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Miksi kalastusmatkailuun soveltuvat alueet on 
määriteltävä?
• Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä 

kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys 
(KL 36 §).



Miksi kalastusmatkailuun soveltuvat alueet on 
määriteltävä?
• Kalataloudellisesti merkittäviä alueita voisivat 

olla…kalastusmatkailun…kannalta tärkeät alueet. Kalastusmatkailun 
osalta tarkoitettaisiin alueita, joissa voidaan kehittää sellaisia 
kalastusmatkailupalveluita, joita ei voida toteuttaa lain 18 §:n nojalla 
(Hallituksen esitys kalastuslaiksi 2014).

• Kalastusmatkailun toimintaedellytysten turvaamiseksi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää koko toimialuettaan tai sen 
osaa koskevan luvan järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin 
osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan ja joissa harjoitetaan 
onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta (KL 18 §).



Mitä kalastusmatkailupalveluita ei voida 
harjoittaa KL 18 §:n nojalla?
• Yli 6 hengen ryhmien opastetut kalastusmatkat.
• Vetouistelu, siian onginta, ismete tai muu viehekalastus useammalla 

kuin yhdellä vavalla/kalastaja.
• Muu kalastus kuin onginta, pilkintä ja viehekalastus.
• Kalastus alueilla, missä yleiskalastusoikeuksia on rajoitettu, esim. 

vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla.



Mikä vaikuttaa alueen soveltuvuuteen 
kalastusmatkailuun?
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Mikä vaikuttaa alueen soveltuvuuteen 
kalastusmatkailuun?
• Lähtökohtaisesti kaikki vesialueet, missä esiintyy kaloja voivat 

soveltua matkailukalastukseen, mutta kaikki vesialueet eivät sovellu 
hyvin kalastusmatkailutarkoitukseen.

• Hyvin kalastusmatkailutarkoitukseen soveltuva vesialue mahdollistaa 
elinvoimaisen kalastusmatkailutoiminnan.

• Kalakantojen tila on kalastusmatkailun kannalta ensiarvoisen tärkeää.
• Tyypillisesti kalastusopas kalastaa useita eri kalalajeja vuodenaikojen 

ja kysynnän mukaan, minkä johdosta opas tarvitsee laajat vesialueet 
elinvoimaisen opastoiminnan harjoittamiseen.



Mikä vaikuttaa alueen soveltuvuuteen 
kalastusmatkailuun?

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset, Valtioneuvoston kanslia 2018



Mitä lisäarvoa kalastusmatkailuun erityisen 
hyvin soveltuvat alueet tuovat oppaille?
• Kalastusmatkailuun erityisen hyvin soveltuvia alueita määriteltäessä 

pitää samalla määritellä, mitä lisämahdollisuuksia määritellyllä 
alueella on tai on tulossa, mitä ei voida kalastuslain 18 §:n opasluvalla 
toteuttaa.



Kalastusmatkailun tunnuslukuja
• Vuonna 2005 Suomessa arvioitiin olevan 1200 – 1400 kalastusmatkailusta 

säännöllisesti tuloja saavaa yritystä (Kalastusmatkailun kehittämisen 
valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 - 2013).

• Suomessa on 547 kalastusmatkailuyritystä. (Erätalouteen liittyvän 
yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset, Valtioneuvoston kanslia 
2018).

• Suomessa toimii arviolta 150 – 200 kalastusopasta.
• 55 % kalastusoppaista liikevaihto oli yli 10.000 e (Opastoiminnan 

vaikutukset, RKTL selvitys 2014)
• Noin puolet kalastusoppaista (77 opasta) hyödynsi Ely-keskuksen

kalastusopaslupaa (RKTL 2014).
• 73 % Ely-keskuksen opasluvan hankkineista kalastusoppaista oli hankkinut 

myös vesialueen omistajien kalastuslupia (RKTL 2014).



Kalastusmatkailun tunnuslukuja

• Kalastusmatkailu työllisti 510 henkilötyövuotta ja vuosiliikevaihto oli 
18,6 miljoonaa euroa (Kalastusmatkailu numeroina, RKTL 2008).

• Kalastusmatkailu työllistää vähintään 935 henkilötyövuotta ja 
vuosiliikevaihto on vähintään 20,9 miljoonaa euroa (Valtioneuvoston 
kanslia 2018).

• Kalastusmatkailua tarjoavissa yrityksissä käy vuosittain n. 132.500 
asiakasta (Valtioneuvoston kanslia 2018).

• Ulkomaisten asiakkaiden osuus 31 % (v. 2008 n 25 %).



Kalastusmatkailun tunnuslukuja

• Kalastusoppaiden tavanomaisimmat saaliskohteet olivat 1. hauki, 
2.kuha, 3. taimen, 4. lohi ja 5. kirjolohi (RKTL 2014).

• Tärkeimmät kalastettavat lajit kalastusmatkailuyrityksissä ovat hauki, 
ahven, kuha ja taimen (Valtioneuvoston kanslia 2018).

• 90 % kalastusoppaista kalastaa useampaa kuin yhtä kalalajia (RKTL 
2014).

• Valtaosa kalastusoppaan mukana pyydetystä saaliista vapautetaan 
(RKTL 2014).

• Kalastusoppaan mukaan ottama vuosisaalis oli keskimäärin 27 
haukea, 9 kuhaa, 1 taimen, 2 kirjolohta ja 32 kg ahvenia (RKTL 2014).


