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Suomen Haukiseura: Jättihauet ovat todella harvinaisia 

20-kiloinen hauki olisi eurooppalainen sensaatio 

Joka vuosi Suomessa uutisoidaan useasta yli 15-kiloisesta hirviöhauesta. Suomen Haukiseura 
tutki tilastojaan ja totesi, että sen ylläpitämälle vapautuslistalle on ilmoitettu 1640 suurhaukea va-
pautetuksi vuodesta 2002 lähtien. Näistä kuitenkin vain seitsemän on painanut yli 15 kg:a, joten 
todellisuudessa 15-kilon hauki on suurharvinaisuus ja harvinaisuutta ruokkii uutisten välittämä 
hirviöleima.  

Suomen Haukiseuran vapautuslistalle voi ilmoittaa vapavälinein saamansa ja hyväkuntoisena takaisin 
laskemansa suurhauen, joka on vähintään seitsemän kilon painoinen ja/tai metrin pituinen. Vapautuslistal-
le on ilmoitettu vuodesta 2002 alkaen 1 640 suurhaukea. Näistä vain seitsemän on ylittänyt 15 kilon rajan. 
Tämän rajan ylittävä hauki saadaan ja vapautetaan täten keskimäärin noin joka toinen vuosi. 2010–2014 
aikana listalle on ilmoitettu keskiarvon mukaisesti kaksi yli 15-kiloista kalaa. Viimeisin Suomen Haukiseu-
ran vapautuslistalle ilmoitettu yli viisitoistakiloinen vapavälinein saatu ja vapautettu hauki on joulukuulta 
2011. 

”Yli 15-kiloinen hauki on siis erittäin harvinainen. Ahkerimmat suomalaiset hauenkalastajat lähtevätkin ta-
voittelemaan todellisia ennätysvonkaleita esimerkiksi Saksaan ja Hollantiin. Vaikka kymmenien tuhansien 
järvien maassa turistivirtojen pitäisi kulkea toiseen suuntaan.” sanoo Mikey Sarelin, Suomen Haukiseuran 
varapuheenjohtaja ja kalastusmatkailuyrittäjä.  

Vapaaehtoinen ylämitta ja järkevä uutisointi 

Jos suurhauki on pyynnin jälkeen hyväkuntoinen, se kannattaa aina laskea takaisin. Vaikka uudesta kalas-
tusasetuksesta jätettiin pois hauelle kaavailtu ylämitta, jokainen voi asettaan itselleen sen. Suuri hauki on 
geneettisesti tärkeä, se pitää särkikalakantaa kurissa ja kokonaisuutenaan ylläpitää vesiekosysteemin 
tasapainoa tehokkaan luonnollisesti. Lisäksi suurkalan saaminen on vapakalastajalle huikea elämys. Kai-
ken kaikkiaan suurhauesta on eniten iloa vedessä, sillä ruokakaloiksi sopivat parhaiten keskikokoiset, noin 
2–3-kiloiset hauet. Mikäli suurhauki kuitenkin vaurioituu pyynnin yhteydessä, se kelpaa hyvin ruoaksi. Suu-
ret hauet voi helposti hyödyntää esimerkiksi erinomaisiksi kalapulliksi. 

”Kaikkein turhauttavinta on kuulla suurhauesta, jonka pää on naulattu vajan seinään ja loppu poljettu tun-
kioon, koska se on jonkin metsäläishuhun mukaan syömäkelvoton,” Sarelin sanoo. 

Suomen Haukiseura toivoo suurhaukijuttujen uutisointiin parempaa todenperäisyyttä. Hirviöksi nimittely ja 
uimareiden pelottelu ovat omiaan lisäämään petovihaa muutenkin vähälukuista suurhaukikantaa kohtaan. 
Samalla asiaan liittyvät journalistisesti arvokkaat faktat saattavat jäädä pimentoon. Pitkiin aikoihin asial-
lisinta uutisointia suurhauesta oli Iltalehden juttu ”Sakke nosti merestä huiman hauen” (27.3.15). Jutussa 
kerrotaan itse kalastustapahtumasta faktat ja kalasta puhutaan asialliseen sävyyn. Jutun saamat kommen-
tit kannustavat muitakin vapauttamaan suurhaukia ja pitävät kalan vapauttamista lähes poikkeuksetta oi-
keana.  

Sarelin muistuttaa, että jokakesäisiä 20-kiloisia hauki-ilmoituksia kohtaan kannattaa olla kriittinen. Ne ovat 
poikkeuksetta osoittautuneet uutisankoiksi. Kala on esimerkiksi punnittu paunapuntarilla ("lbs", 1 pauna = 
0,454 kg). Kymmenen kilon hauki ilmoitetaan 22-kiloisena, vaikka kyse on 22 paunaa painavasta kalasta. 

Kuten Haukiseuran tilastoista käy ilmi, yli 15-kiloiset hauet ovat todella harvinaisia. ”18-kiloinen vapahauki 
olisi mahtava uutinen ja yli 20-kiloinen olisi jo eurooppalainen sensaatio! Nämä jopa edistäisivät suoma-
laista kalastusmatkailua tulevaisuudessa! Olemme mieluusti mukana arvioimassa jättiläishaukien todenpe-
räisyyttä tällä hauenkalastuskaudella, sillä perättömäksi osoittautunut tieto on aina kiusallisinta lähinnä 
saajalleen.” Sarelin sanoo. 

Lisätietoja:  

Suomen Haukiseura, hallituksen varapuheenjohtaja ja kalastusmatkailuyrittäjä, Mikey Sarelin p. 040 715 8123 
tai Suomen Haukiseura, puheenjohtaja, Jyri Kuusisalo p. 0500 415 779. 

www.suomenhaukiseura.fi 

Suomen Haukiseuran tarkoituksena on edistää suomalaista hauenkalastuskulttuuria sekä hauen arvostusta kalalajina ja virkistyskalastus-
kohteena. Seura kannattaa valikoivaa kalastusta, jonka perusajatuksena on vapauttaa ne kalat, joita ei käytä ruoaksi. Suomen Haukiseura 
pyrkii omassa toiminnassaan kunnioittamaan haukea ja käsittelemään vapautettavat niitä mahdollisimman kalaystävällisesti sekä hyödyn-
tämään oikeaa ja tutkittua tietoa hauesta ja sen vapauttamisesta, jotta valikoiva kalastus olisi eettisesti kestävällä pohjalla. Suomen Hauki-
seurassa on jäseniä 70 ja seura on perustettu 2001. 


