
Kalastuslain tavoitteena on turvata 
kalojen luontainen lisääntyminen ja 
hyvät kalastusmahdollisuudet. 

Elinvoimaisia kalakantoja
hyödynnetään ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti 
kestävällä tavalla.

Lisätietoja

● eräluvat.fi
kalastuslupien verkkokauppa
Erälupien maksuton palvelunumero 020 69 2424
eraluvat@metsa.fi

● mmm.fi/kalastuslaki

● Kalastusrajoitus.fi
yleiskalastusoikeuksia koskevat kalastuskiellot

● Kalatalouden Keskusliitto
09 684 4590, kalastus@ahven.net
ahven.net

● suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö
neuvonta suomeksi 0400 946 968
neuvonta suomeksi ja ruotsiksi 045 110 2126
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi
vapaa-ajankalastaja.fi
ottiopas.fi

● eLY-keskukset
Varsinais-Suomen ELY-keskus
0295 022 500
Pohjois-Savon ELY-keskus 
0295 026 500
Lapin ELY-keskus 
0295 037 000

Kuitti toimii 
KaLastusKorttina

● Tositteeksi kalastonhoitomaksun suorittamisesta voit 
tulostaa kuitin paperisena tai tallentaa sen sähköisenä 
esimerkiksi älypuhelimeen tai muuhun mobiililaittee-
seen. Muista pitää kuitti ja muut mahdolliset kalastus-
luvat aina mukana kalastaessasi. 

● Kalastajan tulee pyydettäessä esittää lupansa kalas-
tuksenvalvojalle. Jos kalastusoikeus perustuu ikään, 
on kalastajan pystyttävä todistamaan ikänsä.

KaLastuKsen sääteLY 
perustuu tietoon

● Uuden kalastuslain myötä kalastuksen säätely on 
keskeinen väline kalakantojen hoidossa. 

● Kalavarojen käyttö ja hoito perustuvat entistä 
enemmän kalakannoista ja kalastuksesta kerättävään 
tietoon. Kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suun-
nittelu kuuluu kalatalousalueiden tehtäviin.

KaLastusLaKi
Hyötyä kaloille ja kalastajille



Kalastusasetuksessa säädetyt rauhoitukset ja 
pyyntimitat antavat suojaa kalalajeille ja varmistavat 
kalojen luontaista lisääntymistä. Laki mahdollistaa 
asetuksesta poikkeavien alueellisten pyyntimittojen 
asettamisen, jos ne ovat kalakantojen suojelemiseksi 
tarpeen. tarkista paikalliset rajoitukset ennen 
kalastuksen aloittamista.

rauHoitusajat pYYntimitat/saaLisKiintiÖt

Suomenlahdessa kokonaan rauhoitettu. Vuodesta 2019 
kokonaan rauhoitettu kaikilla merialueilla

Sisävesissä leveyspiirin 64º00´N eteläpuolella 
kokonaan rauhoitettu. Ei koske taimenta joka 
on pyydetty purosta tai lammesta, johon ei ole 

vaellusyhteyttä merestä tai järvestä

Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Leveyspiirin 67º00´N pohjoispuolisissa vesissä 
alamitta 50 cm

Muualla missä kalastus sallittu alamitta 60 cm

Purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä 
merestä tai järvestä ylämitta 45 cm 

rasvaeväleikattu
taimen

Joessa ja purossa 1.9.-30.11. Alamitta 50 cm

Lohi Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Alamitta 60 cm
Vapaa-ajankalastuksessa 2 lohta/vrk/hlö

Leveyspiirin 63º30´N pohjoispuolella 
Perämeressä alamitta 50 cm

rasvaevällinen
järvilohi

Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä kokonaan rahoitettu
Joessa ja purossa 1.8.-30.11. Muualla alamitta 60 cm

rasvaeväleikattu 
järvilohi

Vuoksen ja Hiitolanjoen asetuksen 
karttaliitteen mukaisissa vesissä 1.6.-31.8.

Joessa ja purossa 1.8.-30.11.

Alamitta 60 cm
Vapaa-ajankalastuksessa 1 lohi/vrk/hlö 

Vuoksen vesistössä

nieriä
Kokonaan rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa 

Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella

Muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11.

Muualla Vuoksen vesistössä alamitta 60 cm

Inarinjärvessä alamitta 45 cm

Harjus
Meressä kokonaan rauhoitettu 

Sisävesissä leveyspiirin 67º00`N 
eteläpuolella 1.4.-31.5.

Leveyspiirin 67º00´N eteläpuolella sisävesissä 
alamitta 35 cm ja pohjoispuolella 30 cm

siika Mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11. -

nahkiainen 1.4.-15.8. -

Kuha - Alamitta 42 cm 

jokirapu, täplärapu
kapeasaksirapu

1.11.-21.7. kello 12 -

YKsinKertainen 
LupajärjesteLmä

● Kalastonhoitomaksussa yhdistyvät aiemmat 
kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa. 
Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä va-
valla kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta vaelluskala-
vesistöjen koski- ja virta-alueita, kalastuskieltoalueita, 
erityiskohteita ja Ahvenanmaata.

● Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuo-
tiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalas-
tusta kuin ongintaa, pilkintää ja silakan litkausta. 
Maksun suuruus on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja 
5 euroa/vuorokausi.

● Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa 
Eräluvat.fi-sivujen kautta, soittamalla Metsähallituk-
sen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424, tai 
Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeissa. 
Palvelunumero vastaa arkisin kello 8‒16.

● Maksun yhteydessä kalastaja rekisteröityy 
kalastonhoitomaksurekisteriin. Rekisteröitymisessä 
kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. 

● Pyydyskalastukseen kuten verkko- ja katiskapyyn-
tiin, kalastukseen usealla vavalla sekä ravustukseen 
tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen 
omistajan lupa. Onkiminen, pilkkiminen ja silakan 
litkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, 
joihin ei tarvita lupaa.

● Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet, kalas-
tuskieltoalueet, kohdekohtaisen luvan vaativat erityis-
kohteet sekä Ahvenanmaan maakunta jäävät kalas-
tonhoitomaksulla kalastettavan alueen ulkopuolelle. 
Rajoituksista löytyy lisätietoja Kalastusrajoitus.fi-
palvelusta sekä kalatalousasioita hoitavista Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksista.

Kalastonhoitomaksu on sijoitus 
kalakantoihin. maksusta kertyvät varat 

käytetään kalavesien hyväksi.

rasvaevällinen 
taimen


