
 

KALASTUKSENHOITOMAKSU JA VIEHEKORTTI 2014 
 

KALASTUSKORTTI 
Maksu pankkiin: 
FI47 5000 0121 5028 42 

Saaja: maa- ja metsätalousministeriö. 

Hinta: 24,00 eur kalenterivuoden loppuun, 

7,00 €/7 vrk (maksuhetkestä tai merkitystä 

päivästä alkaen). 

Muut maksutavat: 
Kalastuskorttia myyvät kaikki R-kioskit. 

Nettimyynti: 

www.muikkusuomi.fi  

klikkaa kuvaketta => 

 
Jos haluat maksulomakkeen postissa ja 
luottokorttikokoisen ”Kalastuskortin”: 
Ilmoittaudu kalastuksenhoitomaksurekisteriin: www.mmm.fi =>  Kalastus, riistanhoito, porot => 

Vapaa-ajankalastus => Kalastuksenhoitomaksurekisteri => Ilmoittautumislomake  

Mobiilimyynti: 
KALASTUKSENHOITOMAKSU VUODELLE 2014 
Ajanjakso Puhelinnumero Hinta 
Kalenterivuosi 0600 55 1622 24 €+3,71 € 

toimitusmaksu 

7 vuorokautta 0600 55 1623 7 € +2,19 €  

toimitusmaksu 

1) Soita 0600-alkuiseen palvelunumeroon, kuulet äänitiedotteen, jossa kerrotaan luvan hinta ja 

pyydetään antamaan lyhytaikaisen viikkoluvan ensimmäinen voimassaolopäivä 

2) Puhelun jälkeen saat tekstiviestin, jossa pyydetään lähettämään vastauksena kalastajan nimi. 

3) Nimitiedon lähetettyäsi, saat lupaviestin matkapuhelimeesi. 

Lisätietoja: www.metsa.fi => Eräasiat ja retkeily => Kalastus =>”Kalastuksenhoitomaksu, Lupa 

matkapuhelimella” (oikeassa reunassa). Siirtyy tammikuussa 2013 sivulle www.eraluvat.fi.  

VIEHEKORTTI 
Maksu pankkiin: 

Viehekortti 31,00 € kalenterivuodelta tai 7,00 €/vko, saaja maa- ja metsätalousministeriö 

Lääni Tilinumero Lääni Tilinumero 

Etelä- Suomen lääni FI69 5000 0121 5028 34 Oulun lääni FI07 5000 0121 5028 83 

Länsi-Suomen lääni FI81 5000 0121 5028 09 Lapin lääni FI73 5000 0121 5028 59 

Itä-Suomen lääni FI82 5000 0121 5028 91  

Lyhyt jakso (7 vrk) alkaa maksupäivästä tai maksuhetkellä kuittiin merkitystä päivästä.

Muut maksutavat: 
Viehekorttia myyvät kaikki R-kioskit. 

Nettimyynti: www.muikkusuomi.fi => klikkaa kuvaketta =>  

 

 

Kalastuslupajärjestelmän maksut 
ja läänikohtainen viehekortti 

  Alle 18 v ja 
65 v. täyttäneet 

18 - 64 vuotiaat 

Onkiminen ja 

pilkkiminen 

jokamiehen oikeus 

kaikille 

jokamiehen oikeus 

kaikille 

Viehekalastus 

(yhdellä vavalla) 

ei kalastuskorttia 

ei viehekorttia 

kalastuskortin lisäksi  

joko viehekortti tai ve-

sialueen omistajan lupa 

Viehekalastus ei kalastuskorttia kalastuskortin lisäksi 

(usealla vavalla) vesialueen omis-

tajan lupa 

vesialueen omistajan 

lupa 

Muu kalastus ei kalastuskorttia kalastuskortin lisäksi 

ja ravustus vesialueen omis-

tajan lupa 

vesialueen omistajan 

lupa 

Lisätietoja kalastusluvista: www.muikkusuomi.fi 



 

 

Mobiilimyynti: 

VIEHEKALASTUSMAKSUT VUODELLE 2014 

Lääni Puh./kalenterivuosi € Lääni Puh./7 vrk € 

Etelä- Suomen lääni 0600 55 1624 35,38 Etelä- Suomen lääni 0600 55 1629 9,19 

Länsi-Suomen lääni 0600 55 1625 35,38 Länsi-Suomen lääni 0600 55 1630 9,19 

Itä-Suomen lääni 0600 55 1626 35,38 Itä-Suomen lääni 0600 55 1631 9,19 

Oulun lääni 0600 55 1627 35,38 Oulun lääni 0600 55 1632 9,19 

Lapin lääni 0600 55 1628 35,38 Lapin lääni 0600 55 1633 9,19 

KALASTUKSENHOITOMAKSU + VIEHEKALASTUSMAKSU 7 vrk  2014 

Etelä- Suomen lääni 0600 55 1634 16,89 Oulun lääni 0600 55 1637 16,89 

Länsi-Suomen lääni 0600 55 1635 16,89 Lapin lääni 0600 55 1638 16,89 

Itä-Suomen lääni 0600 55 1636 16,89   
 

1) Soita 0600-alkuiseen palvelunumeroon, kuulet äänitiedotteen, jossa kerrotaan luvan hinta, ja 

pyydetään antamaan lyhytaikaisen viikkoluvan ensimmäinen voimassaolopäivä  

2) Puhelun jälkeen saat tekstiviestin, jossa pyydetään lähettämään vastauksena kalastajan nimi. 

3) Nimitiedon lähetettyäsi, saat lupaviestin matkapuhelimeesi  

Vuosilupa on voimassa heti lupaviestin saavuttua, lyhytaikaiset luvat ensimmäisestä ilmoitetusta 

voimassaolopäivästä lähtien. Lupamaksu veloitetaan puhelinlaskun yhteydessä. 

KALASTUSTA KOSKEVAT UUDET SÄÄDÖKSET 
1.4.2012 alkaen:  

 

Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava 

merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Tämän het-

ken tiedon mukaan riittää, kun pyydysmerkkiin kirjoitetaan omistajan nimi ja puhelinnumero. 

1) Säädettyä vähimmäismittaa pienempi sekä rauhoitusaikana satu kala tai rapu on välittö-

mästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. 

Sekä pyydysmerkin että omistajatietojen puuttuminen on pyydysten takavarikoinnin peruste. Myös 

pyydysten merkintään (kohot/lippukohot) on tulossa uusia määräyksiä, mutta sitä koskevaa asetus-

ta ei ole vielä annettu. 

 

1.1.2014 alkaen:  
 

Luonnonvesistä pyydetyn meritaimenen ja järvilohen uusi alamitta on 60 senttimetriä. Järvitaime-

nen uusi alamitta on 60 senttimetriä 67 leveysasteen (67º00'N) eteläpuolella ja 50 senttimetriä sen 

pohjoispuolella. Leveysaste 67º00'N sijaitsee noin 50 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen. Harjuksen 

alamitta nousee 67 leveysasteen eteläpuolisissa vesissä 35 senttimetriin, pohjoispuolisissa vesissä 

alamitta säilyy 30 senttimetrissä. Vuoksen vesistöalueen nieriä eli saimaannieriä rauhoitetaan koko-

naan, eli sen pyynti ja saaliiksi ottaminen on täysin kiellettyä. 

 

Uusien säännösten tarkoitus on turvata luonnonvaraiset kalakannat sekä edistää kestävää kalastusta. 

 


