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Tutkimuksen toteutus  
 

Yhtenäisluvat kuntoon –kyselytutkimus toteutettiin 8.7 – 20.8.2019. Tutkimuskutsut lähetettiin 

valtion kalastonhoitomaksun vuonna 2018 maksaneiden sähköpostiosoitteisiin (114 000 

sähköpostiosoitetta). Nämä tutkimuskutsut lähetti Metsähallitus. 

Lisäksi tutkimukseen kutsuttiin 10 615 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) 

jäsentä. SVK:n jäsenkutsuihin vastasi 868 henkilöä. Lisäksi tutkimukseen kutsuttiin kalastusaiheisissa 

Facebook-ryhmissä. 

Yhtenäisluvat kuntoon –kyselytutkimukseen saatiin yhteensä 7 770 vastausta, joista ylivoimaisesti 

suurin osa (yli 6 000 vastausta) kertyi Metsähallituksen valtion kalastonhoitomaksun maksaneiden 

sähköpostilistalle lähettämistä kutsuista. 

Kyselyn vastaajajoukko koostuu siis aktiivisista kalastuksen harrastajista (pääosin vapakalastajia), 

joille yhtenäislupajärjestelmä on erityisen tärkeä harrastuksensa edellytys. Näin ollen 

vastaajajoukko soveltuu otantana erittäin hyvin tämän kyselyn tavoitteisiin (yhtenäislupien 

kehittäminen). 

 

Olettaen että vastaajajoukko edustaa hyvin kalastuksen aktiiviharrastajia Suomessa, on tutkimuksen 

virhemarginaali kaikki vastaajat yhteensä –tasolla 1,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. 

 

Kyselytutkimuksen teknisestä toteutuksesta ja tämän dokumentin sekä avovastausten 

tulosanalyysistä on vastannut FT Taisto Lehikoinen Mediatum Oy:stä. 

 

 

SVK:n tekemät huomiot kyselytutkimuksen 

raportoinnista 

 
Tässä raportissa on esitetty määrälliset tulokset kaikki vastaajat –ylätasolla. Yhden kyselyssä olleen 

kysymyksen todettiin vastausten perusteella olleen huonosti muotoiltu ja se jätetään siksi pois tästä 

raportista. Erillisenä analyysinä raporttiin on sisällytetty myös keskeiset tulokset niiden vastaajien 

arvioimana, jotka ovat tai eivät ole koskaan ostaneet yhtenäislupia. Näistä jälkimmäinen sisältää 

myös vastaajat, jotka eivät osanneet sanoa, olivat ostaneet yhtenäislupia aiemmin. Avokysymysten 

vastaukset on analysoitu erillisessä raporttidokumentissa, josta tämän raportin loppuun on koottu 

merkittävimmät. 
Kyselytutkimuksen tulokset on myös koostettu maakuntakohtaisiksi Excel-raporttidokumenteiksi. 

Niistä yhtenäislupatematiikkaa voidaan tarkastella sen mukaan, minkä maakunnan alueella henkilö 

tällä hetkellä kalastaa. Näitä tuloksia ei tässä yhteydessä raportoida, koska aineisto on verraten 

suuri, eikä sitä tämän hankkeen puitteissa ole päähavaintoja lukuun ottamatta pystytty riittävästi 

analysoimaan. 
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Keskeiset tulokset ja johtopäätökset 
 

Vapaa-ajankalastuksen edistämisessä on lupien helpolla ja kohtuuhintaisella saatavuudella ratkaiseva 

merkitys varsinkin pitkällä aikavälillä. Kalastuksen harrastajille tehty laaja kyselytutkimus osoittaa, 

että kalastusmahdollisuuksien arvoketju koostuu kolmesta osatekijästä: 1. kalastusoikeuksien 

omistajien halukkuus lupien saatavuuden parantamiseen, 2. lupien ja yhtenäislupa-alueiden 

valtakunnallisesti keskitetty markkinointi ja viestintä sekä 3. Verkko- ja/tai mobiiliratkaisut joiden 

avulla luvan ostaminen on sujuvaa ja kohtuuhintaisesta sekä luvat ovat käytettäviä käytännön 

kalastustilanteissa. Erittäin tärkeää on havaita, että kyseessä on aito arvoketju, jonka jokaisen lenkin 

on oltava kunnossa. Yhtenäislupakonseptista muodostuu siis laaja yhteiskunnallis-taloudellinen 

kokonaisuus, jossa tarvitaan useiden eri toimijoiden pitkäjänteistä yhteistyötä ja koordinointia.  

 

Tarkastellaan seuraavaksi arvoketjun osa-alueita tarkemmin. 

 

1. Objektiivinen luvitusperusta: kalastusoikeuksien omistajien tahtotila ja uudistuminen modernin 

kalastusharrastuksen tarpeisiin. Tämä tarkoittaa halukkuutta osallistua yhtenäislupa-alueisiin sekä 

helpottaa muutoinkin lupien saatavuutta sekä pitää lupien hinnat kohtuullisina. Tässä koulutus- ja 

valmennustyössä kalatalousalueilla on ratkaisevan tärkeä merkitys.  

 

2. Markkinointi ja viestintä: Kyselytutkimus osoittaa, että yksi suurimmista kalastusharrastuksen 

esteistä on puutteellinen ja pirstaleinen viestintäjärjestelmä. Tiedon saaminen kalastusluvista 

edellyttää hyvin suurta ajankäyttöä ja taitoja tiedonhankintaan, koska keskitettyä viestintä- ja 

markkinointiympäristöä ei ole olemassa. Tämä nostaa harrastajien kynnystä erityisesti hakeutua 

uusille alueille, jotka voisivat olla hyvinkin kiinnostavia ja tuoda kaivattua vaihtelua. 

Yhtenäislupajärjestelmän ja sen markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen lisäisikin erityisesti 

harrastajien liikkuvuutta. Tämä vilkastuttaisi myös kalastuksen oheispalvelujen kuten 

majoituspalvelujen kysyntää. Tällä hetkellähän kalastusharrastus on leimallisesti paikallista ja 

korkeintaan alueellista: kalastetaan omaa kotipaikkaa lähellä olevilla alueilla joiden luvitus on 

kalastajilla tiedossa. Tehokkaampi ja nimenomaan valtakunnallisesti keskitetty viestintäympäristö 

yhtenäisluvista luo edellytykset kalastuksen harrastajien merkittävästi suuremmalle liikkuvuudelle ja 

siten elävöittää harrastusta merkittävästi. 

 

3. Luvan ostamisympäristö: Kalastuksen harrastajat haluavat hankkia lupansa ylivoimaisesti 

useimmin valtakunnallisesta, keskitetystä verkkopalvelusta. Tämän lisäksi luvan tulee olla hyvin 

käytettävä eli on tärkeää, että kalastustilanteessa pystyy helposti seuraamaan pysymistä lupa-alueen 

sisällä. Kalastusluvat (yhtenäisluvat) halutaan siis ostaa sähköisesti keskitetysti, jolloin keskeisiksi 

kysymyksiksi muodostuu lupien hinnoittelu sekä tulonjako vesialueiden omistajien kesken. 

Ostamisympäristössä tulee kyetä muodostamaan win-win –hinnoittelumalli, jossa yhtenäisluvat ovat 

kalastajan kannalta selkeitä (käytettäviä) ja kohtuuhintaisia. Samalla myös kalastusoikeuksien 

haltijoiden on koettava saavansa lisäarvoa esimerkiksi kalastajien suuremman liikkuvuuden tuomina 

lisätuloina, vaikka yhtenäisluvasta saatava hinnan osuus yksittäiselle osakaskunnalle voikin olla 

pienempi kuin luvan myyminen suoramyyntinä. Lupien käytettävyyteen liittyvät myös kartta- ja 

paikantamisratkaisut kalastustilanteissa. 
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Keskeinen yhtenäisluvat kuntoon –kyselytutkimuksen tulos on se, että yhtenäislupajärjestelmän 

määrätietoinen kehittäminen on ratkaiseva tekijä kalastusharrastuksen modernisoinnille ja sitä 

kautta jopa säilymiselle ja kehittymiselle. Kyseessä on kuitenkin pitkän aikavälin hanke, ja nyt 

selkeästi on käynnissä lupajärjestelmän modernisoinnin pilotointi- tai aloitusvaihe. Tämä tarkoittaa, 

että lyhyellä aikavälillä yhtenäisluvat eivät tuone merkittäviä kalastajamäärien tai tulojen lisäyksiä. 

Tämä tarkoittaa, että kalatalousalueiden ja muiden julkisten toimijoiden ja yhdistystoimijoiden rooli 

on jatkossakin merkittävä. Yhtenäislupajärjestelmän ympärille voi kehittyä ja jopa tarvitaankin 

eräänlaista yhteiskunnallista- tai pienyritystoimintaa, joka on sitoutunut suomalaisen 

kalastusharrastuksen kehittämiseen. Tällaiseen kaupalliseen toimintaan lupajärjestelmän 

kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia pienyrityspohjalta.  

 

Yhtenäislupajärjestelmän kehittämisen merkitys on siis ennen kaikkea pitkäjänteinen kalastuksen 

modernisointi. Yhtenäisluvat tuovat kalastusjärjestelmään sen kaipaamaa moderniutta, keskitettyjä 

palveluja sekä uutta dynamiikkaa mahdollisesti paikoin merkittävästikin lisääntyvän liikkuvuuden 

myötä. Vastaajat kertovat myös ainakin jossain määrin lisäävänsä kalastuskertojen määrää, jos 

yhtenäislupia on tarjolla kiinnostavilta alueilta. 

 

Kalastajille tehty laaja kyselytutkimus osoittaa myös sen, että myös kalastusoikeuksien haltijoilla on 

merkittävä tahtotila edistää yhtenäislupajärjestelmää. Kyselyn tulos osoittaa, että merkittävä 

tahtotila on laajasti olemassa yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseen. Hanke tarvitsee kuitenkin 

selkeän veturin, joka on sitoutunut pitkäjänteisesti edistämään kaikkia yhtenäislupa-arvoketjun 

lenkkejä (kolmea osa-aluetta). Ilman tällaista koordinoivaa ja visiota ylläpitävää ja alueille vievää 

veturia yhtenäislupajärjestelmä ei kehittyne merkittäväksi, suomalaista kalastusjärjestelmää 

uudistavaksi ratkaisuksi.  

 

Valtakunnallisesti keskitetyn yhtenäislupajärjestelmän ja markkinapaikan ja –alustan merkitys on 

myös siinä, että se luo ”kalastuslupamarkkinan”. Tämä tarkoittaa sitä, että periaatteessa 

yhtenäislupa-alueilla, kalatalousalueilla ja osakaskunnilla on mahdollisuus markkinoida 

valtakunnalliselle asiakaskunnalle omia alueitaan houkuttelevina kalastuspaikkoina ja kertomalla mm. 

alueiden kalastosta, erityispiireistä, fasiliteeteista jne. Kalastuksen harrastajille tehty kyselytutkimus 

osoittaa, että kalastuksen harrastajat ovat hyvin kiinnostuneita saamaan markkinointiviestintää 

yhtenäislupateemoista. Markkinointi lisää omalta osaltaan merkittävästi kalastusharrastuksen 

dynamiikkaa ja kasvattaa kalastuslupamarkkinaa lyhyellä aikavälillä mahdollisesti 5-10 prosenttia 

kalastuskertojen hienoisen lisääntymisen ja erityisesti kalastajien liikkuvuuden kasvun kautta. 

Pitkällä aikavälillä tässä kuvatun kaltainen kalastusjärjestelmän modernisointi on kuitenkin edellytys 

harrastuksen elinvoiman säilymiselle ja uusien kalastuksen harrastajien saamiselle. 

 

Erityisen suuri merkitys kalastajien liikkuvuuden lisääntymisellä voi olla Lapin kalastusmatkailulle. 

Lappi on alue, jossa kalastamista halutaan selkeimmin lisätä, jos alueelle olisi saatavissa 

yhtenäislupia. Toinen merkittävän kasvun alue on mahdollisesti Koillismaa-Itä-Suomi -alue. 

Merkittäviä hyötyjiä yhtenäislupien lisäämisestä ovat mahdollisesti myös suurten vesistöjen vapaa-

ajan asuntokeskittymät Tampereen, Lahden, Mikkelin ja Lappeenrannan alueilla. 
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Vastanneiden tausta 

 

Mitä kautta tulit vastaamaan kyselyyn? 

 

 

 n Prosentti 

Metsähallituksen sähköpostikutsun kautta 5345 69 % 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön sähköpostikutsun 
kautta 1779 23 % 

Vapaa-ajankalastajien verkkosivujen kautta 105 1 % 

Facebookissa olleen linkin kautta 266 3 % 

jotain muuta kautta, mistä 256 3 % 

 

Suhteeni kalastukseen (voit valita useita)? 
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 n Prosentti 

harrastan pääasiassa pyydyskalastusta (verkot, katiskat, rantanuotat, pikkurysät) 1668 21 % 

harrastan pääasiassa vapakalastusta 6460 83 % 

olen kesäasukas vesistön äärellä 2215 29 % 
kalastan lähinnä valtion kalastonhoitomaksun mahdollistamien yleiskalastusoikeuksien* 
puitteissa 2668 34 % 

hyvät kalastusmahdollisuudet parantavat elinkeinoani/ammattiani 155 2 % 

olen kalastuskilpailujen järjestäjä 176 2 % 

olen vesialueen omistaja/ kalastusoikeuden haltija 1119 14 % 

olen osakaskunnan luottamushenkilö 261 3 % 

jokin muu, mikä 197 3 % 

 

Oletko koskaan ostanut yhtenäislupia (yhdellä luvalla saa kalastusoikeuden 

useiden osakaskuntien vesialueisiin)? 

 

 

 

 n Prosentti 

kyllä 2952 38 % 

en 4035 52 % 

en osaa sanoa 764 10 % 
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Yhtenäislupien ostaminen pyyntitavan mukaan: 
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Yhtenäislupien ostaminen asuinmaakunnan mukaan: 
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Yhtenäislupien ostaminen ikäryhmittäin: 

 

 



Yhtenäisluvat kuntoon –kyselytutkimus Perusraportti  - Mediatum Oy 13 

Kyselyyn vastanneet ikäryhmittäin 

 

 n Prosentti 

alle 10 vuotta 2 0 % 

10-17 vuotta 34 0 % 

18-24 vuotta 138 2 % 

25-34 vuotta 890 11 % 

35-44 vuotta 1607 21 % 

45-54 vuotta 1965 25 % 

55-64 vuotta 2620 34 % 

65-74 vuotta 464 6 % 

75-84 vuotta 25 0 % 

yli 84 vuotta 3 0 % 

 

 

Sukupuoli 

 
 

 n Prosentti 

mies 7005 92 % 

nainen 598 8 % 
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Maakunta, jossa asun 

 
 

 

 n Prosentti 

Etelä-Karjala 276 4 % 

Etelä-Pohjanmaa 163 2 % 

Etelä-Savo 340 4 % 

Kainuu 180 2 % 

Kanta-Häme 236 3 % 

Keski-Pohjanmaa 77 1 % 

Keski-Suomi 521 7 % 

Kymenlaakso 212 3 % 

Lappi 369 5 % 

Pirkanmaa 792 10 % 

Pohjanmaa 182 2 % 

Pohjois-Karjala 369 5 % 

Pohjois-Pohjanmaa 603 8 % 

Pohjois-Savo 504 7 % 

Päijät-Häme 306 4 % 

Satakunta 183 2 % 

Uusimaa 1908 25 % 

Varsinais-Suomi 487 6 % 
asun ulkomailla, mikä 
maa 42 1 % 
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Miten useimmiten kalastat? 

 
 

 n Prosentti 

yksin 2303 30 % 

perheenjäsenten kanssa 2433 31 % 

kaverin/kavereiden kanssa 2868 37 % 

esim. kesävieraiden kanssa 36 0 % 
kalastusseuran muiden jäsenten 
kanssa 78 1 % 

en kalasta 13 0 % 
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Mitä pyyntitapoja käytät nykyisin (voit valita useita)? 

 
 

 n Prosentti 

heitto-/viehekalastus 6455 83 % 

perhokalastus 1606 21 % 

vetouistelu 4681 60 % 

onginta 2835 37 % 

pilkintä 3437 44 % 

street fishing 71 1 % 

lajikalastus 104 1 % 

verkkokalastus 2187 28 % 

katiskakalastus 1353 17 % 

ravustus 485 6 % 
ootto-onginta 
avovesikaudella 299 4 % 

ootto-onginta talvella 274 4 % 

jokin muu laji, mikä 179 2 % 

 

 

Kuinka monta kertaa vuodessa kalastat? 

 

Yli 50 
krt 31-50 krt 

16–30 
krt 

5-15 
krt alle 5 krt 

Kesällä (avovesikalastus) 15 % 20 % 33 % 28 % 4 % 
Talvella (jäältä tapahtuva 
kalastus) 4 % 6 % 14 % 32 % 44 % 

 



Yhtenäisluvat kuntoon –kyselytutkimus Perusraportti  - Mediatum Oy 17 

Yhtenäisluvat kalastuskilpailujen näkökulmasta 
 

Yleiset johtopäätökset 

Varsinkin kalastuskilpailujen avovastauksista käy ilmi, että mahdollisesti eniten pirstoutuneesta 

lupakäytännöstä kärsivät juuri kalastuskilpailujen järjestäjät. Erityisesti kilpailulupien kohoavat hinnat 

uhkaavat jo varsinkin pienten kalastuskilpailujen järjestämistä. Lupajärjestelmän puutteet 

heikentävät edelleen muutoinkin käynnissä olevaa kalakilpailuperinteen laskevaa spiraalia. 

Pirstaleisen lupajärjestelmän oloissa jäljelle jäänevät vain suurimmat kalastuskilpailut, mikä pitkällä 

aikavälillä heikentää myös suuria kisoja kilpailemisen perinteen ohentuessa maakunnissa. 

 

Onko yhtenäislupa-alueita tällä hetkellä riittävästi kalastuskilpailujen 

järjestämiseen? 

 

 
 

 n Prosentti 

on riittävästi 49 32 % 
on liian 
vähän 79 52 % 
en osaa 
sanoa 25 16 % 
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Alla oleva kuvaaja kertoo kalastuskilpailujen järjestämien (N=127) kokemuksen yhtenäislupa-

alueiden määrästä vastaajan asuinmaakunnan (myös pääasiallinen kalastusmaakunta) mukaan.  
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Olisiko tarvetta kalatalousaluekohtaisten lupa-alueiden perustamiselle 

kalastuskilpailuja varten? 

 

 
 

 n Prosentti 

kyllä 112 73 % 

ei 16 10 % 
en osaa 
sanoa 25 16 % 

 

Mitä mieltä olet kilpailulupien hinnoittelusta tällä hetkellä? 

 
 

 n Prosentti 

kalastusluvat ovat liian kalliita 45 30 % 

kalastusluvat ovat sopivan hintaisia 88 58 % 
kalastusluvista voisi maksaa 
enemmänkin 4 3 % 

en osaa sanoa 15 10 % 
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Yhtenäislupien kiinnostavuus ja käyttö 
 

Paljonko olet käyttänyt viimeksi kuluneen vuoden aikana rahaa 

yhtenäislupiin? 

 Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 
Olen käyttänyt rahaa yhtenäislupiin 

(euroa): 0,00 4234,00 61,94 50,00 105,82 

 

 

Oletko kiinnostunut yhtenäisluvista? 

 
 

 n Prosentti 

kyllä 5529 71 % 

en 1355 18 % 
en osaa 
sanoa 859 11 % 

 

Hyvin suuri enemmistö vastaajista on kiinnostunut yhtenäisluvista, vaikka he eivät tähän mennessä 

vielä olisikaan yhtenäislupia ostaneet. 
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Yhtenäislupa-alueiden kehittäminen on mielestäni 

 
 

 n Prosentti 

tärkeää 4333 56 % 

melko tärkeää 2062 27 % 

hieman tärkeää 599 8 % 
ei lainkaan 
tärkeää 202 3 % 

en osaa sanoa 557 7 % 

 

Niin ikään suuri yksimielisyys vallitsee yhtenäislupa-alueiden kehittämisen tarpeellisuudesta. 

Yhtenäislupa-alueiden kehittämistä pitävät tärkeänä käytännössä kaikki eri kalastuksen sidosryhmät 

aina kalastusoikeuksien omistajista ammattikalastajiin. 
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Miten hyvin yhtenäislupa-alueet ovat palvelleet sinua 

kalastusharrastuksessasi yleisesti ottaen? 

 
 

 n Prosentti 

hyvin 1340 17 % 

melko hyvin 1727 22 % 
melko 
huonosti 551 7 % 

huonosti 405 5 % 
en osaa 
sanoa 3693 48 % 

 

 

Yhtenäislupa-alueiden palvelevuus sen mukaan onko ostanut yhtenäislupia vai ei: 
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Yhtenäisluvat ovat palvelleet niit äostaneita kohtalaisen hyvin. 

 

Yhtenäislupien ostaminen vastaajan asuinmaakunnan mukaan: 
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Miten yhtenäislupa-alueiden kehittäminen ja lisääminen vaikuttaisivat 

kalastusharrastukseesi? Vastaa seuraaviin väittämiin. 

 
samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

eri 

mieltä 

en 

osaa 

sanoa 

Hankkisin yhtenäislupia nykyistä 

useammin 

40 % 44 % 5 % 2 % 10 % 

Kalastamiseni määrä lisääntyisi 21 % 48 % 14 % 6 % 12 % 

Siirtyisin kalastamaan uusille alueille 37 % 44 % 8 % 4 % 7 % 

Kalastusmuotojeni käyttö 

monipuolistuisi 

20 % 36 % 20 % 12 % 12 % 

Olisin valmis maksamaan 

yhtenäisluvasta enemmän, jos luvan 

hankkiminen olisi olennaisesti 

nykyistä helpompaa 

21 % 38 % 21 % 13 % 7 % 

Olisin valmis maksamaan 

yhtenäisluvasta hieman enemmän, 

jos lupa vastaisi tarpeeseeni nykyisiä 

lupia paremmin 

29 % 45 % 11 % 8 % 7 % 

Yhtenäisluvassa minulle tärkeintä on 

edullinen hinta 

23 % 38 % 26 % 8 % 6 % 

Yhtenäisluvassa minulle tärkeintä on 

mahdollisimman suuri kalastusalue 

48 % 39 % 8 % 2 % 3 % 

 

Yhtenäisluvassa minulle tärkeintä on mahdollisimman suuri kalastusalue 3,38 

Hankkisin yhtenäislupia nykyistä useammin 3,35 

Siirtyisin kalastamaan uusille alueille 3,23 
Olisin valmis maksamaan yhtenäisluvasta hieman enemmän, jos lupa vastaisi tarpeeseeni nykyisiä 
lupia paremmin 3,03 

Kalastamiseni määrä lisääntyisi  2,95 

Yhtenäisluvassa minulle tärkeintä on edullinen hinta 2,80 
Olisin valmis maksamaan yhtenäisluvasta enemmän, jos luvan hankkiminen olisi olennaisesti nykyistä 
helpompaa 2,72 

Kalastusmuotojeni käyttö monipuolistuisi 2,72 

 

 

Käytännössä yhtenäislupajärjestelmän merkittävä kehittäminen vaikuttaisi voimakkaimmin kolmeen 

ylimpään lihavoituun väittämään. Vastauskeskiarvo 3,5 tarkoittaisi että vaikutus on suuri, 

vastauskeskiarvo 3,2 tarkoittaa että vaikutus on melko suuri. Alle 3,2 keskiarvo tarkoittaa, että 

vaikutusta on mutta se ei ole kovin merkittävä. 
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Saako haluamillesi kalastuskohteille yhtenäislupia? 

 
 

 n Prosentti 

saa kaikille 543 9 % 

saa lähes kaikille 749 12 % 

saa joillekin 1373 22 % 

saa yksittäiselle 276 4 % 

sai aiemmin muttei enää 36 1 % 

ei saa minnekään 334 5 % 
yhtenäislupa-alue on ainakin jossakin kohteessa 
valmisteilla 51 1 % 

en osaa sanoa 2980 47 % 
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Seuraavassa kuvaajassa tarkastellaan yhtenäislupia ostaneiden vs. ei-ostaneiden tai 

epätietoisten arvioita yhtenäislupien saamisesta: 

 



Yhtenäisluvat kuntoon –kyselytutkimus Perusraportti  - Mediatum Oy 27 

Nykyinen kalastuskohteeni sijainti vs. toivomani kohteen sijainti (jos 

yhtenäislupien saatavuus ei rajoittaisi kalastustasi) 

 

Millä kalatalousalueilla kalastat tällä hetkellä (valitse korkeintaan kolme yleisintä laittamalla rasti 

numeroita vastaaviin laatikoihin kartan alla)? 

 

Valitse enintään kolme mieluisinta kalatalousaluetta, joissa kalastaisit, jos yhtenäislupien saatavuus ei 

rajoittaisi kalastustasi (laita rasti numeroita vastaaviin laatikoihin kartan alla). Voit valita alueiksi 

myös sellaisia, joissa jo kalastat, mikäli yhtenäislupien saatavuus ei kalastustasi rajoita. 

 

Seuraavissa kuvaajissa sininen palkki kuvaa vastaajien nykyistä kalastuskohteen sijaintia 

kalatalousalueen tarkkuudella. Punainen palkki kuvaa vastaajien toivomaa kalastuskohteen sijaintia, 

jos yhtenäislupien saatavuus ei rajoittaisi kalastusta. Pylväiden erotuksesta pystyy näkemään, mille 

alueille yhtenäislupajärjestelmän kehittäminen erityisesti suuntaisi kalastusharrastusta. 
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Nykyinen vs. haluamani kalastusalue 
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Toiveeni yhtenäisluvalle. Olisin kiinnostunut ostamaan yhtenäisluvan 

seuraaviin kalastusmuotoihin (voit valita useita). 

 
 

 n Prosentti 

vetouistelu 4512 72 % 

koskikalastus 2437 39 % 
lupa lisävieheelle tai -vavalle (esim sivutapsissa oleva jigi, perho, 
lupa toiseen kelaonkeen tai pilkkivapaan) 1858 30 % 

perhokalastus 1706 27 % 

verkkokalastus 1427 23 % 

kelaonginta 1341 21 % 

jokien virtapaikat joissa ei vaelluskaloja 1164 19 % 

pohjaonginta /siian onginta 1025 16 % 

katiska 871 14 % 

ravustus -yhtenäislupa 555 9 % 

ootto-/täkyonginta 538 9 % 

erikoiskohteet 523 8 % 

kalastuskilpailut 267 4 % 

muu pyydyskalastus, mikä? 120 2 % 

muu vapakalastus, mikä? 91 1 % 
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Tarvitsen yhtenäisluvan useimmiten 

 
 

 n Prosentti 

henkilökohtaisesti 3781 61 % 

perheen tai kaveriporukan käyttöön 1192 19 % 

venekuntakohtaisesti 1099 18 % 
vierasluvan (esimerkiksi 
mökkivieraille) 112 2 % 

johonkin muuhun tarpeeseen, mihin 27 0 % 
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Kuinka monta yksikköä tarvitsisit yhtenäislupaan, jotta se tyydyttäisi 

lupatarpeesi optimaalisesti? Oletetaan, että yhdellä yksiköllä saa minkä 

tahansa kalastusmuodon yhden pyydyksen tai vavan käyttöoikeuden. 

Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 7023 henkilöä eli lähes kaikki kyselyyn osallistuneet. Tämän 

kysymyksen vastaukset jakautuvat kolmeen erityyppiseen vastaustapaan tai orientaatioon.  

Vastaustapa 1: Vastaajista hyvin suuri osa (4264 vastaajaa) oli todennäköisesti kalastuksen 

harrastajia, joiden optimaalinen yksikkömäärätarve yhtenäislupaan jakautui välillä 1-10 yksikköä alla 

olevan histogrammikuvaajan mukaisesti.  

Yksilöivän yksikkömäärän antaneista 210 vastaajaa oli sellaisia, joiden ilmoittama yksikkötarve oli 

suurempi kuin kymmenen. Tässä joukossa oli muun muassa ammattikalastajia, joiden yksikkötarve 

oli ilmoituksensa mukaan hyvinkin suuri, jopa 200 tai 300 yksikköä.  Näitä ”suuryksikkövastaajia” 

oli 5 prosenttia haluamansa yksikkömäärän ilmoittaneista. 

 

Alla olevan histogrammin N=4264 

 
 

1-10 yksikköä yhtenäislupaan ilmoittaneista: 

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

1 10,00 4,26 4,00 2,60 

 

 

Niille vastaajille, jotka eivät pystyneet valitsemaan yllä olevasta yksikkömäärästä annettiin myös 

mahdollisuus vastata joko tarvitsevansa ”rajoittamattoman yksikkömäärän” tai ”en osaa sanoa”. 

 

Vastaustapa 2: Kaikista ”optimaalinen yhtenäisluvan yksikkömäärä” -kysymykseen vastanneista 

11% (N=800) ilmoitti tarvitsevansa yhtenäislupaan ”rajoittamattoman yksikkömäärän”. 

Rajoittamatonta yksikkömäärää myös kritisoitiin muissa yhteyksissä sen haitalliseksi koetun 

kalakantavaikutuksen vuoksi (ylikalastamisen vaara, kalastonhoidon vaikeutuminen yms. tekijät). 
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Vastaustapa 3: Joka neljäs vastaaja (N=1750) ei osannut muodostaa kantaa yhtenäisluvan 

yksikkömäärästä. Se tarkoittaa, että epätietoisten osuus on suuri eli merkittävälle osalle 

kalastuksen harrastajista asia on selkiytymätön. 

 

 n Prosentti 
rajoittamaton 
yksikkömäärä 800 11 % 

en osaa sanoa 1750 25 % 

 

Paljonko olisit valmis maksaman yhtenäisluvan yksiköistä seuraavissa 

kategorioissa? Otathan huomioon, että vapakalastuksessa yksiköillä 

tarkoitetaan kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuvan yhden 

vavan/vieheen lisäksi hankittavia lupayksiköitä. Oletetaan että yhdellä 

yksiköllä saa minkä tahansa kalastusmuodon pyydyksen tai luvan 

käyttöoikeuden. 

 Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

1-2 lisäyksikköä, euroa vuodessa: 0,00 500,00 23,35 20,00 24,29 

3-5 lisäyksikköä, euroa vuodessa: 0,00 500,00 35,30 30,00 31,19 

6-8 lisäyksikköä, euroa vuodessa 0,00 10000,00 54,66 40,00 233,54 

9-12 lisäyksikköä euroa vuodessa 0,00 20000,00 79,23 50,00 477,48 
Rajoittamaton yksikkömäärä euroa vuodessa 
(vuosimaksu):* 0,00   80,00  
 

*muita tunnuslukuja ei voitu laskea tähän kysymykseen tulleiden ilmeisen virheellisten äärilukujen vuoksi. Keskihajonta kertonee 

luotettavasti tässä fokuksena olevien kalastuksenharrastajien maksuhalukkuuden ”rajoittamattoman yksikkömäärän” 

lupatyypistä. 

 

Valitse kannaltasi toimivin lupatyyppi (valitse vain yksi) ja sille sopiva hinta 

yhtenäislupa-aluetta kohti 

Tähänkin kysymykseen vastaajalla oli kolme vastaustapaa (yhteensä vastauksia tähän 

kysymyskokonaisuuteen tuli 6678 (N=6678): 

1. ilmoittaa toimivin lupatyyppi (ja sille hinta) esiasetetuista vaihtoehdoista (75% vastaajista löysi 

sopivan vaihtoehdon esiasetetuista vaihtoehdoista, N=5041) 

2. valita rajoittamaton määrä vuorokausia peräkkäin, 17% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon 

(N=1138) 

3. valita jokin muu luvan kesto ja hinnoittelutapa (7 % vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon, N=499) 

 

  

 Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

vuorokausilupa euroa/ yksikkö/ vuorokausi: 0,00 100,00 10,17 8,00 11,27 
viikonloppulupa la-su euroa/ yksikkö/ 
viikonloppu: 0,00 100,00 14,74 10,00 10,95 

viikkolupa euroa/ yksikkö/ viikko: 0,00 120,00 22,56 20,00 17,53 

kuukausilupa euroa/ yksikkö/ kuukausi: 0,00 200,00 29,33 20,00 25,51 
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vuosilupa euroa/ yksikkö/ vuosi: 0,00 709,00 39,35 30,00 37,99 
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 n Prosentti 
mahdollisuus valita rajoittamaton määrä vuorokausia lupajaksoon peräkkäin, kuinka monta 
vuorokautta (vastauksina annettiin myös tekstiä joten suoraan keskiarvoa ei voitu laskea)? 1138 17 % 

jokin muu kesto ja hinnoittelutapa, mikä 499 7 % 

 

Jokin muu –kohdassa useimmin mainittiin vuosilupa tai erikseen lupa kesäkaudelle ja erikseen 

talvikaudelle. Maksutapana mainittiin useimmiten mobiilimaksaminen (vaikkakin toivottujen 

maksutapamainintojen määrä oli kokonaisuutena alhainen). 
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Mikä olisi mielestäsi sopiva yhtenäislupa-alueen koko (valitse tärkein)? 

 
 

 n Prosentti 

koko kalatalousalue 2313 36 % 
kunhan alue on yhtenäinen ja rajat helposti 
tunnistettavissa 1891 30 % 

useampi järvi 571 9 % 

kookas järvi 432 7 % 

yksittäinen järvi/ selkäalue 307 5 % 

joki 261 4 % 

muu alue, mikä 193 3 % 

useampi selkäalue 182 3 % 

koskireitti 153 2 % 

koko järven ranta-alueet 42 1 % 
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Mitä kautta haluaisit mieluiten ostaa yhtenäisluvan (valitse itsellesi 

mieluisin)? 

 
 

 n Prosentti 

valtakunnallisesta verkkopalvelusta 3544 56 % 
valtion kalastonhoitomaksun 
yhteydessä 1920 30 % 

kalatalousalueen verkkopalvelusta 278 4 % 

maksullisella tekstiviestillä 240 4 % 

paikallisesta palvelupisteestä 174 3 % 

jotain muuta kautta, miten 74 1 % 

osakaskunnan verkkopalvelusta 59 1 % 

maksullisesta palvelunumerosta 57 1 % 
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Mitkä seikat vaikuttavat halukkuuteesi ostaa yhtenäislupa tietyltä alueelta 

(voit valita kolme tärkeintä)? 

 
 

 

 n Prosentti 

alue on helposti saavutettavissa 3264 52 % 

vesien ja kalojen hyvä kunto 2861 46 % 

mielenkiintoinen kalasto 2081 33 % 

luvan ostamisen helppous 2030 32 % 

saalisvarmuus 1822 29 % 

luvanmyynti netissä 1486 24 % 

alueelta löytyy hyväkuntoinen ramppi 1289 21 % 

alueelle tehdään kalaistutuksia 735 12 % 

erämainen järvi 626 10 % 
lupamyyntipisteiden ja lupaehtojen tiedonsaannin 
helppous 599 10 % 
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veden kirkkaus 547 9 % 

alueelta löytyy taukopaikka 440 7 % 

ala/ylämitat 380 6 % 

majoitusmahdollisuudet 374 6 % 

vapa/pyydysmäärän rajoitukset 365 6 % 

tieto lupa-alueella tehdyistä kalavedenhoitotoimenpiteistä 355 6 % 

tieto lupa-alueella tehdyistä istutuksista 275 4 % 

tieto lupa-alueen kalakannan kokorakenteesta 231 4 % 

verkojen tiukempi solmuvälisäätely 228 4 % 

alueen tunnettuus/ mielikuva 221 4 % 

saaliskiintiöt alueella 218 3 % 

raportointivelvollisuus 102 2 % 

koukkujen määrän tai väkäsellisyyden rajoitus 67 1 % 

alueella on saatavilla opaspalveluja 33 1 % 

mahdollisuus luvalla ostaa rajoittamaton määrä mertoja 26 0 % 

 

 

Listaa tärkeysjärjestykseen ne lajit, joita erityisesti toivot saavasi saaliiksi. 

Voit valita kolme tärkeintä. 

Mitä pienempi keskiarvo sitä halutumpi saaliskala: 

taimen virtavedessä (esim. joki, koski, 
puro) 1,56 

taimen meressä 1,78 

kuha  1,80 

taimen järvessä 1,81 

järvilohi 1,93 

ahven  2,13 

harjus  2,16 

jokin muu laji (sisältää tod. näk. lohen) 2,16 

hauki  2,27 

muikku  2,32 

siika  2,37 

kirjolohi  2,42 

kookkaat särkikalat 2,43 

muut särkikalat  2,50 

made  2,57 

rapu  2,65 

silakka  2,66 

särki  2,67 

lahna  2,69 

säyne  2,85 

 

 1 2 3 

taimen meressä 
49 
% 

24 
% 

27 
% 

taimen järvessä 
43 
% 

33 
% 

24 
% 

taimen virtavedessä (esim. joki, koski, 
puro) 

59 
% 

25 
% 

15 
% 

järvilohi 
36 
% 

35 
% 

29 
% 

hauki 
24 
% 

25 
% 

51 
% 

ahven 
23 
% 

40 
% 

36 
% 

kuha 43 34 23 
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% % % 

harjus 
18 
% 

49 
% 

34 
% 

siika 
16 
% 

32 
% 

52 
% 

lahna 6 % 
19 
% 

75 
% 

säyne 0 % 
15 
% 

85 
% 

särki 0 % 
33 
% 

67 
% 

kookkaat särkikalat 
18 
% 

20 
% 

62 
% 

muut särkikalat 
13 
% 

25 
% 

63 
% 

made 8 % 
28 
% 

65 
% 

muikku 
19 
% 

29 
% 

52 
% 

silakka 3 % 
29 
% 

68 
% 

kirjolohi 
14 
% 

29 
% 

56 
% 

rapu 8 % 
20 
% 

73 
% 

jokin muu laji 
32 
% 

19 
% 

49 
% 

 

 

 

Kuinka pitkän matkan olisit valmis matkustamaan (yhdensuuntaisen km-

matkan) päästäksesi kiinnostavaan yhtenäislupakohteeseen? 

 Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 
Olisin valmis matkustamaan 
(kilometriä): 0,00 5000,00 258,75 100,00 327,52 
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Valitse mielestäsi tärkein kohde, johon yhtenäisluvista saatavat varat tulisi 

kohdentaa?  

 
 

 n Prosentti 

kalojen lisääntymisalueiden kunnostuksiin 2731 43 % 

istutuksiin 1885 30 % 

mihin vain missä suurin tarve 798 13 % 
viestintään (lupien saaminen, hinnat, alueen kalaston tila 
yms.) 201 3 % 

kalaston seurantaan 144 2 % 

jokin muu, mikä 143 2 % 

nuorisotoimintaan 123 2 % 

omistajakorvauksiin eli vesienomistajien vapaaseen käyttöön 98 2 % 

veneluiskien rakentamiseen 92 1 % 

en osaa sanoa 62 1 % 

laitureiden ja tulipaikkojen rakentamiseen yms. 56 1 % 

tiedotukseen (laki / säännöt) 26 0 % 
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Keskeiset tulokset niiden vastaajien arvioimana, 

jotka ovat tai eivät ole koskaan ostaneet 

yhtenäislupia 
 

Suhteeni kalastukseen (voit valita useita)? 

 
 



Yhtenäisluvat kuntoon –kyselytutkimus Perusraportti  - Mediatum Oy 45 

Oletko kiinnostunut yhtenäisluvista? 

 
 

Yhtenäislupa-alueiden kehittäminen on mielestäni 
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Onko yhtenäislupa-alueita riittävästi kalastuskilpailujen järjestämiseen 

 
 

Miten yhtenäislupa-alueiden kehittäminen ja lisääminen vaikuttaisivat 

kalastusharrastukseesi. Vastaa seuraaviin väittämiin. 

Hankkisin yhtenäislupia 
nykyistä useammin 

samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

eri 
mieltä 

en osaa 
sanoa 

On ostanut yhtenäislupia 46 % 43 % 5 % 2 % 5 % 

Ei ole ostanut tai ei osaa sanoa 35 % 44 % 5 % 2 % 14 % 

      

Kalastamiseni määrä lisääntyisi 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

eri 
mieltä 

en osaa 
sanoa 

On ostanut yhtenäislupia 22 % 49 % 14 % 5 % 10 % 

Ei ole ostanut tai ei osaa sanoa 19 % 47 % 14 % 6 % 14 % 

      

Siirtyisin kalastamaan uusille 
alueille 

samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

eri 
mieltä 

en osaa 
sanoa 

On ostanut yhtenäislupia 41 % 43 % 8 % 3 % 5 % 

Ei ole ostanut tai ei osaa sanoa 35 % 45 % 8 % 4 % 8 % 

      

Kalastusmuotojeni käyttö 
monipuolistuisi 

samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

eri 
mieltä 

en osaa 
sanoa 

On ostanut yhtenäislupia 21 % 35 % 21 % 12 % 10 % 

Ei ole ostanut tai ei osaa sanoa 19 % 36 % 19 % 12 % 14 % 
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Saako haluamillesi kalastuskohteille yhtenäislupia? 
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Toiveeni yhtenäisluvalle. Olisin kiinnostunut ostamaan yhtenäisluvan 

seuraaviin kalastusmuotoihin (voit valita useita). 
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Tarvitsen yhtenäisluvan useimmiten 

 
 

 

Kuinka monta yksikköä tarvitsisit yhtenäislupaan, jotta se tyydyttäisi 

lupatarpeesi optimaalisesti? Oletetaan, että yhdellä yksiköllä saa minkä 

tahansa kalastusmuodon yhden pyydyksen tai vavan käyttöoikeuden. 

 n Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

On ostanut yhtenäislupia 2106,00 0,00 200,00 6,03 5,00 9,26 
Ei ole ostanut tai ei osaa 
sanoa 2356,00 0,00 330,00 4,43 3,00 10,33 
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Paljonko olisit valmis maksaman yhtenäisluvan yksiköistä seuraavissa 

kategorioissa? Otathan huomioon, että vapakalastuksessa yksiköillä 

tarkoitetaan kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuvan yhden 

vavan/vieheen lisäksi hankittavia lupayksiköitä. Oletetaan että yhdellä 

yksiköllä saa minkä tahansa kalastusmuodon pyydyksen tai luvan 

käyttöoikeuden. 

1-2 lisäyksikköä, euroa 
vuodessa: n Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

On ostanut yhtenäislupia 1435,00 0,00 300,00 23,59 20,00 23,94 
Ei ole ostanut tai ei osaa 
sanoa 1793,00 0,00 500,00 23,15 20,00 24,59 

       

3-5 lisäyksikköä, euroa 
vuodessa: n Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

On ostanut yhtenäislupia 1339,00 0,00 500,00 36,59 30,00 32,28 
Ei ole ostanut tai ei osaa 
sanoa 1470,00 0,00 300,00 34,13 30,00 30,15 

       

6-8 lisäyksikköä, euroa 
vuodessa n Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

On ostanut yhtenäislupia 991,00 0,00 10000,00 61,31 40,00 320,62 
Ei ole ostanut tai ei osaa 
sanoa 921,00 0,00 700,00 47,56 40,00 53,54 

       

9-12 lisäyksikköä euroa 
vuodessa n Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

On ostanut yhtenäislupia 942,00 0,00 20000,00 91,72 50,00 654,77 
Ei ole ostanut tai ei osaa 
sanoa 856,00 0,00 1500,00 65,55 50,00 88,10 
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Rajoittamaton 
yksikkömäärä euroa 
vuodessa (vuosimaksu): n Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

On ostanut yhtenäislupia 1047,00 0,00   80,00  
Ei ole ostanut tai ei osaa 
sanoa 1062,00 0,00 5000,00 115,32 70,00 214,68 
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Mitä kautta haluaisit mieluiten ostaa yhtenäisluvan (valitse itsellesi 

mieluisin)? 
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Mitkä seikat vaikuttavat halukkuuteesi ostaa yhtenäislupa tietyltä alueelta 

(voit valita kolme tärkeintä)? 
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Listaa tärkeysjärjestykseen ne lajit, joita erityisesti toivot saavasi saaliiksi. 

Voit valita kolme tärkeintä. 

Pienempi keskiarvo tärkeämpi. 
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Kuinka pitkän matkan olisit valmis matkustamaan (yhdensuuntaisen km-

matkan) päästäksesi kiinnostavaan yhtenäislupakohteeseen? 

 

Olisin valmis 
matkustamaan (kilometriä): n Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

On ostanut yhtenäislupia 2560,00 0,00 5000,00 291,59 150,00 358,71 
Ei ole ostanut tai ei osaa 
sanoa 3116,00 0,00 2000,00 232,36 100,00 297,39 
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Taustatiedot 

 

Ikäryhmä 
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Sukupuoli 
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Maakunta, jossa asun 
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Miten useimmiten kalastat? 
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Mitä pyyntitapoja käytät aktiivisesti nykyisin (voit valita useita)? 
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Kuinka monta kertaa vuodessa kalastat? 

Kesällä (avovesikalastus) 

Yli 
50 
krt 

31-
50 
krt 

16–
30 
krt 

5-15 
krt 

alle 
5 krt 

On ostanut yhtenäislupia 
19 
% 

25 
% 

35 
% 

20 
% 2 % 

Ei ole ostanut tai ei osaa 
sanoa 

13 
% 

17 
% 

32 
% 

33 
% 5 % 

      

Talvella (jäältä tapahtuva 
kalastus) 

Yli 
50 
krt 

31-
50 
krt 

16–
30 
krt 

5-15 
krt 

alle 
5 krt 

On ostanut yhtenäislupia 5 % 8 % 
18 
% 

34 
% 

35 
% 

Ei ole ostanut tai ei osaa 
sanoa 3 % 5 % 

12 
% 

30 
% 

50 
% 
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Poimintoja avovastausten analyysistä 

Avokysymys: Mitä ajatuksia sinulla herää mallista, jossa yhtenäisluvan 

yksikön voisi käyttää mihin tahansa kalastusmuotoon? Esimerkiksi silloin kun 

ei uistele voisi samalla yksikkömäärällä pitää syksyllä muikkuverkkoja tai 

kalastaa ootto-onkien. 

Yhtenäisluvan kalastuslajien yksikköjousto saa pääasiassa positiivisen vastaanoton (arviolta puolet 

vastaajista pitää ajatusta hyvänä). Yksikköjouston lupajyvityksiin erityisesti verkkokalastukseen sekä 

valvontaa liittyy kuitenkin myös varteenotettavaa kritiikkiä. 

Nykyinen lupajärjestelmän epämääräisyys (=vaikea hahmottaa, mitä milläkin luvalla saa tehdä ja 

mistä luvan saa) muodostaa varsin merkittävän harrastamisen esteen ja lienee aiheuttanut jopa 

harrastuksesta luopumista. Kalastuslajien yksikköjousto voisi olla yksi mahdollisesti merkittäväkin 

työkalu vapaa-ajankalastuksen kokonaisuudistuksessa. 

 

Mahtava idea! 

Kuulostaa järkevältä ratkaisulta. Tällöin ei olisi huolta siitä että lupa jäisi käyttämättä 

Jotenkin ei kuulosta hyvältä. 

Kuulostaa järkevältä. 

Todella hyvä idea - tarpeellinen vaihtoehto. 

Ei sovi 

Ei olisi minulle tarpeen 

Ei kuulosta järkevältä 

Kuulostaa hyvältä. Tosin epäilen toteutettavuutta. Pyydyskalastus herättää tunteita... 

Hyvä ajatus jos toteutus olisi yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä 1-5 kertaa vuodessa kalastavalle 

Ei hyvä 

Tämä voi olla hyvä, mutta verkottamista pitäisi mielestäni silti rajoittaa alueilla, missä arvokasta kalaa. 

(luonnontaimen tms.) Jos verkottaminen on entistä helpompaa, niin eiköhän joku perus pertti vetele 

lammet tyhjiksi. 

Mielestäni vaikuttaa liikaa muihinkin kalakantoihin, kun muikkuihin ja isoimmat Kalat vähentyisi 

Se olisi juuri se tarpeellisin malli 

En tue ajatusta, että samalla luvalla saa kalastaa pyydyksien avulla ja eri vapavälinein. Pyydykset ja eri 

vapamuodot tulisi olla erikseen. 

en kannata, vetouistelussa on mielekästä käyttää useata vapaa kerralla, joten venekohtainen esim. 10 tai 

rajoittamamaton vapamäärä sopisi siihen. Sen sijaan perhokalastuksessa yksi riittää hyvin. 

Verkkokalastuksen luvat pitäisi minusta hankkia erikseen ja myöntää niitä harkiten. Yksi lisävapa ei vastaa 

alkuunkaan yhtä verkkoa. 

Mikä ettei. Ryöstöverkottajia pitää varoa. 

Monikäyttöinen yksikkölupa vaikuttaa järkevältä, koska se voisi monipuolistaa kalastusta kun ei tarvitsisi 

erillisiä lupia. 

ei ole samoja asioita 
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Miten sitä valvottaisiin? Uistellessa voisi sanoa, ettei ole verkkoja vedessä, ja verkoilla voi sanoa ettei ole 

tullut uisteltua samaan aikaan. 

Hyvä idea, mutta itselleni tarpeeton 

Hieno juttu 

erittäin hyvä vaihtoehto. 

Ok kai, tosin vetouistelijana itsellä tarvetta vain siihen, että uistellessa saan käyttää haluamani määrän 

vapoja. Ehkä olisi selvempää, että pyydysluvat ja muut luvat olisi omina lupinaan 

Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Voisin kuvitella, että saattaisin käyttää tätä esimerkiksi yhdistämällä 

vetouistelun ja vaikka ismete-kalastuksen. 

Malli vaikuttaa kiinnostavalta koska kalastusmuoto vaihtuu vuodenajan mukaan. Antaa lisää 

mahdollisuuksia ja kiinnostusta harrastukseen, jos samalla luvalla voi kalastaa eri kalastuslajeilla. 

Hyvä ajatus. 

mielestäni järkevä malli koska täällä päin mm. verkkokalastus on vähentynyt paljon. Itse saatan kesän 

aikana pitää katiskaa, verkkoa ja uistella joka lajia jonkin verran 

Kuulostaa järkevältä. Ylipäänsä olisi selkeää, että yhdellä luvalla voisi harrastaa kalastusta omalla 

lähialueella joutumatta miettimään, onko minulla varmasti tähän lupa. 

Järkevän kuuloinen malli. Kalastusmuotoa voisi vaihtaa sesongin mukaan. Yksikkömäärä ei saisi missään 

nimessä olla rajoittamaton, koska se mahdollistaisi liian suuren verkkopyynnin. 

Erikseen uistelu ja muut kalastus muodot 

Ehkä pitäisin aktiiviset ja passiiviset kalastusmuodot erillään. Mutta esim. verkko, katiska, rapumerta 

yhden luvan takana järkevin yksikköpainotuksin voisi olla ok. 

Muuten ok, mutta verkkokalastus pitäisi kieltää kokonaan tai rajoittaa korkeintaan 2 verkkoon/ talous 

muilta kuin todellisilta ammattikalastajilta. 

Kuulostaa hyvältä 

Esim. 10€ kpl lupia oli sitten vapoja, verkkoja, katiska, pitkäsiima. 

Hankala valvoa ja hankala muistaa itsekin. Vapakalastuksen ja muiden pyydysten luvat voisi olla erikseen. 

Ei hyvä. Kymmenen ootto-onkea tai verkkoa on aika iso määrä yhdelle taloudelle/henkilölle. Kymmenellä 

raksilla voi joutua vetämään esimerkiksi järvilohta 200tuntiakin ilman saalista. :) 

Loistava ajatus! Kannatan 

Ensivaikutelma positiivinen. Riippuu toki hinnasta, itse ei tule kalastettua kovinkaan monipuolisesti. 

Järkevin ajatus ehkä ikinä 

Käyttäisin yksikön keväällä verkkopyyntiin. 

Ok tosin 10 verkkoa on jo paljon, mutta 10 vapaa aika normaali määrä. 

Ei kuulosta mielestäni kovin selkeältä. Pitäisi olla sitten hyvin ohjeistettu ja selkeät säännöt. 

Kuulostaa paremmalta jo 

Kuulostaa näin nopeasti ajateltuna hyvältä. Tärkeämpää olisi kuitenkin, että yhtenäisluvalla voisi kalastaa 

useamman vesialueen omistajan vesialueella, esim. järvikohtaisesti. Sinänsä eri kalastusmuodoilla saa 

jatkossakin olla eri luvat. 

Mielenkiintoinen vaihtoehto. Monipuolistaa mahdollisuuksia hurjasti 

lohi pitoisista järvistä ja joista jne verkot pois kokonaan, jotta saataisiin kestävä kalakanta takaisin tai 

verkko kalastuksen hinta pitäisi olla kohtuullisen iso suhteessa heittokalastajiin muuten ihan hyvä idea 

Verkko-, trooli- ja paunettikalastusta tulisi karsia niiden haittavaikutusten vuoksi - eivät mahdollista 
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valikoivaa kalastusta. 

En juuri harrasta muita lajeja, mutta ismeteen tai täkyilyyn kelpaavat yksiköt olisi tervetulleita. 

En kannata hirveästi. Sillä esimerkiksi verkot verottavat kaloja alueilta huomattavasti enemmän kuin yksi 

mies perhovavan kanssa 

Ei kuulosta hyvältä ajatus siitä, että esimerkiksi kymmenelle vavalle hommatut vetouisteluun tarkoitetut 

luvat ovat samanarvoisia verkkojen kanssa. Riskit vahingolliseen käyttöön kymmenellä vavalla vs. 

kymmenellä verkolla eivät millään kättele keskenään. Kaikki muut luvat voisi tällä ajattelumallilla kyllä 

yhdistää, mutta verkot jättäisin pois tästä mallista. 

On hyvä ajatus, jos yksikkö skaalataan kalastusmuodon tehoon. Muuten ei. 

Kannatan. 

En tarvitse heitto kalastan  

Ei ole paikkaa missä säilyttää katiskaa tai verkkoja 

Kuulostaa todella hyvältä! Aktiivi ja passiivipyydysten vaihtosuhde vain kohdalleen. 3 vapaa on 1 verkko. 

Det kan vara bra, men t.ex. nätfiske bör förbjudas för andra än yrkesfiskare, och absout inte tillåtas nära 

platser där vandringsfisk leker eller vid deras vandringsleder. 

 

Ehdotuksesi kalatalousalueille vapaa-ajankalastuksen edistämiseksi? 

Kalatalousalueilta toivotaan aktiivista ja monipuolista otetta vapaa-ajankalastuksen esteiden 

poistamiseksi. Toisaalta halutaan, että varmistetaan kestävä kalastus mm. riittävän valvonnan avulla. 

Tärkeimpänä yksittäisenä toiveena on kuitenkin yhtenäislupa-alueiden lisääminen aktiivisin ja 

määrätietoisin toimin, mahdollisesti jopa osakaskuntia velvoittavasti (jos mahdollista). Ylipäätään 

tarvitaan siis vapaa-ajankalastustuotteen asiakaskokemuksen voimakasta kehittämistä, jossa työssä 

on vielä runsaasti potentiaalia. 

 

Plantera fisk 

Kuppikuntaisuus pois, kaikki kalastajat ovat saman arvoisia kalastaa sitten pyydyksillä, vavoilla tai 

uistelemalla. Nyt esim. määrätyt piirit syyllistää verkkokalastajia liika kalastuksesta mutta kun omilla 

kalastuskohteillani ei näy enää nykyisin edes katiskoita niin missähän ne verkkokalasttajat oikein on. 

Tuntuu siltä, että kalakantojen huonoon tilaan syyt on jossain muualla kuin verkoissa. 

Koskireitit kuntoon, muutaman voimalan voisi purkaa. Soiden ojat kiinni. Noilla olisi mahdollisuus palauttaa 

taimen takaisin napapiirin eteläpuolelle ja samalla vesistöjen virkistysarvo kasvaisi veden laadun 

parantuessa. 

Lopettakaa se kyräily ja yhtenäiset luvat suurille alueille, kohtuulliseen hintaan, niin niitä myös hankitaan. 

Kalastuslupien hankkiminen on todella vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Asiat selkeämmiksi, suora tieto 

luvista mitä tarvitaan ja mistä sen saa! 

Helpotetaan lupien ostamista 

Kalastuskunnat velvoitetaan, vaikka lakiteitse mukaan yhteislupa toimintaan, se olisi kaikkien etu kun 

lupien myynti kasvaisi eikä luvattomia kalastajia enää olisi tietämättömyyden takia. 

verkkokalastuksen rajoittaminen kutuaikoina ja puoliammatillisen kalastuksen suitsiminen 

Harrastajat ajattelevat kalakantoja ja kestävää kalastusta ja ovat valmiita sijoittamaan harrastukseen. 

Hienosti hoidetut alueet tuovat kalastusturismia ja näin ollen myös puhdasta rahaa alueelle. 
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Järjestää lisääntymisalueiden kunnostustalkoita 

Kemijoki Oy:n sähkölaitosten purkaminen? Ei? ahaa no ei sitten mitään. Edes Vanhankaupunginkosken 

padon purkaminen? No ihan ensimmäiseksi kalojen kutu pitäisi suojella ja kutupaikat tulisi kunnostaa. 

Pitäisi merkitä lakiin ja velvoittaa valtio tähän. 

paikallisten asukkaiden oikeudet on turvattava ennen turisteja 

Fungerar bra idag!  

Statens fiskekort är super bra! 

100€ kokonaislupa. Riittävän moni hankkisi ja kalastus kukoistukseen... 

Lisä valvonta ei olisi pahasta. 

Nuorisolle tietoa ja tiedotteita asioista 

Yhteistyötä, laajoja lupa-alueita ja ahneus/kateus pois 

Tähän on helppo vastata pitää saada myös puolen vuoden lupa ostettua esim. toukokuun alusta 

marraskuun loppuun kalastus kortti esim 30e hinta niin lupa tulot kasvaisivat ja kalastaisivat enemmän 

Lopettaa ns. naapurikateus ja sallia vapaampi vapakalastus, alkaa olla jo vapaa-ajan kalastajat vähissä. 

Rampit kuntoon. 

Selkeä lupajärjestelmä 

Panostaa järjestelmän selkeyteen. 

Istutukset 

Kaikki nettiin eikä mitään puhelinmyyntijuttuja koska osalla on firman puhelimet niin homma saattaa 

vaikeutua. Nettimaksut ja ne helpoiksi kaikille. 

Suomessa pitäisi ottaa mallia ruotsista kalastusrajoituksissa ja esim. Päijänteellä kieltää kalastus kokonaan 

tietyiltä alueilta, nostaa kalojen alamittaa ja ottaa ylämitat käyttöön, verkkojen silmäkokojen nosto sekä 

rajoitukset per talous.  

Lisäksi kalastuksen valvojia lisää. Olen kalastanut 5 vuotta kymmenillä eri järvillä ja luvattomia/huonosti 

merkittyjä verkkoja on kaikkialla sekä minulta on kysytty luvat vain 3 kertaa elämäni aikana. 

Itse olen välillä pihalla luvista ja tuntuu ettei netistä löydä helposti virallista tietoa. Joka kesä kun hankin 

lupia, niin tuntuu etten tiedä miltä sivulta ne pitäisi ostaa. 

Mistä saa lupia,lupa-alueiden kartat? Kalastuskunnan nimet ei paljoa sano, mille alueelle lupa on. Kartat ja 

sinne nimi. Vieras löytää kartan perusteella, ei nimen. 

Yksi lupamaksu per alue. 

Tiedottamista tulee parantaa, kohteet tulee kuvata kalastuksen kannalta, jotta vieraissakin vesistöissä on 

helppo hakeutuvia esim. saalisvarmuuden ja kalastettavuuden helppouden kannalta parhaille alueille. 

Alueita esim. matkailuvaunulla mahdollisuus yöpyä 

Verkkokalastukseen tiukemmat rajoitukset. 

Yksi lupa, joka toimii valtakunnallsesti. 

Rakentakaa järjestelmä missä yksittäin henkilö voi helposti ostaa luvan tietylle vesialueelle olkoon sitten 

kyseessä järvi, lampi, joki, puro, tai koski, vaikka alueella olisi useitakin kalastuskuntia. 

Helppoa ja halpaa niin saadaan ihmiset luonnosta nauttimaan 

Selkeä ohjeistus kyseisten alueiden oikeasta käytöstä, säännöistä ja mahdollisista rajoituksista, niin ei tule 

"yhteentörmäyksiä" omistajatahon kanssa. 

Hintojen suhteellistaminen uistelu vs pyydyskalastus. Jäähilepisteitä keski-suomeen. Ei ole juuri missään. 
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kotitarvekalastajille yhden verkon lupa 

Selkeät tiedot alueittain rajoista . Lupamenettelyn pelkistä unen. 

Veneenlaskupaikkoja ja sitä myöten myös yhdistelmille paikoitustilaa 

Taukopaikkojen lisäys 

Koko Suomen kattava viehekalastus lupa 

edulliset hinnat jotta kaikki ostaisivat sen netistä tai tekstiviestillä 

Avoimin kortein luvat myytäväksi, myös joku paikka kohtainen rajoitus lupien määräksi voisi olla fiksu ettei 

paine kohdistu liian suureks. 

Ehdottomasti kartat selvemmäksi.Siis karttaan SELVÄSTI lupa-alue...mitä olen katsellut eri kalapaikkojen 

karttoja niin monessa kohtaa on todella epäselvyyttä MISSÄ SAA KALASTAA.... 

Luontaisten elinolojen säilyttäminen ja kutupaikkojen kunnostus. 

Voisiko kalastuslupiin liittyvät maksut kattaa verotuksen kautta samalla tavoin kuin tv-lupamaksutkin, jotka 

aiemmin piti jokaisen erikseen maksaa? Eihän marjastuslupamaksujakaan peritä, vaikka marjastavat 

ihmiset saavat ilmaiseksi marjasaaliinsa maanomistajien metsistä. Jos kalastusta haluttaisiin rajoittaa 

joillakin alueilla, niin sellaisille alueille myönnettäisiin erilliset luvat/lupamerkit. 

Suomessa kaivataan voimakkaita toimenpiteitä, ainakin Oulu-Koillismaa alueella kalakantojen 

parantamiseksi. Tällä hetkellä täytyy matkustaa Ruotsiin, että saa kunnolla kalaa. 

Kalastus -alueet helpommin kalastettavaksi .On liian rajotteista. 

No ne luvat helposti saataville nettiin 

Ala ja ylärajojen määrittely alueittain, jotka tuodaan selvästi esille luvan hankinnan yhteydessä. 

Verkkokalastukseen vastaavasti silmäkokorajoitukset, jotka toimisivat suunnilleen ala ja ylärajojen mukaan. 

Lisää kalastuksen valvontaa (en ole törmännyt vielä kertaakaan luvan kysyjään). 

Välittömästi kehittämään yhtenäislupia ja vaikka koko kalatalousalueelle. 

Kalatalousalueiden käyttö ja hoitosuunnitelmiin yhteislupa asiat kirjattava 

lisää yhteislupa alueita. verkkojen parempaa merkitsemistä 

Alueiden kunnossapito. Kalakantojen tarkkailu ja jopa mahdollinen nosto. Enemmän toimintaa kunnan 

kalastusjärjestöille, että huolehtisivat paikoista. 

Omat yhtenäisluvat kullekin kalatalousalueelle. Tästä on mielestäni paras ja helpoin lähteä nopeasti 

liikkeelle. 

vapaa ajan vapakalastajilla pitäisi olla suhteessa pienemmät kulut kuin passiivisilla pyydys kalastajilla ja 

nuottaajilla koska ei vapakalastamalla kaloja hävitetä vaan muilla muodoilla 

Kutupaikkojen kunnostusta 

Yhteistyön lisääminen 

Lopettakaa kirjolohen istuttaminen 

Kalakantojen hoito. Nousuesteiden purku tai asianmukainen ohitus ja lupien saannin helpottaminen ja 

lupahintojen pitäminen siedettävällä tasolla. 

Kunnon istutustalkoot ja sitten saaliskiintiöt ja lohen / taimenen alamitat takas 60 cm  

Ja kunnon valvonta, kalastusseurat mukaan valvontatalkoisiin ei vaadi, kun muutaman tunnin 

perehdyttämisen 

Koittakaa nyt päästä sopuun niistä alueista.  

Vaikka mikään ei olekaan niin kateellinen kuin toinen kalamies ja naapuri. joka on kalamies. 

Lupien saatavuuden helpottaminen. Esim. luvat olisi helposti saatavissa yhden sivuston kautta. 
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Salakalastuksen ja luvattoman kalastuksen valvominen sekä siihen puuttuminen. 

kaikille yhteiset minimimäärät yksiköille eriytettyinä kalastustapoihin 

Luopukaa järjettömistä istutuksista. 

Paras tapa saada alueelle kohdennettua tuloa on yhtenäislupien myynti. Samalla saadaan alueelle muuta 

tuloa majoituksesta jne. 

 


