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Oppaan käyttäjälle

Tämä opas on tarkoitettu apuvälineeksi matkailun ja kalastuslupamyynnin palveluissa
toimiville. Oppaasta löytyy tietoa Suomen kalastuslupajärjestelmästä, usein kysyttyjen
kysymysten tiimoilta ja yhteystietoja. Oppaan säädöstiedot on kerätty kalastuslaista,
kalastusasetuksesta ja useista muista säädöksistä, jotka ohjaavat kalastusta. Sää-
dökset muuttuvat ja elävät hieman lähes vuosittain. Tämän oppaan tiedot ovat syksyllä
vuonna 2010 uusinta saatavissa ollutta tietoa. Oppaan tekijä ei vastaa säädöksissä
tapahtuvista muutoksista tiedottamisesta oppaan jakelussa saaneille tai tietojen van-
henemisesta johtuvista mahdollisista ongelmista. Oppaan käyttäjille suositellaan oma-
toimista päivitystä säädösten muuttuessa. Kalastuslainsäädännön ja maksujen 
uudistuksista saa ajantasaista tietoa maa- ja metsätalousministeriön kotisivuilta
www.mmm.fi tai ajantasaisesta valtion säädöstietopankista www.finlex.fi, josta löyty-
vät Suomen kalastuslaki ja -asetus ja useat muut kalastukseen liittyvät säädökset.
Toivomme saavamme palautetta oppaan sisältöön, käyttöön ja tarpeellisuuteen liit-
tyen mahdollisia jatkotoimia varten. Ohjeet palautteiden antamisesta löytyvät oppaan
takakannen sisäsivulta.

Suomen kalastuslupajärjestelmä

Kalastusmuodot ja ikäryhmät Maksu valtiolle Maksu kalaveden omistajalle

Onkiminen ja pilkkiminen

Onkiminen ja pilkkiminen  Ei maksua Ei maksua
kalastajan iästä riippumatta (Katso poikkeukset 1) ja 2)) (Katso poikkeukset 1) ja 2))
(KL 88§ mukainen)

Viehekalastus

Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta Ei maksua Ei maksua
täyttäneet viehekalastajat (Katso poikkeukset 1) ja 2))

18–64-vuotiaat viehekalastajat Kalastuksenhoitomaksu Läänikohtainen 
viehekalastusmaksu tai 
kalastusoikeuden haltijan lupa

Muu kalastus ja ravun pyynti

Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta  Ei maksua Aina kalastusoikeuden 
täyttäneet muuta kalastusta haltijan lupa
ja/tai ravun pyyntiä harjoittavat (Katso poikkeus 3))

18–64-vuotiaat muuta  Kalastuksenhoitomaksu Aina kalastusoikeuden 
kalastusta ja/tai ravun pyyntiä haltijan lupa
harjoittavat (Katso poikkeus 3))

1.1 Suomen kalastuslupajärjestelmä



Taulukon poikkeukset:

Poikkeus 1) Lohi- ja siikapitoisten vesien virtapaikka. Alueellisten ELY-keskusten 
kalatalousyksiköt ovat määritelleet toimialueensa virtavedet lohi- ja siikapitoisiksi, jos
näitä lajeja merkittävästi esiintyy vesistössä. Tällaisilla alueilla ei voi kalastaa mak-
sutta onkien tai pilkkien, eikä läänikohtainen viehekalastusmaksu oikeuta viehe -
kalastukseen. 

Poikkeus 2) Erityiskohteet. Erityiskohteita ovat ELY-keskusten kalatalousyksiköiden
asettamien kalastuskieltojen piiriin kuuluvat vesialueet, joissa maksuton onkiminen ja
pilkkiminen ja/tai kalastus läänikohtaisella vieheluvalla on kielletty erityisestä syystä.
Tällaisia vesialueita ovat esimerkiksi runsain pyyntikokoisten lohikalojen istutuksin
hoidettavat vedet. Ennen kalastusta kiellon piirissä olevat alueet voi tarkistaa alueen
ELY-keskuksen kalatalousyksiköstä, maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilta,
sekä lupien myyjiltä. 

ELY-keskusten kalatalousyksiköiden päätösten mukaiset kalastuskieltoalueet (erityis-
kohteet) ja lohi- ja siikapitoisiksi luokitellut virtavedet löytyvät netistä osoitteesta:
http://map.genimap.com/MMM/Kalastuskieltoalue/Kalastuskieltoalue. 
HUOM! Lohi- ja siikapitoisiksi luokitellut virtavedet löytyvät edellä mainitun nettisivun
alareunasta omana linkkinään. 

Poikkeus 3) Yleisvesialueet. Yleiselle vesialueelle merellä eli valtion omistamille vesi-
alueille yksityisvesien ulkopuolella meren ulappaa vasten ei suomalaisten tarvitse
ostaa erillistä kalastuslupaa pienimuotoiseen viehe- tai verkkokalastukseen. Sama
koskee kalastusta Suomen talousvyöhykkeellä meressä. Verkkokalastuksen osalta
verkkojen määrää on rajoitettu mainitulla alueella korkeintaan 180 metriin pintaverk-
koja (verkot alle 3 metrin syvyydessä veden pinnasta mitattuna) ja 600 metriin pohja-
verkkoja pyyntikuntaa kohden. Muutamien suurimpien järvien yleisvesialueella ranta-
kuntien asukkailla on oikeus maksuttomaan koukkukalastukseen ja mainitun alueen
muusta lupamyynnistä vastaa paikallinen kalastusalue. Säädökset ovat luettavissa
tarkemmin kalastuslaista ja -asetuksesta.

1.2 Toimintaperiaate kalastuksen luvanvaraisuudessa
Kalastaja on itse velvollinen selvittämään luvanvaraisuuden ja hankkimaan tarvittavat
luvat ennen kalastamista, sekä esittämään ne kysyttäessä viranomaiselle tai kalas-
tuksenvalvojalle. Kalastuslupaa ostettaessa ja ennen kalastamisen aloittamista on aina
varmistettava kohteessa voimassa olevat kalastussäännöt, alamitat, rauhoitusajat sekä
-alueet. Kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekalastusmaksu ovat henkilö-
kohtaisia maksuja. Kalastusoikeuden haltijoiden tai vesialueen omistajien myymien
paikallisten kalastuslupien (kohdekohtaiset luvat) säännöksissä määritellään luvan



kattavuus kohteittain. Useisiin yksittäisiin kalastuskohteisiin on saatavissa myös perhe-
tai venekuntakohtaisia kalastuslupia. 

1.3 Kalastuksenhoitomaksu
Kalastuksenhoitomaksu on valtion veroluonteinen maksu, joka on henkilökohtainen.
Kalastuksenhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18-64-vuotias ja harrastaa 
ravustusta tai jotain muuta kalastusta kuin pilkintää tai ongintaa. Kalastuksenhoito-
maksun voi maksaa 7 vuorokauden tai kalenterivuoden ajanjaksolle. Vuoden 2011
maksut ja tilinumero löytyvät takakannen sisäsivulta.

1.4 Läänikohtainen viehekalastusmaksu
Läänikohtaisella viehekalastusmaksulla on oikeus kalastaa lohi- ja siikapitoisten 
vesistöjen virtapaikkoja 1) ja erityiskohteita 2) lukuun ottamatta kyseisen kalastus-
läänin alueella seisovassa vedessä järvessä, meressä ja joidenkin virtavesien suvan-
noissa. Maksu on henkilökohtainen. Virtavesissä, joita ei ole luokiteltu lohi- ja siikapi-
toisiksi tai ne eivät ole erityiskohteita, voi kalastaa läänikohtaisella viehekalastus-
maksulla tai vaihtoehtoisesti kalastusoikeuden haltijan myöntämällä luvalla. Alle 18-
vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet saavat kalastaa läänikohtaisen viehekalastusmaksun
kalastusoikeutta vastaavalla tavalla ilmaiseksi. Läänikohtainen viehekalastusmaksu 
oikeuttaa luvanhaltijan käyttämään yhtä vapaa ja viehettä, sekä vetouistelussa lisäksi
yhtä painoviehettä. Viehekalastusmaksun voi maksaa 7 vuorokauden tai kalenterivuoden
ajanjaksolle. Vuoden 2011 maksut ja tilinumerot löytyvät takakannen sisäsivulta.

Läänikohtainen viehekalastusmaksu on mahdollista lunastaa Etelä-, Länsi- tai Itä-Suo-
meen, sekä Oulun ja Lapin lakkautettujen läänien mukaisille alueille. Kalastuslupajär-
jestelmässä noudatetaan vanhaa läänijakoa rajojen suhteen.

1.5 Maksuttomat yleiskalastusoikeudet
Maksuttomiin yleiskalastusoikeuksiin perustuen voi onkia ja pilkkiä iästä riippumatta
lohi- ja siikapitoisten vesistöjen virtapaikkoja 1) ja erityiskohteita 2) lukuun ottamatta
ilmaiseksi. Käytännössä onkimisen ja pilkkimisen salliva ilmainen kalastusoikeus on
yleensä voimassa seisovassa vedessä järvessä, meressä ja joidenkin virtavesien 
suvannoissa. Mikäli pilkkimisessä tai onkimisessa käytetään heittouisteluun soveltu-
via välineitä, tarvitaan luvaksi kyseisen alueen läänikohtainen viehekalastusmaksu tai
kalastusoikeuden haltijan myöntämä kalastuslupa. 

Hauki



1.6 Kalastusoikeuden haltijan myymät kalastusluvat
Useimmille vesialueille on saatavissa kalastusoikeuden haltijan myymiä kalastus lupia,

jotka voivat oikeuttaa kalastamaan seisovien  
vesien lisäksi virtavesien koski- ja virtapai-

koissa, eli sellaisissa kohteissa, joissa ka-
lastus läänikohtaisella viehekalastus-

maksulla ei ole sallittua. Passiivis-
ten pyydysten, kuten verkot, katiska,

rysä ja pitkäsiima, käyttö sisävesissä ja
rannikolla yksityisvesillä vaatii lähes poikkeuksetta

kalastusoikeuden haltijan myöntämän kalastusluvan.
Vetouisteluun tai pohjaongintaan (heittouisteluvälinein) useammalla kuin yhdellä vavalla
kerrallaan henkilöä kohden tarvitaan kalastusoikeuden haltijan myöntämä kalastuslupa.

1.7 Opastetut kalastusretket, kilpailut ja järjestetyt tilaisuudet
Kaupalliseen toimintaan, kuten kalastusopastoimintaan tarvitaan aina kalastusoi -
keuden haltijan myöntämä kalastuslupa. Läänikohtainen viehekalastusmaksu ei käy
kalastusluvaksi järjestetyssä tilaisuudessa. Myös kalastuskilpailuja varten tarvitaan
kalastusoikeuden haltijan myöntämä kalastuslupa. 

1.8 Kalastuslupien ja -maksujen maksaminen ja tositteet
Valtion maksujen maksaminen. Valtion kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaisen vie-
hekalastusmaksun voi maksaa kaikissa postin toimipisteissä, R-kioskeissa ja minis-
teriön valtuuttamille asiamiehille. Maksut voi suorittaa myös suoraan pankkiin, jos
maksajalla on tiedossa voimassaolevat tilinumerot ja hinnat. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön nettisivuilta löytyvät ajantasaiset valtion maksujen hinnat ja maksuohjeet. 
Sivustolla on mahdollisuus maksaa valtion kantamia maksuja myös verkkopankin
kautta. http://www.mmm.fi/kalastus/luvat/. Vuoden 2011 maksut ja tilinumerot löyty-
vät takakannen sisäsivulta.

Kalastusoikeuden haltijoiden ja vesialueen omistajien lupamyynti. Kalastuslupia myyvät
yleensä keskitetysti kalastustarvikeliikkeet, kalastuskohteiden lähistöllä sijaitsevat mat-
kailu- ja majoitusyritykset, sekä huoltoasemat. Nykyisin monien kohteiden kalastuslupia
saa ostettua internetissä verkkokaupasta ja matkapuhelimella niin sanottuna mobiililupana.

Yhteislupa-alueet ovat kalastuslupien hankinnan helpottamiseksi luotuja laajempia
alueellisia kokonaisuuksia, joihin riittää yksi kalastuslupa. 

Tositteet kalastuksenhoitomaksun ja kalastuslupien maksamisesta on pidettävä 
mukana kalastettaessa ja esitettävä pyynnöstä kalastuksenvalvojalle. Iän puolesta
maksuista vapautettujen on pyynnöstä todistettava ikänsä.

Ahven



1.9 Poikkeuksia yleiseen lupakäytäntöön tai lainsäädäntöön
Ahvenanmaalla on oma kalastuslakinsa. Ahvenanmaalla ei tarvita Suomen valtion 
kalastuksenhoitomaksua eli kalastuskorttia, eikä siellä ole voimassa läänikohtaista
viehekalastusmaksujärjestelmää, kuten Manner-Suomessa. Ahvenanmaan vesille myy-
dään kymmeniä eri kalastuslupia, jotka oikeuttavat viehekalastukseen rajatuilla alu-
eilla. Lisätietoja www.visitaland.com/fi. 

Muiden maiden kanssa yhteisten rajajokien, esimerkiksi Tenojoen, Näätämöjoen ja Tor-
nionjoen kalastussäännökset poikkeavat monien säädösten osalta Suomen kalastus-
laista ja -asetuksesta. Näissä kohteissa noudatetaan naapurimaan kanssa sovittuja
yhteisiä kalastussääntöjä, joista tiedotetaan kalastuslupien myynnin yhteydessä. 

Kalastusalueet voivat kieltää kalastuksen määräajaksi rajatulla alueella (ns. rauhoitus-
piiri), jonkin kalalajin tärkeän kutualueen tai vastaavan syyn perusteella. Tällaisia kiel-
toja on harvoin, mutta ne voi varmistaa ennen kalastusta alueellisesta kalastus alueesta
tai paikallisen ELY-keskuksen kalatalousyksiköstä. Kalastusalue on vesi alueen omis-
tajien ja käyttäjien yhteistyöelin, jolla on myös kalastuslaissa määrättyjä tehtäviä 
vesialueen kalaston käyttöön ja hoitoon liittyen.

Puistoissa kalastamisesta säädetään usein puiston omissa säännöissä. Tarkasta tällöin
kyseisen puiston (esim. UKK-puisto) kalastussäännöt. 

1.10 Ulkomaisten kalastajien lupaohjeet
Ulkomaisia kalastajia koskevat pääsääntöisesti samat säädökset kuin suomalaisiakin
kalastajia. Kalastukseen pitää hankkia samat kalastusluvat kuin suomalaistenkin. 
On maksettava valtion veroluonteinen kalastuksenhoitomaksu
ja lisäksi läänikohtainen viehekalastus-
maksu tai vaihtoehtoisesti kalastuskoh-
teen oma alueellinen kalastuslupa.

Yleiskalastusoikeudet maksuton onkiminen ja
pilkkiminen, sekä maksullinen viehekalastus läänikohtaisella viehekalastusmaksulla ovat
kaikille voimassa olevia oikeuksia kotimaasta tai -paikasta riippumatta.

Osalla ulkomaisista kalastajista on erityinen oikeus kalastaa Suomen merialueella val-
tion omistamalla yleisvesialueella. Nämä vesialueet sijaitsevat meren ulapalla, jonne
harvat ulkomaalaiset suuntaavat kalastusretkillään. ”KL 6§ 1 mom: Yleisellä vesi -
alueella meressä sekä Suomen talousvyöhykkeellä on jokaisella Suomessa vakinaisesti
asuvalla Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella oikeus harjoittaa
kalastusta. Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisilla on edellä tar-
koitetulla alueella kotipaikasta riippumatta oikeus kotitarve- ja virkistyskalastukseen.”

Lohi



Laji Alamitta (kalastusasetus) Rauhoitusaika (kalastusasetus)

Harjus 30 cm 1.4.–31.5. Ei koske vapakalastusta.

Kuha 37 cm –

Merilohi 60 cm 

Merilohi leveysasteen 63°30”N 50 cm
pohjoispuolella Perämerellä

Järvilohi 40 cm 

Meritaimen 50 cm 

Järvitaimen 40 cm

Purotaimen –

Nieriä, vain Vuoksen 40 cm Vain Vuoksen vesistöalueella
vesistössä ja Inarinjärvellä 11.9.–15.11.

Rapu ja täplärapu – 1.11.–21.7. klo 12

Nahkiainen – 1.4.–15.8.

Rajajokien ja luonnonlohijokien alamittoja, saaliskiintiöitä ja rauhoitusaikoja jokikohtaisten 
säädösten mukaan

Tenojoki, lohi, taimen 25 cm Ulkopaikkakuntalaisten
ja nieriä kalastus kielletty 21.8.–31.5. ja

1.6.–20.8. viikoittain su klo  
Tenojoki, harjus 30 cm 19 – ma klo 19.

Tornionjoki, lohi ja taimen 50 cm Lohen ja taimenen kalastus
Saaliskiintiö 1 lohi tai taimen kielletty 1.9.–31.5. ja 1.6.–31.8.
vuorokaudessa / kalastaja. viikoittain su klo 19 – ma klo 19. 

Tornionjoki, harjus 35 cm Kaikki kalastus kielletty 15.9.–15.12.

Simojoki, lohi 50 cm
Saaliskiintiö 1 lohi
vuorokaudessa / kalastaja.

Simojoki, harjus 30 cm

Näätämöjoki, lohi, taimen, 30 cm Lohi, meritaimen ja merirautu 
järvitaimen rauhoitettu 1.9.–31.5.

– Kalan pituuden mittaus tapahtuu mittaamalla suurin pituus leuan kärjestä (suu suljettuna) 
suoraksi ojennetun pyrstön kärkeen.

– Tässä taulukossa esitettyjen alamittojen lisäksi paikallinen kalastusalue voi määrätä kalastus-
asetuksen mukaista suuremman alamitan jollekin kalalajille tai ravulle. 

Muistiinpanoja – lähivesien alamittoja ja rauhoitusaikoja:

Merilohi, järvilohi, meritaimen, 
järvitaimen ja purotaimen joessa,
purossa, koskessa ja virtapaikassa
1.9.–30.11., kuitenkin siten että 
vavalla uistimella kalastettaessa
rauhoitusaika on 11.9.–15.11.

2. Usein kysyttyä

2.1 Kalojen alamittoja ja rauhoitusaikoja

Lohi ja taimen rauhoitettu
vapakalastukselta 11.9.–15.11.
ja kaikki kalastus kielletty
viikoittain ajalla 15.6.–31.12.
su klo 18 – ma klo 18.



2.2 Onkimisen, pilkkimisen ja läänikohtaisella viehekalastusmaksulla 
tapahtuvan kalastuksen välineiden määritelmiä kalastuslaissa ja -asetuksessa
Viehekalastus läänikohtaisella viehekalastusmaksulla. Lupa oikeuttaa harjoittamaan
viehekalastusta, kuten heittouistelua yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä tai vetouiste-
lua mainituilla välineillä ja lisäksi yhdellä painovieheellä tai syvääjällä. (Painoviehe =
viehe, joka on valmistettu painavasta materiaalista esim. lyijystä ja viehe saadaan 
syvemmälle uisteltaessa, Syvääjä = paino siimassa, jonka avulla viehe saadaan sy-
vemmälle uisteltaessa). 

Maksuton onkiminen. Maksuista ja kalastusluvista vapaa onkiminen on sellaista 
kalastusta, jota harjoitetaan vavalla ilman heittokalastukseen soveltuvaa kelaa ja jossa
vapa tai siima on onkijan kädessä tai käden ulottuvilla eikä vieheenä ole pilkki, uistin,
perho tai muu keinotekoinen laite.

Maksuton pilkkiminen. Maksuista ja kalastusluvista vapaa pilkkiminen on kalastusta
siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai
lyhyehköä heittokalastukseen soveltumatonta vapaa käyttäen.

2.3 Yleisiä kalalajeja, sanastoa ja vinkkejä
Suomi ruotsi, englanti venäjä latina suositeltavia kalastusmuotoja 
Ahven abborre perch окунь Perca fluviatilis heittouistelu, onki, pilkki
Hauki gädda pike, щука Esox lucius heittouistelu, vetouistelu
Kuha gös pike-perch судак Sander lucioperca vetouistelu, heittouistelu
Made lake burbot налим Lota lota pilkki
Särki mört roach плотва Rutilus rutilus onki, pilkki
Kiiski, gers ruffe ёрш Gymnocephalus cernuus onki, pilkki
Lohi lax Atlantic salmon лосось Salmo salar vetouistelu, heittouistelu, perhokalastus
Taimen öring trout форель Salmo trutta vetouistelu, heittouistelu, perhokalastus
Siika sik whitefish сиг Coregonus lavaretus perhokalastus, onki, pilkki
Harjus harr grayling хариус Thymallus thymallus perhokalastus, heittouistelu, pilkki
Kirjolohi regnbåge rainbow trout радужная Oncorhynchus mykiss heittouistelu, perhokalastus, onki

форель
Lisää nimitietoa maamme kalalajeista www.vapaa-ajankalastaja.fi > Ympäristö > Maamme kalalajit.

Kalastusmuotoja 
suomi ruotsi englanti venäjä
Heittouistelu spinnfiske spin fishing спининг
Vetouistelu trolling troll fishing троллинг
Perhokalastus, flugfiske fly fishing нахлыст
Onki mete pole fishing удочка
Pilkki pimpel ice fishing подледная рыбалка  
Valtion kalastuksenhoitomaksu (vero) state fishing fee государственный налог на рыбную
Läänikohtainen viehekalastusmaksu länsspecifika provincial lure областная пошлина на рыбную

handredskapsavgiften fishing permit ловлю
Kalastuslupa fishing license рыболовная лицензия



2.4 Mistä saa tietoa alueellisista kalastusluvista ja -rajoituksista?
– ELY-keskukset ovat kalastuksen piiriviranomaisia. Aiemmin TE-keskusten kala ta-
lousyksikköinä tunnetut kalatalouspalvelut sijaitsevat nykyisin valtion aluehallinnossa

osana ELY-keskuksia. Kalatalouspalvelut
toimivat maa- ja metsätalousminis-

teriön alaisuudessa ja vas-
taavat alueensa viran-
omaisasioista ja valvo-

vat yleistä kalatalous -
etua. Alueellisesta kalatalousyksi-

köstä voi tiedustella toimialueen lohi- ja siikapitoisten virtavesien määrittelystä, kysyä
tietoa erityiskohteista, joissa kalastus on jonkin säännöksen perusteella kielletty, sekä
kalastusalueiden yhteystietoja. ELY-keskusten yhteystiedot löytyvät oppaan yhteys-
tiedot sivuilta.

– Internet: ELY-keskusten kalastuskieltoon asettamat erityiskohteet ja lohi- ja siikapitoi-
siksi määritetyt virtavedet löytyvät internetistä maa- ja metsätalousministeriön sivustolta
osoitteesta http://map.genimap.com/MMM/Kalastuskieltoalue/Kalastuskieltoalue.

– Internet: Kalastuskohteiden omat sivustot. Useilla suosituilla kalastuskohteilla on 
nykyisin myös omat internetsivustonsa tai ne ovat mukana laajemmassa yhteismark-
kinoinnissa. Internetin hakukoneilla, esimerkiksi Googlella voi hakea kalastuskohteen
tietoja vesistön nimen ja paikkakunnan mukaan.

– Kalastusalueet ovat kalavesien hoidollisia yhteistyöelimiä, joilla on lakisääteisiäkin
tehtäviä. Kalastusalueen jäseninä ovat vesialueiden omistajat, osakaskunnat ja kala-
vesien käyttäjät. Kalastusalueiden toiminnallinen aktiivisuus vaihtelee. Joissakin koh-
teissa kalastusalueet vastaavat kalastuslupien myynnistä tai myynnin koordinoinnista
yhteislupien osalta. Kalastusalueilta löytyy tieto toimialueen vesialueen omistajista,
osakaskunnista ja yhteyshenkilöistä.

– Kalastuslupien myyjät. Paikallisille vesialueille kalastuslupia myyvät tahot ovat hyvä
tiedonlähde lupa-alueiden rajoista ja kalastuksen rajoituksista alueilla. Tyypillisiä myyn-
tipisteitä ovat kalastus- tai urheilutarvikeliikkeet, huoltamot ja majoitusyritykset.

– Valtakunnalliset neuvontajärjestöt. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö,
www.vapaa-ajankalastaja.fi. Kalatalouden Keskusliitto, www.ahven.fi. Neuvontajär-
jestöjen tarkemmat yhteystiedot löytyvät oppaan yhteystiedot sivuilta.

– Metsähallituksen hallinnoimien vesialueiden tiedot ja kalastuslupien verkkokauppa
löytyvät osoitteesta www.villipohjola.fi. 

Kuha



– Yksityisen vesialueen omistaja. Vesialueen omistaja on yleensä kalastusoikeuden
haltija ja tietää oman vesialueensa kalastuslupien myynnistä. Yksittäisen vesialueen
omistajan tiedot löytyvät tarvittaessa kiinteistörekisteristä.

2.5 Mistä saa tietoa yleisimpien kalalajien kalastuksesta, 
välineistä ja vinkkejä?
Valtakunnalliset neuvontajärjestöt:
–Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, tietopaketti kalastuksesta ja kalas-
tusvälineistä www.vapaa-ajankalastaja.fi > Julkaisut ja tuotteet > Maksuttomat pdf-
tiedostoina luettavat ja tulostettavat esitteet eri kalastusmuodoista ym. 

– Kalatalouden Keskusliitto, tietopa-
ketti kalastuksesta, kalastusalueista
ja osakaskunnista www.ahven.net. 

2.6 Mistä saa lisätietoa kalastuksenhoitomaksuista tai 
läänikohtaisista viehekalastusmaksuista?
Kalastuksenhoitomaksuista ja läänikohtaisista viehekalastusmaksuista pidetään 
rekisteriä maa- ja metsätalousministeriön toimesta. Ministeriö ohjaa maksujen 
keräämiseen liittyvää toimintaa. Maksuihin ja kalastuslupakäytäntöihin liittyvistä käy-
tännön asioista saa lisätietoa myös ELY-keskusten kalatalouspalveluista ja neuvonta-
järjestöistä. Yhteystiedot löytyvät oppaan yhteystiedot sivuilta.

2.7 Hyödyllisiä osoitteita internetin käyttäjälle
– Maa- ja metsätalousministeriö www.mmm.fi 
– Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset www.ely-keskus.fi 
– Valtion säädöstietopankki (kalastuslaki, kalastusasetus) www.finlex.fi
– Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö www.vapaa-ajankalastaja.fi 
– Kalatalouden Keskusliitto www.ahven.net 
– Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Kala-atlas http://www.rktl.fi/kala/tietoa_

kalalajeista/
– Kalastus metsähallituksen hallinnoimilla vesillä www.villipohjola.fi 
– Ilmainen Maanmittauslaitoksen karttapalvelu www.karttapaikka.fi 
– Matkailun edistämiskeskus www.visitfinland.com/fishing 
– Kalastus Ahvenanmaalla www.visitaland.com/fi. 

Kirjolohi

Järvitaimen



3. Neuvontajärjestöjen ja 
viranomaisten yhteystiedot

3.1 Neuvontajärjestöt
3.1.1 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
www.vapaa-ajankalastaja.fi 
Toimisto: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, Vanha talvitie 2–6 A 11,
00580 Helsinki, puh. (09) 2289 130, fax. (09) 684 9904, s-posti: vapaa-ajankalas-

taja@vapaa-ajankalastaja.fi Toimisto on avoinna 
ma–pe klo 9.00–16.00. Puhelinpalvelu

ma–to klo 9.00–16.00. 

Alueelliset yhteyshenkilöt:
Tiedottaja/kalatalouskonsulentti Jaana Vetikko, alue: Lounais-Suomi. Puh. 050 525 7806,
s-posti: jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi.

Kalatalouskonsulentti Risto Tarikka, alueet: Etelä- ja Pohjois-Karjala, Etelä- ja Pohjois-
Savo. Puh. 0500 151 843, s-posti: risto.tarikka(at)vapaa-ajankalastaja.fi. 

Kalatalouskonsulentti Janne Rautanen, alue: Häme. Puh. 0400 946 968, s-posti:
janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi. 

Kalatalouskonsulentti Marcus Wikström, alueet: 
Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa.

Ruotsinkielinen neuvonta. Puh.
045 110 2126, s-posti:

marcus.wikstrom@
vapaa-ajankalastaja.fi.

Kalatalouskonsulentti Petter Nissén, alueet: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu. 
Puh. 0500 440 923, s-posti: petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi. 

Kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju, alueet: Pohjanmaa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa,
Keski-Suomi. Puh. 045 113 3050, s-posti: juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi. 

Kalatalouskonsulentti Janne Tarkiainen, alueet: Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, 
Päijät-Häme. Puh. 044 547 9116, s-posti: janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi. 

Särki

Siika



3.1.2 Kalatalouden Keskusliitto
www.ahven.net
Toimisto: Kalatalouden Keskusliitto, Malmin Kauppatie 26, 00700 Helsinki. 
Puh. (09) 6844 590, fax (09) 6844 5959, 
s-posti: kalastus@ahven.net. Toimisto on
avoinna arkipäivisin klo 8.00–16.00,
ajalla 1.6.–31.8. klo 8.00–15.00.

Maakunnallisten neuvontajärjestöjen yhteystiedot
löytyvät kotisivuilta www.ahven.net > Yhteystiedot.

3.2 ELY-keskukset
www.ely-keskus.fi 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien puhelinvaihteet: Etelä-Savo puh. 
020 636 0120, Häme (myös Pirkanmaan kalatalous) puh. 020 636 0130, Kaakkois-
Suomi puh. 020 636 0090, Kainuu (myös Pohjois-Pohjanmaan kalatalous) puh. 
020 636 0100, Keski-Suomi puh. 020 636 0040, Lappi puh. 020 636 0010, Pohjan-
maa (myös Etelä-Pohjanmaan kalatalous) puh. 020 636 0140, Pohjois-Karjala puh.
020 636 0110, Pohjois-Savo puh. 020 636 0080, Satakunta puh. 020 63 60150, 
Uusimaa puh. 020 636 0070, Varsinais-Suomi (myös Satakunnan kalatalous) 
puh. 020 636 0060.

3.3 Maa- ja metsätalousministeriö
www.mmm.fi 
Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto. Puh. (09) 160 01. Kalas-
tuksen neuvontapuhelin: 0100 84014, arkisin klo 8.00–16.00 (pvm).  

Harjus

Meritaimen

Rautu



4. Omat muistiinpanot maksuista, lupatiedoista, 
yhteystiedoista ja rajoituksista



5. Anna palautetta oppaasta

Hyvä oppaan käyttäjä. Toivomme saavamme palautetta oppaan sisältöön, käyttöön ja
tarpeellisuuteen liittyen mahdollisia jatkotoimia varten. Palautetta voitte lähettää säh-
köisesti kotisivuilla www.vapaa-ajankalastaja.fi > Matkailu > Matkailijat kalassa 
-opas. Kiitos palautteesta!

Lahna

Kalastuksenhoitomaksu vuonna 2011
Kalenterivuosi 22,00 €, voimassa maksuhetkestä 31.12. saakka.
7 vuorokautta 7,00 €, voimassa maksuhetkestä alkaen tai maksuhetkellä kuittiin 
merkitystä päivästä.

Maksu suoritetaan tilille Nordea 166030-101496 ja saajaksi merkitään maa- ja 
metsätalousministeriö.

Läänikohtainen viehekalastusmaksu vuonna 2011
Kalenterivuosi 29,00 €, voimassa maksuhetkestä 31.12. saakka.
7 vuorokautta 7,00 €, voimassa maksuhetkestä alkaen tai maksuhetkellä kuittiin mer-
kitystä päivästä.

Maksetaan oman aluevalinnan mukaan tilille: Etelä- Suomen lääni 166030-106594,
Länsi-Suomen lääni 166030-106602, Itä-Suomen lääni 166030-106610, Oulun lääni
166030-106628, Lapin lääni 166030-106636. Saaja maa- ja metsätalousministeriö.



Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi 

www.vapaa-ajankalastaja.fi

Rahoitettu
osittain maa- ja metsätalousministeriön

kalastuksenhoitomaksuvaroista.


