
Koukutu 
meihin!

LAPIN 
KALATALOUDEN 
EDISTÄMISEKSI



Korkalon ja Rovaniemen yhtenäislupa-alue

Tule kalastamaan Rovaniemen ytimeen!
Jokeen istutetaan vuosittain noin 6 000 pyyntikokoista kirjolohta.

Vuosilupa 30 €/hlö ja vuorokausilupa 10 €/hlö
Muiden lupien hinnat verkkosivuillamme: 

korkalonosakaskunta.fi

Pöyliöjärven viehekalastuslupa

Kalasta keskellä Kemijärven kaupunkia!
Järveen istutetaan vuosittain noin 4 500 pyyntikokoista kirjolohta.

Vuorokausilupa 10 € / 24 h / hlö.
Osta kalastusluvat kätevästi verkosta: 

ostaluvat.fi

Kalastusmatkailu Lapissa
Lapissa ovat Suomen ainoat vapaana virtaavat joet – 
Tenojoki, Simojoki ja Tornion-Muonionjoki. Tavoitelluin 
saaliskala näissä joissa on luonnonlohi. Kaupunkikohteissa 
voi kalastaa myös istutettua kirjolohta ja harjuksenkalastajalle 
Lappi on todellinen unelmapaikka. Alueen erikoisuus on  
nieriä eli rautu. Etelä-Lapin järvissä kuha on merkittävä  
vapaa-ajankalastajan ja kaupallisen kalastajan saaliskala. 
Myös hyviä hauki-, ahven- ja siikavesiä riittää runsaasti. 

Lapissa on tilaa ja avaruutta. Lapin vuodenaikoja kuvaavat  
värikkyys ja vastakohtaisuus, ja luonto näyttäytyy aina villinä 
ja vapaana. Henkeäsalpaavia maisemia tarjoavissa luonnon-
puistoissa voi yöpyä autiotuvissa keskellä luontoa. Kesällä 
aurinko paistaa läpi yöttömän yön, mutta keskitalven kuukau-
sina se ei näyttäydy lainkaan. Talvi- ja syysiltoina kalastaja 

Kalastusmatkailu on merkittävä osa Lapin matkailua ja Suomessa jatkuvasti kasvava 
matkailun osa-alue. Kalavedet ja kalastus kuuluvat suomalaiseen identiteettiin. Kalastus 
on rento ja suosittu harrastus, sopiva esimerkiksi koko perheen yhteiseksi puuhaksi. 

voi ihailla revontulien väriloistoa. Tunturi-Lapin keväinen 
kalastuskausi jatkuu pitkään – pilkille voi päästä vielä kesä-
kuussakin.

Lapissa asutusta on vähän, ja vesistöt ovat säilyneet  
kalaisina. Monissa kalakohteissa voi kalastaa täysin  
omassa rauhassa – erämaassa voi kulkea päiväkausia ilman 
ainuttakaan vastaantulijaa. Tämän vastapainoksi Lapissa on 
myös lukuisia helposti tavoitettavia (osa myös esteettömiä) 
kalavesiä kaupunkien välittömässä läheisyydessä, kuten  
Rovaniemen ja Kemijärven keskustassa.

Eri ohjelmapalveluyrittäjät järjestävät kalastusmatkailu-
retkiä vasta-alkajille sekä kokeneemmille kalastajille.

LAPPI TARJOAA  
KALASTAJALLE 

MONIPUOLISET, 
PUHTAAT JA SAALIS-

VARMAT VESISTÖT. 



Lääke kalastuskuumeeseen
Eräluvat.fi

METSÄHALLITUS
FORSTSTYRELSEN

LAPIN KALATALOUSKESKUS
NEUVOO JA PALVELEE
Lapin kalatalouskeskus on kalatalouden kehittämis-  
ja edistämisjärjestö, joka palvelee kalastajia, kala-
talousalueita ja osakaskuntia Lapissa. Jäseniämme ovat  
osakaskunnat, kalatalousalueet sekä muut kalatalous-
yhteisöt. Teemme työtä Lapin kalatalouden hyväksi  
yhteistyössä alalla toimivien viranomaisten, asian-
tuntijoiden ja muiden kalastusalan järjestöjen kanssa.  
 
Olemme sitoutuneet Kalatalouden Keskusliiton kanssa  
siihen, että kalatalousneuvonta on osa työtä, jonka 
tavoitteena on saada puhdas ja korkealaatuinen koti-
mainen kala kaikkien ulottuville. Toimintapuitteet 
meille antaa ProAgria Lappi ry. 

Palveluihimme kuuluvat muun muassa
 » osakaskunta- ja kalatalousaluetoiminnan neuvonta 
 » elinkeinokalatalouden neuvonta, suunnittelu- ja 

koulutustehtävät
 » matkailukalastuksen kehittäminen
 » kalavesien käytön ja hoidon suunnittelu
 » kalastus- ja kalastuslupamyyntipaikoista 

tiedottaminen sekä kalastuslupajärjestelmien 
kehittäminen

Tervetuloa Lapin  
kultaisille kalavesille!

Anna-Leena Inkerö 

toiminnanjohtaja
anna-leena.inkero@proagria.fi

KATSO LISÄÄ JA TUTUSTU MEIHIN!

www.lapinkalatalouskeskus.net
www.ahven.net

Luonnon hyvinvointi on pohjana sille, 
että kalastusta voidaan harjoittaa.  
Ymmärrä ja arvosta luontoa. Älä häiritse 
ranta-asutusta tai roskaa ja vahingoita 
ympäristöä. Kunnon kalastaja ei jätä 
jälkiään luontoon.
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Tuotamme ilmastoystävällistä vesivoimaa. 

Tavoitteenamme on palauttaa osittain luonnonvarainen 
vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen. Meillä on Suomen 
suurin kalojen istutusvelvoite. Lisäksi teemme vapaaehtoistyötä 
– kuten mäti- ja pienpoikasistutuksia, vaelluskalojen
elinympäristökunnostuksia sekä etsimme ja tuemme parhaita
padon ohitusratkaisuja – yhdessä paikallisten kanssa.

KALASTUSTAPA 18–64 -VUOTIAAT ALLE 18-VUOTIAAT JA 65 VUOTTA TÄYTTÄNEET

Onkiminen
Pilkkiminen
Silakanlitkaus

Maksuton yleiskalastusoikeus Maksuton yleiskalastusoikeus

Viehekalastus yhdellä vavalla Valtion kalastonhoitomaksu Ei valtion kalastonhoitomaksua

Pyydyskalastus
Ravustus
Kalastus useammalla kuin yhdellä vavalla

Valtion kalastonhoitomaksu  
ja vesialueen omistajan lupa

Ei valtion kalastonhoitomaksua, mutta 
aina vesialueen omistajan lupa

Kalastus erikoiskohteilla Valtion kalastonhoitomaksu  
ja vesialueen omistajan lupa

Ei valtion kalastonhoitomaksua, mutta  
aina vesialueen omistajan lupa

MUISTA 
KALASTUS-

LUPA!
Kalastuslupa hankitaan ennen kalastusta. Kalastonhoitomaksun 
voi hankkia joko vuodeksi, seitsemäksi tai yhdeksi vuorokaudeksi. 
Lisätietoja Lapin alueen kalastuksesta, luvista ja rajoituksista saat 
sivuiltamme: www.lapinkalatalouskeskus.fi


