa: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/
3. Mobiilipalvelusta (Eräluvat.fi)
 Soita haluamasi lupatyypin numeroon
3 tuntia
Vuorokausi
Alle 18-v (3-tuntia)
Alle 18-v (vrk)

0600–551639
0600–551640
0600–551642
0600–551643

9,01 e + mpm (1-3 c)
14,02 e + mpm (1-3 c)
4,51 e + mpm (1-3-c)
7,01 e + mpm (1-3 c)

 Odota 10–15 sekuntia kunnes kuulet lopputiedotteen ”kiitoksia soitostasi”, sulje
puhelimesi
 Odota hetki, saat luvan tekstiviestinä puhelimeesi, säilytä viesti luvan voimassaolon
ajan.
 Olet velvollinen esittämään luvan puhelimeltasi alueen valvojalle pyydettäessä.
 Puhelu veloitetaan matkapuhelinlaskullasi.
4. Neste Posio (Uimaniementie 7, 97900 Posio, puh. 016 3721 621)
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 Järvikalastusalueet
Korouoman alue
Yleistä
Korouoman
kanjoni
on
ainutlaatuinen
nähtävyys
pystysuoraan
kohoavine
kallioseinämineen. Korouoman kalastusalue koostuu n. kymmenestä järvestä ja lammesta
ja alue tarjoaa erinomaiset puitteet kalastuksen lisäksi myös vaellukseen. Kohde soveltuu
mainiosti heittokalastukseen ja pilkkimiseen, myös lapsille on omia kalastuspaikkoja.
Kohteen kalastettavuus on erittäin hyvä. Mahdollisuus myös vetouisteluun ja
verkkokalastukseen Salmijärvessä sekä tammukan ongintaan, sukelluskalastukseen ja
tuulastukseen isoimmissa järvissä.
Erityistä:
- Kaivoslampi - 5 ha:n lampi, jonka rannalla hirsinen varauskota.
- Koron korsu ja Korsulampi - Korsu on kämppä, joka sijaitsee puoliksi maan alla.
- Latvajärvellä on vuokrakämppä, jossa oma vene - Järvi sopi hyvin soutaen
tapahtuvaan vetouisteluun.
Kalalajit
Järven luontaisia saalislajeja ovat taimen, harjus, hauki, ahven sekä särkikalat.
Menetelmät
Sallittuja kalastusmenetelmiä alueella ovat heittokalastus, perhokalastus sekä pilkintä ja
onginta.
Palvelut
Palveluvarustukseen kuuluvat vuokrakämppiä ja useita laavuja.
Kalastusluvat
Korouomassa saa kalastaa Metsähallituksen Valtakunnallisella vieheluvalla tai
Läänikohtaisella vieheluvalla (MMM). (Pyyntikokoisen kalan istutukset on lopetettu 2013
Iso-Kuuleaan ja Lastenlampeen.)
- METSÄHALLITUKSEN VALTAKUNNALLINEN VIEHELUPA (1 vko, 12 kk)
Järvi- tai järviryhmäkohtainen ja sisältää Metsähallituksen vesialueet koko maassa, paitsi
Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnat. Lupia voi ostaa seuraavista paikoista:
1. Erälupien puhelinpalvelusta, joka on avoinna arkisin klo 8-16, puh: 020 69 2424.
2. Mobiilipalvelusta:





1 viikko
Kalenterivuosi
Alle 18v. 1 viikko
Alle 18-v. kalenteriv.

0600 55 1604
0600 55 1605
0600 55 1606
0600 55 1607

19,95 € + mpm (1-3 c)
40,31 € + mpm (1-3 c)
4,97 € + mpm (1-3 c)
15,07 € + mpm (1-3 c)

3. Neste Posio (Uimaniementie 7, 97900 Posio)
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- LÄÄNIKOHTAINEN VIEHELUPA (MMM), (1 vko, 12 kk)
Maa- ja metsätalousministeriön maksullinen yleiskalastusoikeus, joka antaa
mahdollisuuden kalastaa kyseessä olevan läänin vesialueilla yhdellä vavalla, kelalla ja
vieheellä. Läänikohtaisella viehekalastusmaksulla kalastavan henkilön on suoritettava
myös kalastuksenhoitomaksu. Alle 18-vuotias tai 65 vuotta täyttänyt saa harjoittaa
viehekalastusta ilman maksua. Lupia voi ostaa seuraavista paikoista:
1. Internetistä http://www.mmm.fi tai http://www.eraluvat.fi/
Verkkokauppa: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/
2. Mobiilipalvelusta:
- Viehekalastusmaksu 2014 kalenterivuodelta:
 Lappi

0600 55 1628

(31 € + 4,38 € toimitusmaksu)

- Viehekalastusmaksu 2014, 7vrk kalastusjaksolta:
 Lappi

0600 55 1633

(7 € + 2,19 € toimitusmaksu)

- Kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksu 2014, 7 vrk kalastusjaksolta:
 Lappi

0600 55 1638

(16,89 €)

Livojärvi (yhteiskalastusalue)
Yleistä
Kumpuilevan mäntymetsän ympäröimä kirkasvetinen Livojärvi soveltuu parhaiten
vaativaan uistelukalastukseen moottori- tai soutuveneellä sekä rannalta heittelyyn.
Hirsiniemen pohjoispuolinen selkä on varattu pelkästään viehekalastukseen.
Hirsiniemessä on merkitty retkeilyreitti, jonka varrella on kota, useita laavuja sekä
vuokrakämppä. Kesäisin upeat useiden kilometrien pituiset hiekkarannat tarjoavat mainiot
uinti- ja retkeilymahdollisuudet.
Kohde on maantien halkaisemana helposti
saavutettavissa, ja talvisin kalastamaan pääsee myös moottorikelkkareittejä pitkin.
Säikänsalmessa on veneiden vesillelaskupaikka. Lomarengas vuokraa järven länsipäässä
lähellä Livojokisuuta Livon vuokrakämppää ja itäpäässä puolestaan Hirsiniemen
eräkämppää.
Kalalajit
Järven luontaisia saalislajeja ovat taimen, siika, harjus, made, muikku, hauki sekä ahven.
Istukaslajeina ovat taimen.
Menetelmät
Sallittuja kalastusmenetelmiä järvessä ovat heittokalastus sekä perhokalastus, onkiminen
ja pilkkiminen.
Palvelut
Palveluvarustukseen kuuluvat vuokrakämpät, merkitty retkeilyreitti Hirsiniemessä sekä
laavuja.
Kalastusluvat
Virkistyskalastuslupa tai läänikohtainen viehelupa ja jokamiehen onginta- ja pilkintäoikeus
oikeuttaa kalastamaan Livojärvessä. Metsähallituksen valtakunnallinen viehelupa ei
oikeuta kalastamaan Livojärvessä. Lupia voi ostaa seuraavista paikoista:
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1. Erälupien puhelinpalvelusta, joka on avoinna arkisin klo 8-16: 020 69 2424
2. Internetistä http://www.eraluvat.fi/
Verkkokauppa: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/
3. Mobiilipalvelusta (Eräluvat.fi)
 Soita haluamasi lupatyypin numeroon
VIRKISTYSKALASTUSLUPA





Vuorokausi
Viikko
Alle 18-v (vrk)
Alle 18-v (vko)

0600–551640
0600–551641
0600–551643
0600–551644

7,01e + mpm (1-3 c)
12,02 e +mpm (1-3 c)
3,50 e + mpm (1-3 c)
6,01 e + mpm (1-3 c)

LÄÄNIKOHTAINEN VIEHELUPA (tarkat tiedot s. 6)
 1 vko: Lappi
 Vuosi: Lappi

0600 55 1633
0600 55 1628

(7 € + 2,19 € toimitusmaksu)
(31 € + 4,38 € toimitusmaksu)



Odota 10–15 sekuntia kunnes kuulet lopputiedotteen ”kiitoksia soitostasi”,
sulje puhelimesi
 Odota hetki, saat luvan tekstiviestinä puhelimeesi, säilytä viesti luvan
voimassaolon ajan.
 Olet velvollinen esittämään luvan puhelimeltasi alueen valvojalle
pyydettäessä.
 Puhelu veloitetaan matkapuhelinlaskullasi.
4. Neste Posio (Uimaniementie 7, 97900 Posio, puh. 016 3721 621)

Kirintöjärvi
Yleistä
Kirintöjärvi sijaitsee aivan Kirintövaaran alla, n. 7 km Posion taajamasta. Henkilöautolla
pääsee järven läheisyyteen. Kohde soveltuu parhaiten soutuveneellä tapahtuvaan
vetouisteluun sekä heittokalastukseen. Järven rannoilta löytyvät luonnonpolut ja hoidetut
laavut upeassa vaaramaisemassa. Uisteluretken levähdyspaikaksi sopii järven suurin saari
Kirintösaari huollettuine laavuineen. Järvi on erityisen vaativa kalapaikkana ja edellyttää
kalastajalta hyviä välineitä ja luonnon tuntemusta.
Kalalajit
Taimen, harjus, siika, muikku ja ahven
Menetelmät
Sallittuja kalastusmenetelmiä järvessä ovat uistelu, onkiminen ja pilkkiminen.
Palvelut
Veneiden ja kanoottien vuokrausta Kirintöjärvelle voi tiedustella Lomakeskus Himmerkistä.
Kalastusluvat
Viehe / uistelulupa TAI läänikohtainen viehelupa ja jokamiehen onginta- ja pilkintäoikeus
oikeuttaa kalastamaan Kirintöjärvessä.
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VIEHE / UISTELULUPA (1/2 vrk, 1 vrk, viikko) sekä perhelupa:
Lupia voi ostaa:
1. Lomakeskus Himmerki (Himmerki 8, 97900 Posio)
TAI
LÄÄNIKOHTAINEN VIEHELUPA (tarkat tiedot s. 6)
1. Erälupien puhelinpalvelusta:
- Avoinna arkisin klo 8-16: 020 69 2424
2. Internetistä:
- Verkkokauppa: https://verkkokauppa.eraluvat.fi
3. Mobiilipalvelusta:
- 1 vko: Lappi
- Vuosi: Lappi

0600 55 1633
0600 55 1628

(7 € + 2,19 € toimitusmaksu)
(31 € + 4,38 € toimitusmaksu)

Kitkajärven virkistyskalastuksen yhteislupa-alue
Alueen rajat
Lupa-alue käsittää koko Kitkajärven, sekä Posion että Kuusamon puoleiset osat, eli
yhteensä noin 26 500 ha. Kuuluisa Kitkajärvi on kirkasvetinen säännöstelemätön suurjärvi,
joka on tunnettu pienestä muikustaan, "Kitkan viisaasta", sekä taimenistaan. Järvi sijoittuu
Posion ja Kuusamon rajalle, siten että Kitkasta 2/3 osaa on Lapin läänin puolella eli
Posiolla. Kohde soveltuu parhaiten monipuoliseen vetouisteluun ja onkikalastukseen.
Kitkalle järjestetään myös uistelusafareita (Stella Polaris).
Palvelut
Järven rannalla on useita lomailuun sopivia majoituspaikkoja, joiden omistajista osa on
järjestänyt mahdollisuuden päästä mukaan nuottaukseen ja verkkokalastukseenkin.
Kalalajit
taimen, siika, harjus, muikku, hauki ja ahven
Menetelmät
Sallittuja kalastusmenetelmiä järvessä ovat uistelu, onkiminen ja pilkkiminen.
Kalastusluvat
Alueen lupia (4 h, 1vrk, 3 vrk, 1 vko tai kausilupa) voi ostaa seuraavista paikoista
1.
2.
3.
4.

Neste Posio (Uimaniementie 7, 97900 Posio)
Lomakeskus Himmerki (Himmerki 8, 97900 Posio)
Mourusalmen majat (Kirintöjärventie 2, 97900 Posio)
Internetistä: Stella Polariksen verkkokauppa: http://www.stellapolaris.fi/
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Etelä-Posion kalastusalue
Yleistä
Alueeseen kuuluu Posion puoleinen Kitkajärvi, Livojoen latvavesistö sekä Koutajoen
latvavesistö. Alue on pinta-alaltaan yhteensä 29 700 ha. Toiminta-alueen vedet kuuluvat
kahteen päävesistöalueeseen, joita ovat Vienanmereen laskeva Koutajoen vesistö ja
Perämereen laskeva Iijoen vesistö.
Kalalajit
Tietoa mm. Livojoen ja Kitkanjärven kalalajeista löytyy aiemmin tästä oppaasta.
Kalastusluvat
Alueen lupia voi ostaa seuraavista paikoista:
1. Neste Posio (Uimaniementie 7, 97900 Posio)
2. Lomakeskus Himmerki (Himmerki 8, 97900 Posio)
Lisäksi eri osakaskunnilla on hallussaan alueita Etelä-Posion kalastusalueesta. Näille
vesille kalastuslupia voi ostaa eri osakaskuntien määrittämistä ostopaikoista. Muistathan
tarkistaa alueiden rajat luvanmyyjiltä. Alla Etelä-Posion kalastusalueen osakaskunnat:
JÄSENYHTEISÖT
Akanlahden osakaskunta
Anetjärven osakaskunta
Etelä-Lapin
kalastajainseura ry
Hyväniemen osakaskunta
Kokkovaaran
osakaskunta
Kynsiperän osakaskunta
Lauhkean osakaskunta
Metsähallitus
Mäntyjärven osakaskunta
Perä-Posion osakaskunta
Posionkylän osakaskunta
Raistakan osakaskunta
SVK Lapin piiri
Tolvan osakaskunta
Yksityisvesien edustaja
Ylikitkan osakaskunta

POSTIOSOITE PUH
97900 Posio
0400-127318
97980
Anetjärvi
97900 Posio
97940
Lohiranta
97980
Anetjärvi
97970 Sirniö
97900 Posio
96101
Rovaniemi
97900 Posio
97900 Posio
97900 Posio
97900 Posio
97900 Posio
97900 Posio
97965 Kynsilä
97900 Posio

044-2727489

040-7602052

040-5806341

040-5091785

Tarkempia tietoja: www.lapinkalatalouskeskus.fi/osakaskunnat/osakaskunnat-lapissa/
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Suolijärvien kalastusalue
Alueen vesipinta-ala on 19 155 ha josta Metsähallitus omistaa 2 900 ha, osakaskunnat
15 778 ha ja muut 477 ha.
Kalalajit
Siika, muikku, särki
Kalastusluvat
Suolijärvien alueelle voi kalastaa läänikohtaisen vieheluvan (= viehekalastusmaksu on
maksullinen yleiskalastusoikeus, joka antaa mahdollisuuden kalastaa kyseessä olevan
läänin vesialueilla yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä.) Vetouistelussa saa lisäksi käyttää
yhtä painoviehettä tai syvääjää turvin. Eri osakaskunnilla on hallussaan 15 778 ha
vesistöjä Suolijärvien alueella. Näille vesille kalastuslupia voi ostaa eri osakaskuntien
määrittämistä ostopaikoista. Muistathan tarkistaa alueiden rajat luvanmyyjiltä.
Seuraavassa Suolijärvien kalastusalueen osakaskunnat:
JÄSENYHTEISÖT
Aittaniemen osakaskunta
Etelä-Lapin
ammattikalastajat
Eroheiton osakaskunta
Hietajärven osakaskunta
Hämeenkylän osakaskunta
Jaksamon osakaskunta
Jumiskon osakaskunta
Lehtiniemen osakaskunta
Luovijärven osakaskunta
Maaninkajärven
osakaskunta
Metsähallitus
Mourujärven osakaskunta
Paloperän osakaskunta
Pernun osakaskunta
Perälän osakaskunta
Perä-Posion osakaskunta
Posion 13 kylän
osakaskunta
Sallan Yhteismetsä
Lapin vapaa-ajan kalastajat
ry
Vääräjärven osakaskunta

POSTIOSOITE
97850 Ristilä
97890
Karjalaisenniemi
99600 Sodankylä
98120 Kemijärvi
97890
Karjalaisenniemi
97890
Karjalaisenniemi
97870 Jumisko
97840 Lehtiniemi
97820 Perä-Posio
98780
Maaninkavaara
93401 Taivalkoski
98780
Maaninkavaara
98900 Salla
97815 Pernu
97820 Perä-Posio
97900 Posio

PUHELIN
0400-171788

97900 Posio

0400-399 140

0400-187105
0400-980433

040-5908848

98900 Salla
97900 Posio
97880 Nolimo

Tarkempia tietoja: www.lapinkalatalouskeskus.fi/osakaskunnat/osakaskunnat-lapissa/
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 Metsähallituksen vedet
Yleistä
Livojoen virkistyskalastusalueen lisäksi Metsähallituksella on Posiolla n. 10 000 ha ns.
talouskalastusvesiä. Niitä ovat pienet purot ja lammet sekä erikokoiset järvet tai järven
osat. Lähes kaikki yli 10 ha:n järvet ovat säännöllisten istutusten piirissä. Istutuskaloja ovat
siika, harjus ja järvitaimen. Hoitovesiin myydään verkkolupia ja viehelupia.
Metsähallituksen Posion toimistosta saat tiedot taimen-, siika-, muikku-, ahven, hauki-, tai
tammukkavesistöistä.
Palvelut
Vuokrakämppiä, autiotupia, tulipaikkoja, ja karttoja.
Kalastusaika:
Koko vuosi, taimenen kuturauhoitus joessa, purossa, koskessa ja virtapaikassa 11.9 –
15.11.
Kalastusluvat
Valtakunnallinen viehelupa (1 vko, 12 kk) tai Pyydysyksikkölupa (= verkkolupa), joka käy
vaihtoehtoisesti myös katiska- ja pitkäsiimalupana ja on järvi- tai järviryhmäkohtainen
(kestoaika kalenterivuosi). Lupia voi ostaa seuraavista paikoista:
1. Erälupien puhelinpalvelusta, joka on avoinna arkisin klo 8-16, puh: 020 69 2424.
2. Mobiilipalvelusta: (huom. hinta vaihtelee alueittain)





1 viikko
Kalenterivuosi
Alle 18v. 1 viikko
Alle 18-v. kalenteriv.

0600 55 1604
0600 55 1605
0600 55 1606
0600 55 1607

19,95 € + mpm (1-3 c)
40,31 € + mpm (1-3 c)
4,97 € + mpm (1-3 c)
15,07 € + mpm (1-3 c)

3. Neste Posio (Uimaniementie 7, 97900 Posio)

Metsähallituksen kalastuskohteita
Vetouistelukohteet
KITKA
LATVAJÄRVI (soutu)
LIVOJÄRVI

yhteislupa
Korouoma
yhteislupa

taimen
taimen, hauki, kirjolohi
taimen

virk.kal.lupa

taimen, harjus

AIMOJÄRVET
KORONLATVAJÄRVI
KUULEA

Korouoma
Korouoma
Korouoma

LASTENLAMPI
LIVOJOKI
PAHAJÄRVI

Korouoma

hauki
taimen, harjus
taimen, kirjolohi, nieriä, siika,
harjus, hauki
kirjolohi
taimen, harjus, hauki, ahven
taimen, harjus

Perhokalastuskohteet
LIVOJOKI (yläosa)

Heittouistelukohteet

Korouoma
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Isot hauet
AIMOJÄRVI
RUOKAMOJÄRVI

Korouoma
Riisitunturin KP:n läh.

Isot ahvenet
LIVOJÄRVI

Isot harjukset
KOIVULAMPI
KORONLATVAJÄRVI
LOHILAMPI

Korouoma
Korouoma
Mustarinnantunturin läh.

Isot siiat
LIVOJOKI
KUULEA

Korouoma

Tammukkapurot
KOROJOKI
PAJUPURO
KIVIJOKI
SOINANOJA
KONTTIJOKI
AIMOJOKI
KIEKKIJOKI

Korouoma
Korouoma
Syötteen KP:n läh.
Aittaniemi
Ranuan tien varressa
Lehtiniemi

 Muut vesialueet
Kiekkikaira
Erämaa-alue sijaitsee Rovaniemi–Posio-tien pohjoispuolella pitäjän länsi/luoteisosassa.
Seutu on suureksi osaksi Posion yhteismetsää ja valtionmaata. Molempiin saa lupia
helposti. Yhteismetsässä on monia yksityisille vuokrattuja järviä, joista kalamiehen on
hyvä olla tietoinen. Pääsaaliskaloina ovat ahven, hauki ja siika, mutta satunnaisesti voi
törmätä harjukseen tai taimeneen. Yhteismetsä on rakentanut joitakin laavuja alueelle.
Myös muutamia kämppiä löytyy. Kiekkikaira on maisemallisesti kenties Posion kauneinta
aluetta, josta matkailija voi kameralla saada upeita otoksia varsinkin ruska-aikaan.
Eksymäkukkulat
ovat
nimensä
mukaisia.
Erityisesti
kannattaa
tutustua
Mustanrinnantunturin ja sen alla olevaan järveen.
Korouoman ympäristö
Saaliina on ahven tai hauki, joskus myös harjus, siika tai jopa taimen. Särkikaloja ei juuri
ole seipiä lukuun ottamatta. Kaarlojärven tienoilta voi pyrkiä länteen päin Simojärven
suuntaan vaikkapa Pahan-Paasonlammen kautta.
Sieltä menee merkitty polku
Simojärvelle. Alueella on myös hyviä hillasoita.
Etelä- Posio
Suuret järvet antavat leimansa Posion eteläosien maisemalle. Alku-Kitka on laskenut
aikoinaan Livojärveen ja edelleen Pohjanlahteen. Etelä-Posiolla on muutamia isohkoja
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järviä (kuten esim. Hietajärvi, Kynsijärvi, Kaukuanjärvi) joissa on kaikissa jonkin verran
taimenta, jota voi yrittää uistella myös rannalta. Kalastuskunnat istuttavat varsin runsaasti
myös siikaa, joten pintaperho on hyvä väline kesäiltoina. Virvelimiehelle on luvassa ahvenja haukisaalista, mikäli kala on syönnillään.
Pohjois-Posio
Myös Posion pitäjän pohjoisosista löytyy järviä, hyvänkokoisia lampia ja puroja
viehekalastajan kokeiltavaksi. Karitunturi – Riisitunturi alueella voi kokea etelälappilaista
erämaata tyypillisimmillään. Riisitunturia ympäröi kansallispuistoalue, jossa liikkumisen ja
kalastamisen säännöt tulee tuntea. Alueella on kalastajan kannalta muutama
mielenkiintoinen järvi ja lampi. Autiotupia on kansallispuiston alueella kaksi.
Kalastuskunnista Pohjois-Posiolle voi tiedustella (vieheluvan ohella) vaikkapa verkkolupia
ja kyläkaupoista yleensä myös kalastuslupia.
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