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Sisävesialueelle ja rannikolle omat viehekortit a` 55 € 

–  Kalastuslaki uudistettava ”käyttäjä maksaa” -periaatteella ilman kalastusoikeuden polkumyyntiä 

 

Kalastuslain uudistus etenee maa- ja metsätalousministeriön johdolla ja lakiesitys tuotaneen lähiaikoina eduskunnan 

käsiteltäväksi. Lakityöryhmä on ehdottanut 35 € hintaisen yhden kortin mallia, jossa kalastuksenhoitomaksu ja 

läänikohtaiset viehekortit yhdistetään.  

 

Pirkanmaan kalatalouskeskus vaatii, että lakiuudistus tulee toteuttaa nykyaikaisella tavalla ”käyttäjä maksaa” -

periaatteen mukaisesti. Viehekalastuksen suhteellinen osuus on merkittävästi lisääntynyt viime vuosina ja pyyntitapa 

kohdistuu pitkälti petokaloihin. Vuonna 2014 valtion kalakortin hinta on 24 € ja läänikohtaisen viehekalastusmaksun 

hinta 31 €. Viehekalastusta harrastava maksaa näin ollen yhteensä 55 € yhden läänin alueella kalastamisesta.  

 

Lähtökohtana tulee olla, että kukin kalastajaryhmä maksaa lupamaksuina kohtuukorvauksen harrastamansa 

kalastusmuodon perusteella. Valtion kalastusmaksut tulee jatkossa hinnoitella markkinalähtöisesti ilman 

kalastusoikeuden polkumyyntiä ja toisaalta virveliluvan pakkomyyntiä kaikille kalastajille. Samalla maksajapohjaa tulee 

laajentaa. Kalatalouskeskus esittää, että lupajärjestelmää yksinkertaistetaan asiakaslähtöisellä tavalla niin, että  

 

a) Kalastusta ja ravustusta harrastavat lunastavat perusmaksuna 25 euron (vuosi) hintaisen valtion kalakortin. 

Lyhytlupina viikkokortti 10 euroa ja päiväkortti 5 euroa. Varsinainen kalastuslupa hankitaan vesialueen 

omistajalta tai muulta kalastusoikeuden haltijalta kuten tähänkin saakka. 

b) Viehekalastusta yhdellä vavalla harrastaville tarjotaan mahdollisuus lunastaa 55 euron (vuosi) hintainen 

sisävesialueen viehekortti, joka kattaa kaikki Suomen järvet ja jokivesistöt lohi- ja siikapitoisia virtavesiä ja 

erikoiskohteita lukuun ottamatta. Itämeren rannikolla kalastava voisi lunastaa vastaavasti rannikkoalueen 

viehekortin (55 euroa/vuosi). Satunnaisemmin kalastaville ja kalastusmatkailijoille tarjotaan lisäksi 

kohtuuhintaisia lyhytlupia; viikkokortti 10 euroa ja päiväkortti 5 euroa. 

c) Maksujärjestelmä laaditaan siten, että kaikki tarvittavat maksut voi lunastaa esim. verkkokaupan kautta 

yhdellä maksutapahtumalla, jolloin yhdistelmäkortti (kalakortti + viehekortti) on hinnaltaan 80 euroa vuosi, 

20 euroa viikko ja 10 euroa vrk. 

d) Kaikki 18 vuotta täyttäneet ovat maksujen piirissä, onkijoita ja pilkkijöitä lukuun ottamatta. 

 

Lakiehdotuksen mukaista kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä ja hoitoa ei 

saavuteta yhden kortin mallilla. Kysymyksessä on rakenteellinen ajatusvirhe, jonka mukaan myös ravustajan, katiskan 

pitäjän ja verkkokalastajan tulisi ostaa valtakunnallinen virvelilupa, vaikka hänellä ei olisi edes virveliä.  

 

Toisaalta kalastusmaksujen tulee olla riittävällä tasolla, jotta vesialueiden omistajille korvataan kalastusoikeuden 

käyttö kohtuullisella tavalla. Viehekorteista kertyneet varat tuleekin palauttaa täysimääräisinä vesialueiden omistajille. 

Tämä mahdollistaa kalavesien suunnitelmallisen ja tehokkaan hoidon, jota kalastuksen harrastajat tänä päivänä yhä 

enemmän toivovat. Valtion lupahintojen tulee olla suhteessa vallitsevaan hintatasoon, eikä lupien myynnillä saa 

aiheuttaa häiriöitä kalastusoikeuden haltijoiden omaan luvanmyyntiin. 188 000 järven viehekortin tulee olla 

hinnaltaan selkeästi korkeampi kuin yksittäisten järvien ja kalastuskohteiden viehelupahinnat.  

 

Vertailuna muutamia viehelupien hintoja erilaisissa kalastuskohteissa: 

Längelmäveden kalastusalue Längelmävesi, 1–3 vapaa 35,2 €/ vuosi 

Vammalan seudun kalastusalue Kulo-Rautavesi, 1–3 vpaa 23,2 € /vuosi 

R-M-P:n kalastusalue Roine-Mallasvesi, 1–3 vapaa 31,2 € / vuosi   

Pirkkalan kalastusalue Pyhäjärvi (ei vaparaj.) 36,2 € vuosi 

Näsijärven kalastusalue Näsijärvi (ei vaparaj.) 41,2 € / vuosi 

Metsähallitus (MH) MH:n koko maan viehelupa 40 € / vuosi (perhekohtainen, ei Inari, Utsjoki ja Enontekiö) 

Metsähallitus  Inarijärvi  50 € / vuosi  

Tampereen kaupunki Tammerkoski  71,2 € /vuosi 


