
Vapaa-ajankalastuksen lupajärjestelmä 

KALASTUSTAPA 18–64-VUOTIAAT ALLE 18- JA YLI 65-VUOTIAAT 

ONKIMINEN, PILKKIMINEN JA 

SILAKAN LITKAUS 
Maksuton yleiskalastusoikeus Maksuton yleiskalastusoikeus 

VIEHEKALASTUS YHDELLÄ 

VAVALLA 
Valtion kalastonhoitomaksu Ei valtion kalastonhoitomaksua 

PYYDYSKALASTUS, RAVUSTUS 

JA KALASTUS USEAMMALLA 

KUIN YHDELLÄ VAVALLA 

Valtion kalastonhoitomaksu ja 

vesialueenomistajan lupa 

Ei valtion kalastonhoitomaksua, 

mutta aina vesialueenomistajan 

lupa 

KALASTUS ERIKOISKOHTEILLA 
Valtion kalastonhoitomaksu ja 

vesialueenomistajan lupa 

Ei valtion kalastonhoitomaksua, 

mutta aina vesialueenomistajan 

lupa 

HUOMIO! 

Onginta ja pilkintä sekä viehekalastus kalastonhoitomaksun nojalla on kielletty vaelluskalavesistöjen koski- 

ja virta-alueilla. Lisäksi kalastusta voidaan rajoittaa ELY-keskuksen päätöksellä. Katso kalastusrajoitukset 

osoitteesta kalastusrajoitus.fi. 

Erikoiskohteilla tarkoitetaan alueita, joissa kalastusta on rajoitettu; esimerkiksi eräitä Metsähallituksen 

alueita sekä vaelluskalavesistöjen virta- ja koskipaikkoja. 

KALASTUSLUVAT 

Kalastuslupa tulee hankkia ennen kalastamista. Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus ovat maksuttomia 

yleiskalastusoikeuksia, joihin ei tarvita kalastuslupaa. Muuhun kalastukseen 18–64-vuotiaiden tulee 

lunastaa kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksun maksettuaan voi kalastaa yhdellä vavalla lähes koko 

maassa. Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan Ahvenanmaalla, vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-

alueilla tai ELY-keskusten määräämillä kieltoalueilla. Kalastuskieltoalueet löydät osoitteesta 

kalastusrajoitus.fi. 

Useammalla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen ja muuhun kalastukseen sekä ravustukseen 

tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa. 

NÄIN MAKSAT KALASTONHOITOMAKSUN 

Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen. Maksun yhteydessä kalastajalta kysytään nimi, yhteystiedot ja 

syntymäaika. Kalastonhoitomaksun voi ostaa myös toiselle, jolloin ostaja ilmoittaa tiedot kalastajasta, jonka 

puolesta on kalastuslupaa ostamassa. 

Kalastonhoitomaksun voi hankkia osoitteesta eraluvat.fi, Metsähallituksen palvelunumerosta 020 69 2424, 

Metsähallituksen luontokeskuksesta tai R-kioskilta. 

https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html
https://www.r-kioski.fi/kioskit/kristiinankaupunki-merikatu-41/


Kalastonhoitomaksut 

45 €/kalenterivuosi 

15 € / 7 vuorokautta 

6 €/vuorokausi 

MISTÄ PAIKALLINEN KALASTUSLUPA? 

Paikallisten kalastuslupien löytämistä helpottaa, kun tietää mille alueelle on menossa kalastamaan. Monella 

kalatalousalueella on nettisivut, joilta löytyy tietoa kalastusluvista. Apua kalastuslupamyyjän löytämiseen 

saa myös paikallisesta kalatalouskeskuksesta tai kalastajaliitosta. Lisäksi kunnat ja kaupungit kertovat omilla 

nettisivuillaan vesialueensa kalastusluvista. 

Vuonna 2020 Metsähallitus julkaisi Eräluvat-sovelluksen, jonka kautta voi hankkia kalastuslupia. 

Lisätietoa löytyy ahven.net-sivulta. 

KALASTUSLUPA MUKAAN KALAAN 

Kalastuslupa ja kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta tulee olla aina mukana kalastettaessa. Ikään 

perustuvan kalastusoikeuden todistamiseksi on pidettävä mukana henkilöllisyystodistusta. 

https://ahven.net/

