
MIKKELIN OSAKASKUNNAN ERIKOISLUVAT 
 

Yrittäjälupa 
Yrittäjälupaa myydään mökki- ja kalastusmatkailuyrittäjille. Luvan voi myös ostaa muu y-tunnuksellinen 
yritys, toiminimi tai rekisteröity yhdistys, mutta lupaa ei ole tarkoitettu varsinaiseen kaupalliseen 
kalastukseen. Luvan myöntää ja se ostetaan suoraan osakaskunnan hoitokunnalta. Lupaa tai sen osia ei voi 
myydä tai luovuttaa eteenpäin, lukuun ottamatta yrityksen asiakkaiden väliaikaistakäyttöä. Toimija voi 
ostaa useita lupia. Lupa ja pyydysyksiköt ovat voimassa kuluvan kalenterivuoden ajan ostoajankohdasta 
eteenpäin. Kalastussäännöt ja rajoitukset määräytyvät voimassa olevien alue-, osakaskunta- ja 
lakisäädösten perusteella. Yrittäjäluvalla kalastettaessa yrityksen asiakkaan tai muun luvan käyttäjän tulee 
pitää mukanaan tositetta tai kuittia (alkuperäinen tai sen kopio) myönnetystä luvasta. Pyydysten 
merkinnässä tulee käyttää hoitokunnan yrittäjälle luovuttamia pyydysmerkkejä, jotka yrittäjä palauttaa 
hoitokunnalle luvan päätyttyä tai ostaa merkit uudelleen käyttöön. Yrittäjälupia on eri tyyppisiä, ja tarpeen 
mukaan hoitokunta voi laatia yhdessä yrittäjän kanssa räätälöidyn luvan. 

Lupavaihtoehto 1.: 
Pyydysyksiköitä 4 kpl 
Hinta: 20 € / kalenterivuosi 
 
Lupavaihtoehto 2.: 
Pyydysyksiköitä 30 kpl 
Hinta: 100 € / kalenterivuosi 
 

Lupavaihtoehto 3.: 
Luvan sisältö ja hinta räätälöidään tapauskohtaisesti. 
 

 

Nuottalupa 
Osakaskunta myy osakkailleen edullista nuottalupaa nuottakalastuskulttuurin ylläpitämiseksi, joka kattaa 
kaikki eri nuottatyypit. Nuottaluvan myöntää ja myy osakaskunnan hoitokunta. Nuottaluvan kesto on 
kuluva kalenterivuosi ostopäivämäärästä eteenpäin.  Nuottalupa on henkilökohtainen, ja nuotattaessa 
ainakin yhdellä kalastajista tulee olla lupa. 

Hinta: 30 € / kalenterivuosi 

 

Hoitokalastuslupa 
Hoitokalastusluvan myöntää osakaskunnan hoitokunta. Hoitokalastuslupa on vastikkeeton, ja se voidaan 
myöntää kaikille pyyntimuodoille enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai 
yhteisökohtainen. Hoitokalastuslupaa tulee anoa osakaskunnan hoitokunnalta, ja anomuksen yhteydessä 
pitää esittää suunnitelma ja listaus käytettävistä pyydyksistä ja tavoista, sekä niiden lukumäärästä. Mikäli 
käytettävät pyydykset vaativat viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, hoitokalastuksen suorittaja on 
velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen 
suorittamista. Hoitokalastus ei saa kohdistua suurikokoisiin petokaloihin. Hoitokunnalla on oikeus vaatia 
tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä suunnitelmaan, sekä tarvittaessa hylätä hoitokalastuslupahakemus 
ja myönnetty hoitokalastuslupa. Hoitokunta myöntää haetun pyydysmäärä ja -tapalistauksen perusteella 
erillisen hoitokalastuspyydysmerkkimäärän luvan saajalle. 



 

Tutkimus- ja koekalastuslupa 
Tutkimus- ja koekalastuslupaa haetaan ja sen myöntää osakaskunnan hoitokunta. Tutkimus- ja 
koekalastuslupa voidaan myöntää enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai 
yhteisökohtainen, ja se voidaan myöntää kaikille kalastusmuodoille. Osakaskunnan hoitokunta päättää 
lupakohtaisesti kustakin luvasta perittävästä mahdollisesta vastikkeesta. Mikäli käytettävä pyyntimuoto, 
esimerkiksi sähkökoekalastus, vaatii viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, kalastuksen suorittaja on 
velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen 
suorittamista. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä hakemukseen, sekä 
tarvittaessa hylätä tutkimus- ja koekalastuslupahakemus ja myönnetty tutkimus- ja koekalastuslupa. 
Kiinteät ja seisovat tutkimus- ja koekalastuspyydykset on merkittävä hoitokunnan myöntämillä 
pyydysmerkeillä. 

 

Kilpailulupa 
Kilpailulupaa haetaan ja sen myöntää osakaskunnan hoitokunta. Kilpailulupia myönnetään 
tapahtumakohtaisesti. Osakaskunta voi periä lupa- ja tapauskohtaisesti vastikkeen myönnettävästä luvasta. 
Kilpailulupaa haettaessa hakija on velvoitettu ilmoittamaan osakaskunnalle kilpailun tyypin ja 
kalastusmuodon, kilpailun keston sekä kalastajien tai pyydysten tai kalastavien veneiden maksimimäärän. 
Yksi kilpailulupa voi kattaa useita kalastajia, pyydyksiä tai venekuntia. Hoitokunnalla on oikeus vaatia 
tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä hakemukseen, sekä tarvittaessa hylätä kilpailulupahakemus ja 
myönnetty kilpailulupa. Jokaisella kilpailijalla on oltava kilpailutilanteessa mukanaan tosite luvasta 
paperisena tai sähköisenä. Kiinteät ja seisovat kilpailulupapyydykset on merkittävä hoitokunnan 
myöntämillä pyydysmerkeillä. 

 

Vesilinnustuslupa 
Osakaskunta myy osakkailleen ja jäljempänä määritellyille ulkopuolisille vesilinnustuslupaa, joka oikeuttaa 

osakkaan seurassa lakien ja asetusten mukaiseen vesilinnustukseen lupa-aluekartan mukaisesti. Kausiluvat 

ovat vuotuisen vesilintujen metsästyskauden kestoisia. Luvat ovat henkilökohtaisia. Osakkaan 

metsästysoikeus on tilan omistajakohtainen, eikä sitä voi luovuttaa eteenpäin. Osakaskunnan kokous 

päättää luvan maksullisuudesta, lupa-alueesta, rauhoitusalueista ja pyyntirajoituksista tai kiintiöistä 

tarpeen mukaan. Päätökset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes toisin kokouksessa päätetään. Hoitokunnalla 

on pakollisen tarpeen sitä vaatiessa oikeus tehdä muutoksia lupaehtoihin metsästyskauden aikana ja perua 

lupa väärinkäytöksen takia. 

Hinta, osakas ja hänen perheenjäsenensä ja lähiomaiset (kausi): 5 € / hlö  


