
KALASTUS
SUOMESSA

Mitä lupia tarvitset? 
Tunnetko rajoitukset?
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Suomi 
tarjoaa 
monipuoliset 
mahdollisuudet 
kalastukseen 
SUOMI ON maailman vesistöisin maa ja suomalai-
nen kalastus onkin monimuotoista. Suomessa voi 
kalastaa yhtä lailla kesämökin laiturilla ahvenia 
onkien kuin laskemalla muikkuverkot syysiltana.

KALASTUS ON monelle suomalaiselle tärkeä har-
rastus. Kotitarvekalastuksen merkitys ravinnon-
lähteenä on vähentynyt. Samalla pyydyskalastuk-
sesta on tullut vanhemman väestön kalastusmuoto 
verkkoineen ja katiskoineen. Nuori polvi kalastaa 
enemmän elämyksiä ja käyttää siihen vapavälinei-
tä, onkia, uistimia ja perhoja.

KALASTUSMENETELMÄSTÄ RIIPPUMATTA säännöt 
ovat kaikille samat. Monilla kaloilla on omat pyyn-
timitat ja rauhoitusajat. 

NOUDATTAMALLA HYVIÄ kalastustapoja ja huo-
lehtimalla kalavesistämme, tarjoamme kaikille 
tasapäisen mahdollisuuden harjoittaa kalastusta.

Kalastonhoitomaksun maksavat 
kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, 

jotka harjoittavat muuta 
kalastusta kuin ongintaa, 

pilkintää ja silakan litkausta.
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Mitä lupia tarvitset?
KALASTONHOITOMAKSU OIKEUTTAA kalastamaan yh-
dellä vavalla kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta 
vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, kalas-
tuskieltoalueita, erityiskohteita ja Ahvenanmaata.

Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuo-
tiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta 
kuin ongintaa, pilkintää ja silakan litkausta.

Kalastonhoitomaksun voi maksaa netissä osoit-
teessa eraluvat.fi, Eräluvat sovelluksella, soittamalla 
Metsähallituksen maksuttomaan palvelunumeroon 
020 69 2424 (arkisin 8–15), Metsähallituksen luonto-
keskuksissa ja R-kioskeissa (3 € palvelumaksu).

Maksun yhteydessä kalastaja rekisteröityy kalas-
tonhoitomaksurekisteriin. Rekisteröityessä kysytään 
nimi, yhteystiedot ja syntymäaika.

Kalastonhoitomaksun kuitti, joko paperisena tai 
sähköisenä, muut mahdolliset kalastusluvat sekä 
henkilöllisyystodistus tulee olla aina mukana kalas-
taessa.

VESIALUEEN OMISTAJAN LUPA tarvitaan aina kalas-
tonhoitomaksun lisäksi kalastukseen usealla vavalla, 
pyydyskalastukseen kuten verkko- ja katiskapyyn-
tiin, sekä ravustukseen.

Maksukuitti ja henkilöllisyystodistus 
on pidettävä aina mukana kalastaes-
sa ja ne tulee esittää kalastuksenval-
vojalle pyydettäessä. 

Kalastustapa

 
Onkiminen, 
pilkkiminen ja
silakan litkaus 
yhdellä vavalla 
 
Viehekalastus,
heittokalastus 
tai uistelu 
yhdellä vavalla  
 
Kalastus usealla 
vavalla,
pyydyskalastus ja
ravustus 

18–64 v.

 
Maksuton 

Kalaston-
hoitomaksu

Kalaston- 
hoitomaksu ja 
vesialueen 
omistajan lupa

Alle 18 v. ja
65 v. täyttäneet

Onkiminen, pilkkiminen 
ja silakan litkaus ovat 
maksuttomia yleiskalastus-
oikeuksia, joihin ei tarvita 
lupaa.

VAPAA-AJANKALASTUKSEN LUPAJÄRJESTELMÄ

Onkimisena pidetään kalastusta, jota harjoitetaan 
ilman viehettä tai heittokalastukseen soveltuvaa 
kelaa ja jossa käytetään yhtä vapaa sekä koukkua.
Pilkkimisenä pidetään kalastusta yhdellä korkein-
taan noin metrin mittaisella vavalla ja siimaan 
kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä.
Silakan litkauksena pidetään silakan kalastusta yh-
dellä vavalla ja siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa 
liikuteltavilla koukuilla.

Maksuton 

Maksuton

Vesialueen  
omistajan lupa
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Mistä paikallisia lupia?
VESIALUEEN OMISTAJIEN myymien paikallisten 
kalastuslupien löytämistä helpottaa, kun tietää mille 
alueelle on menossa kalastamaan. Tietoa alueelli-
sista kalastusluvista ja lupamyyjien yhteystietoja 
löytyy osakaskuntien ja kalatalousalueiden nettisi-
vulta. Yhteystietoja voi tiedustella myös kalatalo-
usalueiden toiminnanjohtajilta. Kalatalousalueiden 
yhteystiedot löytyvät Ahven.netin kalatalousalue-
kartan avulla. 

Apua kalastuslupamyyjän löytämiseen saa myös 
paikallisesta kalatalouskeskuksesta tai kalasta-
jaliitosta. Lisäksi kunnat ja kaupungit kertovat 
omilla nettisivuillaan vesialueensa kalastusluvista. 
Paikallisia kalastuslupia voi etsiä myös nettiluvan-
myyjien sivuilta, nettiluvanmyyjiä on Suomessa 
useita. Valtion vesialueille lupia myy Metsähallitus 
osoitteessa eräluvat.fi, Eräluvat-sovelluksessa ja 
palvelunumerossa 020 69 2424.

Ahvenanmaalla kaikkeen kalastukseen tarvitaan 
aina kalaveden omistajan lupa, kalastajan ikään tai 
kalastustapaan katsomatta.

1

TUNNISTA KALAT

Suomessa on tavattu noin 100 eri kalalajia, 
joista vakituisesti vesissämme elää 
noin 70 kalalajia. 

AHVEN
Perca fluviatilis
SE 2,87 kg
Suomen kansalliskala 2

HAUKI
Esox lucius
SE 18,8 kg
Rantavesien krokotiili
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Rauhoitusajat
KALAN TAI ravun rauhoitusaikana ei vedessä saa 
pitää pyydystä, joka on sen pyyntiä varten tehty tai 
erityisesti siihen sopiva.

Rauhoitusaikana saatu rauhoitettu kala tai rapu on 
vapautettava välittömästi, elävänä tai kuolleena.
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RASVAEVÄLLINEN TAIMEN
 • Kokonaan rauhoitettu kaikilla 

merialueilla
 • Kokonaan rauhoitettu 

sisävesissä leveyspiirin 
64º00´N eteläpuolella. Ei koske 
taimenta, joka on pyydetty 
purosta tai lammesta, johon ei 
ole vaellusyhteyttä merestä tai 
järvestä
 • Joessa ja purossa 1.9.–30.11.

RASVAEVÄLEIKATTU TAIMEN
 • Joessa ja purossa 1.9.–30.11.

LOHI
 • Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
 • Huom! Merialueella voi olla 

ajallisia rajoituksia EU-lain-
säädännöstä johtuen. Tarkista 
kalastusrajoitus.fi.

RASVAEVÄLLINEN JÄRVILOHI
 • Kokonaan rauhoitettu Vuok-

sen ja Hiitolanjoen vesistöissä
 • Joessa ja purossa 1.8.–30.11.

RASVAEVÄLEIKATTU JÄRVILOHI
 • Kalastusasetuksen kartta-

liitteen mukaisissa Vuoksen 

vesissä 1.6.–31.8.
 • Joessa ja purossa 1.8.–30.11.

NIERIÄ
 • Kokonaan rauhoitettu Kuolimos-

sa ja Saimaassa Puumalansalmen 
ja Vuoksenniskan välisellä 
alueella
 • Muualla Vuoksen vesistössä 

1.9.–30.11.

HARJUS
 • Kokonaan rauhoitettu meressä
 • Sisävesissä leveyspiirin 

67º00´N eteläpuolella 1.4.–31.5.

SIIKA
 • Mereen laskevassa joessa ja 

purossa 1.9.–30.11.

NAHKIAINEN
 • 1.4.–15.8.

ANKERIAS
 • 1.8.–30.6.

JOKIRAPU
TÄPLÄRAPU
KAPEASAKSIRAPU
 • 1.11.–21.7. klo 12

RASVAEVÄLLINEN TAIMEN
 • Leveyspiirin 67º00´N pohjois-

puolisissa vesissä vähintään 
50 cm
 • Muualla, missä kalastus sallittu 

vähintään 60 cm
 • Purosta tai lammesta, johon ei 

ole vaellusyhteyttä merestä tai 
järvestä enintään 45 cm

RASVAEVÄLEIKATTU TAIMEN
 • Vähintään 50 cm

LOHI
 • Vähintään 60 cm
 • Leveyspiirin 63º30´N pohjois-

puolella Perämeressä vähintään 
50 cm
 • Vapaa-ajankalastuksessa 2 

lohta / vrk / hlö. Huom! Meri-
alueella voi olla tätä tiukempia 
määrällisiä rajoituksia EU-lain-
säädännöstä johtuen.  Tarkista 
kalastusrajoitus.fi. 

Pyyntimitat ja 
saaliskiintiöt
KALAN PYYNTIMITTA mitataan leuan kärjestä yhteen 
puristetun pyrstöevän kärkeen.

ELY-keskus voi määrätä alueellisesti kalastusase-
tuksen mitoista enintään 20 % poikkeavia pyyntimit-
toja. Tarkista alueelliset pyyntimitat kalastusrajoi-
tus.fi -palvelusta.

RASVAEVÄLLINEN JÄRVILOHI
 • Vähintään 60 cm

RASVAEVÄLEIKATTU JÄRVILOHI
 • Vähintään 60 cm
 • Vapaa-ajankalastuksessa 1 lohi / 

vrk / hlö  Vuoksen vesistössä

NIERIÄ
 • Vuoksen vesistössä vähintään 

60 cm
 • Inarinjärvessä vähintään 45 cm

HARJUS
 • Leveyspiirin 67º00´N eteläpuo-

lella vähintään 35 cm ja pohjois-
puolella vähintään 30 cm

KUHA
 • Vähintään 42 cm

4
SÄRKI
Rutilus rutilus
SE 1,42 kg
Aliarvostettu herkku

KUHA
Sander lucioperca
SE 14,09 kg
Ravintoloiden gourmetruokaa

Huom! Sääntely voi muuttua, tarkista ajantasaiset tiedot 
kalastusrajoitus.fi!
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Kiellot ja rajoitukset
TARKISTA AINA paikalliset rajoitukset ennen ka-
laan lähtöä. Kalastonhoitomaksulla ei saa kalastaa 
vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, erillisen 
luvan vaativissa erityiskohteissa tai kalastuskielto-
paikoissa. 

Kalastus on kokonaan kielletty kalaväylässä, kala-
tiessä ja 200 metrin matkalla sen ylä- ja alapuolella 
sekä voimalaitokseen vettä johtavassa kanavassa 
ja 100 metrin matkalla voimalaitos- tai muun padon 
alapuolella. Kieltoalueet on usein merkitty KALASTUS 
KIELLETTY -kyltein.

KALASTUSRAJOI-
TUKSISTA LÖYTYY 
lisätietoa kalastus-
rajoitus.fi -sivus-
tolta ja kalastus-
asioita hoitavista 
ELY-keskuksista. 
Myös kalatalous-
alueiden sivustoilta 
saa tietoa alueen 
mahdollisista kalas-
tusrajoituksista.

Vaelluskalavesistöt
VAELLUSKALAVESISTÖLLÄ TARKOITETAAN sellaista 
vesialuetta, jota vaelluskalat käyttävät keskeisenä 
vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. Vaelluska-
lavesistöjä ovat myös ne rakennetut joki- ja purove-
sistöt, joissa vaelluskaloja esiintyy.

Kalastuslaissa vaelluskalalla tarkoitetaan lohta, 
järvilohta, ankeriasta, nahkiaista, toutainta, taimen-
ta sekä nieriän, harjuksen ja siian vaeltavia kantoja.

VAELLUSKALAVESISTÖSSÄ KALASTETTAESSA 
HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA:
 • Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla ongin-

ta, pilkintä ja silakan litkaus ovat kiellettyjä.
 • Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla 

viehekalastus kalastonhoitomaksun perusteella on 
kielletty, mutta vesialueen omistaja voi myydä ka-
lastuslupia näille alueille, joten paikalliset lupamah-
dollisuudet kannattaa selvittää ennen kalaan lähtöä.
 • Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus 

verkolla on kielletty 15.8.–30.11.

Kalastuslain ja -asetuksen mukaiset 
vaelluskalavesistöt on merkitty
www.kalastusrajoitus.fi -sivustolla.

5
SILAKKA
Clupea harengus membras
SE 0,726 kg
Suomen eniten kalastettu kala6

SIIKA
Coregonus lavaretus
Suomen ennätys 7,08 kg
Graavikalojen aatelia
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Kalastuksenvalvonta
KALASTUKSENVALVOJAT, POLIISI, Rajavartiolaitos, 
Metsähallitus, ELY-keskus ja Tulli valvovat kalastusta 
koskevien säädösten ja määräysten noudattamista. 
Kalastuslain mukaan kalastaja on pyydettäessä 
velvollinen esittämään kalastonhoitomaksunsa, 
muut kalastuslupansa ja henkilöllisyystodistuksensa 
kalastuksenvalvojalle. Jos kalastusta harjoitetaan 
liikkeessä olevasta veneestä, on vene pysäytettävä 
kalastuksenvalvojan antamasta merkistä.

Vähäisestä rikkomuksesta kalastuksenvalvoja voi 
antaa huomautuksen, suuremman rikkomuksen ky-
seessä ollessa asia viedään poliisin jatkokäsittelyyn 
sakkojen määräämistä varten. Kalastonhoitomaksun 
laiminlyönnistä seuraa aina rikesakko.

Pyydysten merkintä
SEISOVIEN JA kiinteiden pyydysten, kuten verkko, 
katiska, pitkäsiima tai rysä, selvästi havaittava 
merkintä on pakollista. Merkinnän tarkoituksena on 
parantaa veneilyturvallisuutta ja helpottaa kalastuk-
senvalvontaa. Pyydyksiin on merkittävä kalastajan 
nimi ja yhteystiedot. Lisäksi on käytettävä kalas-
tusoikeuden osoittavaa merkkiä (pyydysmerkki), jos 
vesialueen omistaja sellaista vaatii.

Tarkista vaadittavat pyydysten mer-
kinnät Merkitse pyydyksesi oikein 
-esitteestä, jonka löydät  
Ahven.netistä.

MUIKKU
Coregonus albula
SE 0,634 kg
Sisävesien eniten kalastettu kala7 MADE

Lota lota
SE 8,05 kg
Kutee keskitalvella tammi-maaliskuussa8

Muista aina pitää kalastonhoito-
maksun kuitti ja muut mahdolliset 
luvat sekä henkilöllisyyskortti mu-
kana kalastaessasi.
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Kalojen suojeluarvot
UHANALAISILLE KALOILLE ja jokiravulle on vah-
vistettu suojeluarvot, jotka tulee maksettavaksi 
mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalas-
tusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on otettu 
saaliiksi uhanalaista kalaa. Suojelu arvot vaihtelevat 
jokiravun 50 euron ja järvilohen 7 510 euron välillä. 
Lajit, joita suojeluarvot koskevat ovat lohi, järvilohi, 
ankerias, nahkiainen, taimen, harjus, nieriä, jokirapu 
sekä mereen laskevassa joessa tai purossa oleva 
siika. 
   Saaliiksi saatu rauhoitettu, ala- tai ylämittainen 
kala tai rapu tulee välittömästi vapauttaa takaisin 
vesistöön elävänä tai kuolleena. Näin tulee toimia 
myös, mikäli saaliskiintiö on kalastajan kohdalla 
täyttynyt.
    Esimerkiksi siikaa saa kalastaa, mutta jos sitä 
kalastaa mereen laskevasta joesta tai purosta 
rauhoituksen aikana (1.9.–30.11.), tulee sakon lisäksi 
maksettavaksi 460 euron suojeluarvo, mikäli kalan 
ottaa saaliiksi vapautuksen sijaan.

Kalastajan muistilista
 • Hanki kalastukseen tarvittavat luvat.
 • Tarkista alueen kalastusrajoitukset, kalojen pyynti-

mitat ja rauhoitusajat sekä saaliskiintiöt.
 • Pyydyksillä kalastaessasi muista merkitä ne oikein.
 • Vesillä tulee liikkua turvallisesti. Mukana venees-

sä tulee aina olla pelastusliivit, airot, ankkuri ja 
äyskäri. 
 • Jäällä liikkuessa tulee aina varmistaa, että yk-

sinään kulkevan ihmisen alla on oltava vähintään 
viisi senttimetriä teräsjäätä. Mukana on syytä olla 
jäänaskalit, metallipäinen keppi, pilli ja heittoliina. 
Lisäksi olisi hyvä olla kelluttava selkäreppu, johon 
on pakattu kuivat vaihtovaatteet.
 • Avotulen teko vaatii aina maanomistajan luvan. 

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksien aikana avotulen-
teko on kielletty. Tarkasta voimassa olevat varoituk-
set ennen kalaan lähtöä! 
 • Roskat tulee aina viedä roskiin! Muista siimanpät-

kät!
 • Vesilinnuille tulee antaa pesimärauha. Vältä 

kalastusta rantojen läheisyydessä pesimäaikana 
15.4.–15.7.
 • Kunnioita muita vesilläliikkujia sekä mökkiasuk-

kaita. Vältä liikkumasta liian läheltä mökkirantoja ja 
anna muille liikkujille tilaa.

LAHNA
Abramis brama
SE 7,45 kg
Maistuu herkulliselta savu- tai uunikalana9 10

LOHI
Salmo salar
SE 27,4 kg
Kalojen kuninkaaksi kutsuttu vaelluskala
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