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Kalastusluvat kuntoon kesäksi 
Kalavedet kutsuvat jälleen kalastajia. Kalaan lähtijän on hyvä 
muistaa hankkia kalastukseen oikeuttavat luvat. Valtion luvat 
saa ostettua miltei missä vaan ja mihin aikaan tahansa. 
Kalajärven osakaskunta myy viehe- ja verkkolupia Kalajärven 
alueelle. 
Kalastuslaki ja –asetus muuttui 2016 vuoden alusta. 
Onkiminen, pilkkiminen ja merialueella silakanlitkaus ovat 
jokamiehenoikeuksia ja niihin ei tarvita lupia.  
Jokaisen muuta kalastusta harjoittavan 18–64-vuotiaan on 
maksettava valtion kalastonhoitomaksu.  
 

 

Esim. MMM-logo ja linkki sivulle 

Valtion kalastonhoitomaksu on 45 € kalenterivuodelta, 15 € seitsemän 
vuorokauden kalastusjaksolta tai 6 € vuorokaudelta vuonna 2021. 
Kalastonhoitomaksulla voi kalastaa yhdellä vieheellä, useammalla vavalla 
uisteluun ja pyydyskalastukseen tarvitaan vesialueen omistajan lupa. 
Kalastonhoitomaksuun yhdistettiin lupa kalastaa yhdellä vavalla (18-64 
vuotiaat). Muille ikäryhmille vapakalastus yhdellä vavalla on maksutonta. 
 
 

VALTION KALASTONHOITOMAKSU  
Maksut hoitaa Metsähallitus. Luvan hankkiessa 
tulee rekisteröityä kalastonhoitomaksurekisteriin. 
Luvanmyynti: 
1)Eräluvat verkkokauppa osoitteessa 
www.eraluvat.fi 
2)Palvelunumero 020-692424 (arkisin klo 8-16) 
Saat postissa maksutositteen. 
3)Palvelupisteet Metsähallituksen luontokeskuksissa 
ja R-kioskeissa. 
 

Viehekalastukseen voi lunastaa myös paikallisen osakaskunnan myymän 
luvan. 
Viehekalastukseen yhdellä vavalla tarvitaan X pyydysmerkkiä. Uisteluun 10 
vavalla tarvitaan X pyydysmerkkiä. Osakaskunnan pyydysmerkkejä voi lunastaa 
paikasta X hintaan X euroa/kpl. 
 
Verkkokalastukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen 
omistajan lupa. Osakaskunnan alueella verkkoon tarvitaan X pyydysmerkkiä. 
Osakaskunnan pyydysmerkkejä voi lunastaa myös paikasta X hintaan X 
euroa/kpl 

Tiivistelmä kalastusjärjestelmästä 
1) onkiminen ja pilkkiminen ovat kaikille 
maksuttomia kalastusmenetelmiä 
2) 18–64-vuotiaat tarvitsevat muuhun kalastukseen 
valtion kalastonhoitomaksun, joka oikeuttaa 
kalastamaan yhdellä vavalla. Muilla ikäryhmillä yksi 
vapa on maksuton. 
3) Muuhun kalastukseen tarvitaan vesialueen 
omistajan lupa iästä riippumatta. 
 
 

Osakaskunnan ja kalastusalueen vesillä ovat voimassa seuraavat kalastusrajoitukset: 
1. Alamitta – kala, 00 cm 
2. Rauhoitusalue ja -aika – Haukilahti ja pv.kk.–pv.kk.vuosi 
3. Verkon silmäkoko – minimi 00 mm 

Kuva-aineistoa, karttalinkki tms. 

Esimerkki 
Uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma sisältää kaksi rajoitustoimenpidettä, jotka tulevat koskemaan 
haukijärven kalastusalueen alueita. 
 
1. Kalastusalue kieltää kalastuslain 53 § nojalla solmuväliltään 28–54 mm verkkojen käytön 
Haukijärvessä 5 m syvemmällä vesialueella 1.1.2016 lukien. Verkkokalastuksen säätelyllä on 
tarkoitus edistää kuhan luontaista lisääntymistä vähentämällä olennaisesti kalastuksen 
kohdistumista yksilöihin, jotka eivät ole vielä saavuttaneet sukukypsyyttä. Samalla vähennetään 
pienikokoiseen taimeneen kohdistuvaa kalastuspainetta. Kalastusalue toivoo, että kalastajat ottavat 
tulevan päätöksen huomioon pyyntivälineitä hankkiessaan. 
 
2. Alamitan säätelyllä tuetaan verkon silmäkoon nostamisella tavoiteltuja vaikutuksia säätelemällä 
mm. viehekalastuksella sekä nuotta-, rysä-, troolipyydyksillä saadun saaliin yksilökokoa. 
Tavoitteen toteuttamiseksi kalastusalue päätti kalastuslain 57 § nojalla nostaa 1.1.2016 
lukien Haukijärvessä kalastusasetuksen 2 §:ssä mainitun kuhan alamitan 42 cm:stä 45 cm:iin. 
 
Lisätietoja isännöitsijä Hanna Hauki, puh. 0700 007 007, hanna.hauki@haukijarvi.fi 

Lisätietoa kalastusluvista ja 
kalastusjärjestelyistä: 
 
Kalajärven osakunnan nettisivut 
www.kalajarvenosakaskunta.fi 
 
Puheenjohtaja Kalle Kala, Kalajärven 
osakaskunta, puh. 
 
Isännöitsijä Hanna Hauki, Haukijärven 
kalastusalue, puh. 

Kalajärvi osakaskunta, osoite 
y-tunnus 
Kotipaikka 

Pankkiyhteys 

 

http://kalastuslupa.smilehouse.com/PublishedService
http://www.eraluvat.fi/

