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KAUPALLISEN KALASTUKSEN LUPAHAKU VUOSILLE 2018-2019  

 

Uuden kalastuslain (379/2015) 8 §:n mukaan oikeudesta kalastaa valtion yleisellä vesialueella päättää 

Metsähallitus. 

 

Puruveden ja Päijänteen yleisvesillä voimassa olevat kalastusalueen tekemät ammattikalastusluvat päättyvät 

31.12.2017. Nämä luvat ovat kuitenkin Metsähallituksen päätöksellä voimassa tammikuun 2018 loppuun asti 

tai siihen saakka kunnes uusien lupien haltijoista tehdään päätökset. 

 

Metsähallitus julistaa haettavaksi kyseisten Puruveden ja Päijänteen yleisvesialueiden kaupallisen 

kalastuksen luvat vuosille 2018-2019. 

   

Kaupallisen kalastuksen lupien myöntämisen yleiset myöntämisperusteet 

 

Alla on kuvattuna keskeisimmät Metsähallituksen kaupallisen kalastuksen lupien myöntämiseen liittyvät 

perusteet sekä ketkä luokitellaan etusijalle lupien saannissa. 

 

 Lupaa Metsähallitukselta haetaan kirjallisesti, hakemus diarioidaan. 

 Luvat kuulutetaan haettaviksi kahden-viiden vuoden välein.  

 Kuulutuksessa mainittuun hakupäivämäärään mennessä saapuneet hakemukset käsitellään 

ensisijaisina. Myöhässä tulleet tai puutteelliset hakemukset käsitellään toissijaisina hakemuksina. 

 Lupia voidaan myöntää toissijaisesti myös hakuajan päätyttyä, mikäli kalastusoikeutta on jäljellä. 

Varsinaisen lupahaun jälkeen saapuneet lupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.  

 Luvan kesto harkitaan tapauskohtaisesti yksi – viisi vuotta kestävänä. 

 Lupiin asetetaan lupaehtojen lisäksi saalisilmoitusvelvoite Metsähallitukselle. Luvat voidaan 

peruuttaa väärinkäytösten, lainsäädännön rikkomisen tai lainsäädännön muutosten takia kesken 

lupakauden. 

 Myönnetyn kalastusluvan käyttämättä jättäminen ilman perusteltua syytä, heikentää hakijan 

mahdollisuuksia tulevien lupien saantiin. Lupien myönnön yhtenä tavoitteena on myönnettyjen 

kalastuslupien tarkoituksenmukainen käyttö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Etusijan määräytyminen luvanmyöntämisessä (tärkeysjärjestyksessä) 

 

1. Lupa myönnetään ELY- keskuksen kaupallisen kalastajan rekisteriin kuuluville. 1.ryhmän 

kaupalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa suhteessa 2. ryhmän kaupallisiin 

kalastajiin. 

2. Hakijan aiempi kalastushistoria ko. alueella tai paikassa (ts. alueen tuntemus) katsotaan 

eduksi. 

3. Hakijan muut kalastusmahdollisuudet esim. osakaskuntien vesillä voivat vaikuttaa 

luvansaantiin. Lupien myöntämisessä huomioidaan kokonaisuutena hakijoiden 

kalastusmahdollisuudet. 

4. Paikalliset kaupalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa. Paikallisuus katsotaan ensi 

sijassa hakijan kotikunnan mukaan. 

 

 

Hakeminen  

 

Luvista voi jättää hakemuksen oheisella kaavakkeella.  

Hakemus on toimitettava 10.11.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: 

Metsähallitus, kirjaamo, PL 94, 01301 VANTAA 

tai sähköisesti: kirjaamo@metsa.fi 

 

Hinnat 

 

Kaupallisen kalastuksen lupahinnat säädetään Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella eräiden 

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (1592/2015). 

 

Pyydys    Maksu/kalenterivuosi 

 

Nuotta    100 € 

Isorysä    100 € 

Rysä (enintään 1,5 m korkea)   30 € 

Trooli    200 € 

Verkko, rapumerta, katiska (3 kpl), 

syöttikoukut 10 kpl ja enintään 100 koukun pitkäsiima 3 € 

 

 

Lisätietoja:  

 

Puruveden yleisvesi: eräsuunnittelija Eero Hartikainen, eero.hartikainen@metsa.fi, 040 821 9679 

Päijänteen yleisvesi: eräsuunnittelija Olli Urpanen, olli.urpanen@metsa.fi, 040 720 5963 

 

 

  

LIITTEET Hakemuslomake 

  

JAKELU Aiemmat kalastusalueen myöntämien lupien haltijat 

 

TIEDOKSI ELY-kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi 

 Suomen Ammattikalastajaliitto ry 

Suomen sisävesiammattikalastajat ry 

Kalatalouden keskusliitto 
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