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KAUPALLISEN KALASTUKSEN LUPAHAKU VUOSILLE 2020-2024
Lohen ja taimenen pyyntipaikan vuokraaminen kaupalliselle kalastajalle Suomen talousvyöhykkeelle
ja valtion yleiselle vesialueelle meressä
Kalastuslain (379/2015) 8, 41 ja 45 §:n mukaan oikeudesta kalastaa valtion yleisellä vesialueella päättää
Metsähallitus. Kalastuslain 8 §:n valtuuttamana Metsähallitus vuokraa Suomen talousvyöhykkeelle ja
merialueen yleiselle vesialueelle lohen ja taimenen pyyntipaikkoja kaupalliselle kalastukselle.
Metsähallituksen hallinnoimilla valtion yleisillä vesialueilla meressä voimassa olevat lohen ja taimenen
pyyntipaikkalupapäätökset ja -vuokrasopimukset päättyvät 31.12.2019.
Pyyntipaikkavuokrasopimuksia voi hakea vain oheisella hakemuspohjalla. Täyttäkää kaikki hakemuksen
kohdat huolellisesti, vahvistakaa se allekirjoituksellanne ja lähettäkää se liitteineen hakemuksen lopussa
ilmoitettuun palautusosoitteeseen Metsähallituksen kirjaamoon. Hakuaika päättyy 13.9.2019. Puutteellisesti
täytetyt hakemukset, hakemukset ilman todistusta ELY-keskuksen kaupallisen kalastajan rekisteriin
kuulumisesta tai myöhässä saapuneet hakemukset käsitellään toissijaisina.
Pyyntipaikkojen vuokraamisen yleiset myöntämisperusteet
Alla on kuvattuna keskeisimmät Metsähallituksen pyyntipaikkojen vuokraamiseen liittyvät perusteet sekä
ketkä luokitellaan etusijalle lupien saannissa.
 Luvat kuulutetaan haettaviksi viiden vuoden välein.
 Kuulutuksessa mainittuun hakupäivämäärään mennessä saapuneet hakemukset käsitellään
ensisijaisina. Myöhässä tulleet tai puutteelliset hakemukset ovat toissijaisia hakemuksia.
 1. -ryhmän ammattikalastajat ovat etusijalla lupien saannissa suhteessa 2. ryhmään kuuluviin
kalastajiin.
 Paikalliset ammattikalastajat ovat etusijalla lupien saannissa. Paikallisuus katsotaan ensisijassa
hakijan kotikunnan mukaan.
 Hakijan muut kalastusmahdollisuudet esim. osakaskuntien vesillä voivat vaikuttaa luvansaantiin.
Lupien myöntämisessä huomioidaan kokonaisuutena hakijoiden kalastusmahdollisuudet.
 Pyyntipaikkoja vuokrataan Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiön alueella enintään 6
kpl/kalastaja ja Suomenlahden lohikiintiön alueella enintään 6 kpl/kalastaja.
 Pyyntipaikkoja vuokrataan vain sellaiselle kaupalliselle kalastajalle, jolla on toimijakohtainen
lohikiintiö.
 Hakijan aiempi kalastushistoria ko. alueella tai paikassa (ts. alueen tuntemus) katsotaan eduksi.
 Vuokrasopimus on henkilökohtainen, eikä sitä saa edelleen luovuttaa tai vuokrata kolmannelle
osapuolelle.
 Vuokrasopimuksiin asetetaan lupaehdoiksi mm. velvollisuus noudattaa kalastuksessa EU:n yhteistä
kalastuspolitiikkaa ja kansallisia kalastussäädöksiä. Vuokraajan tulee ilmoittaa välittömästi
Metsähallitukselle, jos vuokraaja lopettaa kalastuksen kesken vuokrakauden, kalastuksen
laajuudessa tapahtuu muutoksia tai vuokrattua pyyntipaikkaa ei oteta käyttöön vuokrakauden
aikana. Mikäli pyyntipaikka sijaitsee osittain tai kokonaan Puolustusvoimien suoja-alueella, sitä ei
saa ottaa käyttöön ilman Puolustusvoimien suoja-aluelupaa.
 Yleisten vuokrausehtojen lisäksi vuokrasopimuksiin voidaan kirjata myös erillisiä alueellisia
rajoituksia, mikäli ne katsotaan tarpeelliseksi.




Vuokrasopimus voidaan peruuttaa väärinkäytösten, lainsäädännön rikkomisen tai lainsäädännön
muutosten takia kesken lupakauden.
Vuokratun pyyntipaikan käyttämättä jättäminen ilman perusteltua syytä heikentää hakijan
mahdollisuuksia tulevien vuokrasopimusten saantiin. Pyyntipaikkojen vuokraamisen yhtenä
tavoitteena on vuokrattujen pyyntipaikkojen tarkoituksenmukainen käyttö.

Hakeminen
Pyyntipaikkavuokrauksista voi jättää hakemuksen oheisella kaavakkeella. Hakemuksen yhteyteen on
liitettävä tarkka kartta haettavien pyyntipaikkojen sijainnista.
Hakemus on toimitettava 13.9.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Metsähallitus, kirjaamo, PL 94, 01301 VANTAA
tai sähköisesti: kirjaamo@metsa.fi
Hinnat
Lohen ja taimenen pyyntipaikan hinta on 50 euroa (+ alv 24%) vuodessa. Pyyntipaikkaluvista lähetään
vuosittain asiakkaalle pyyntipaikkojen määrän mukainen lasku ennen pyyntikauden alkua.
Lisätietoja:
Merialueet Kalajoesta pohjoiseen: eräsuunnittelija Kari Sarajärvi, kari.sarajarvi@metsa.fi, 0400 296 113
Merialueet Kokkolasta etelään: erikoissuunnittelija Mikko Malin, mikko.malin@metsa.fi, 040 837 7548
LIITTEET

Löytyvät: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kaupallinen-kalastus.html
Hakemuslomake

JAKELU

Aiemmat lupien ja vuokrausten haltijat

TIEDOKSI

ELY-kalatalouspalvelut
Suomen Ammattikalastajaliitto ry
Kalatalouden Keskusliitto

