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Koronavuosi lisäsi
kalastuksen suosiota merkittävästi
Harva varmaan osasi viime vuoden keväänä arvata, että Covid-19 pandemia aiheuttaisi kalastusharrastuksen suosioon
merkittävän positiivisen nosteen. Suosio
näkyi kalastonhoitomaksukertymän kasvuna. Valtio keräsi maksuja lähes kaksi
miljoonaa euroa enemmän, kuin vuonna
2019.
Kalastuksen suosion lisääntyminen näkyi
selvästi myös kalastuslupien myynnin lisääntymisenä kalatalouskeskusten omistamassa verkkokaupassa. Ostaluvat.fi
-palvelun kautta myytyjen lupien määrä
nousi uuteen ennätykseen. Kaupasta
myytiin niin koskilupia, uistelulupia kuin
pyydysmerkkejäkin.

Pääasiassa osakaskuntien toimintaa vedetään puhtaasti vapaaehtoisvoimin, ilman korvausta. Sadat luottamushenkilöt
takaavat toiminnallaan tuhansien kalastajien harrastustoiminnan ja kymmenien
ammattikalastajien elinkeinon jatkumista.
Tehtävä ei aina ole kiitollinen eri intressien yhteensovittamisen suhteen mutta työ
on silti jonkun tehtävä.
Jokainen kalastaja voi kuitenkin kantaa
kortensa kekoon maksamalla kalastusluvan. Ja miksei silloin tällöin kiitoksella
tutuille osakaskunnan toimijoille!
Timo Meronen
toiminnanjohtaja
Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry

Suotuisa kehitys auttaa ruohonjuuritasolla toimivia yhteisöjä, vesialueen osakaskuntia ja kalatalousalueita hankkimaan
rahoitusta vesialueiden ja kalaston hoitamiseen. Käytännössä kaikki kalastuslupiin käytetty raha palaa jossain muodossa vesiiin takaisin.
Kaikilla Keski-Suomen alueen reittivesillä tehdään hoitotoimintaa, muun muassa
vesialuekunnostuksia ja kalanistutuksia.
Useat toimet rahoitetaan osakaskuntien
ja kalatalousalueiden yhteishankkeina
omin varoin mutta myös ELY-keskuksen
hallinnoimat jätevesistä maksetut velvoitevarat ovat olleet apuna monissa vesistöissä.
Kentällä tehdään paljon ulkopuoliselle
näkymätöntä työtä, jolla kalastusmahdollisuuksia kehitetään ja ylläpidetään vesistöissä, jotka muutoin voisivat olla vähemmän kalastajia kiinnostavia.
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VIRKISTYS- JA URHEILUKALASTUS
KESKI-SUOMESSA
Kalastonhoitomaksu

Kalatalousalueen vieheluvat

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla
kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, kalastuskieltoalueita, erityiskohteita ja Ahvenanmaata. Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää
ja silakan litkausta. Maksun suuruus on 45 euroa/vuosi, 15 euroa/
viikko ja 6 euroa/vuorokausi.

Keski-Suomen Kalastuspaikkaoppaassa esitellään maakuntamme
monipuolisia kalastusmahdollisuuksia, erityiskalastuskohteita sekä
kalastus- ja luontomatkailuyrityksiä. Oppaan pääpaino on kalatalousalueiden viehekalastuslupa-alueissa (1-12). Kalatalousalueetovat hallinnollisia yksiköitä, jotka edistävät alueensa kalataloutta
mm. ohjaamalla kalastusta ja kalavedenhoitoa. Päätäntävaltaa käyttävät osakaskuntien ja eri kalastajajärjestöjen edustajat.

Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa Eräluvat.fi-sivujen
kautta, soittamalla Metsähallituksen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424, tai Metsähallituksen luontokeskuksissa ja
R-kioskeissa.
Palvelunumero vastaa arkisin kello 8-16. Maksun yhteydessä kalastaja rekisteröityy kalastonhoitomaksurekisteriin. Rekisteröitymisessä kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika.
Pyydyskalastukseen kuten verkko- ja katiskapyyntiin, kalastukseen
usealla vavalla sekä ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun
lisäksi aina vesialueen omistajan lupa. Onkiminen, pilkkiminen ja
silakan litkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joihin ei
tarvita lupaa.
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet, kalastuskieltoalueet,
kohdekohtaisen luvan vaativat erityiskohteet sekä Ahvenanmaan
maakunta jäävät kalastonhoitomaksulla kalastettavan alueen ulkopuolelle.
Rajoituksista löytyy lisätietoja Kalastusrajoitus.fi-palvelusta
sekä kalatalousasioita hoitavista Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista.

Valitse itsellesi sopiva kalastusalue esimerkiksi lomakohteesi sijainnin tai harjoittamasi kalastusmuodon mukaan. Jokaiseen
aluekarttaan on nimetty kyseisen kalatalousalueen viehekalastusluvan myyntipisteet yhteystietoineen ja muita alueella olevia kalastusmahdollisuuksia. Tilille maksaessasi merkitse maksun saaja ja
saajan tilinumero, luvan haltija ja lupa-aika. Voit myös maksaa luvan etukäteen merkitsemällä kuittiin haluamasi ajanjakson. Maksun
tositteena oleva kuitti on henkilökohtainen kalastuslupasi, joka on
pidettävä mukana kalastaessa.
Erityiskalastuskohteet ja kalastus- ym. matkailuyritykset
Muista alueen kalastuskohteista, kuten koskikohteista ja kalastusmatkailumahdollisuuksista saat lisätietoja kohteen tai yrityksen
yhteydessä olevasta puhelinnumerosta. Lisätietoja Keski-Suomen
lomamahdollisuuksista www.keskisuomi.net.

Lisätietoja:
KESKI-SUOMEN KALATALOUSKESKUS RY
Kauppakatu 19 A, 40100 JYVÄSKYLÄ
e-mail: etunimi.sukunimi@ahven.net
www.kskalatalouskeskus.fi

* Toiminnanjohtaja Timo Meronen
* Kalastusbiologi Matti Havumäki
* Kalastusbiologi Saku Salonen

0400 735 286
040 1626 400
040 500 9905

Tietoa kalastuksesta Keski-Suomessa:

www.kskalatalouskeskus.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus
Järvi-Suomen kalatalouspalvelut
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 JYVÄSKYLÄ
e-mail: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi

* Kalatalousasiantuntija Veli-Matti Paananen 040 5129 451
* Kalastusbiologi Markus Huolila
044 582 2857
* Kalastusbiologi Miia Muhonen
050 397 7812

Kalatalouden Keskusliitto ja
alueelliset kalatalouskeskukset:

www.ahven.net

Keski-Suomen Kalastuspaikkaopas 2020
Toimitus ja suunnittelu:
Symbolit:
Kartat:
Kannen kuva:
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Timo Meronen, Keski-Suomen kalatalouskus ry
Julkaisussa esiintyvät tiedot sitoumuksetta.
Pekka Rita
K-S Kalatalouskeskus ry ei vastaa tietojen oikeellisuudesta.
Traveldata Oy/ Hannu Räsänen, Hki
Timo Meronen		

LEISURE- AND SPORTFISHING
IN CENTRAL FINLAND - WELCOME
The fisheries management fee combines the earlier fishery fee and the provincial lure fishing fee
When you pay the fisheries management fee, you are entitled to fish
with one rod everywhere in Finland except for rapids and currents in
waters with migratory fish, prohibited areas, some special fishing sites,
and the Åland Islands. The fisheries management fee must be paid by
all 18–64-year-old fishers who engage in fishing other than angling, ice
fishing or Baltic herring fishing (with a rod and vertically moved hooks
attached to a line). The fee is 45 euros per year, 15 euros per week and
6 euros per day.

Государственная пошлина (kalastuksenhoitomaksu) и губернская
лицензия (läänikohtainen viehelupa) теперь объединены в одно
разрешение на рыбную ловлю (kalastonhoitomaksu).

In addition to the fisheries management fee, you always need permission
from the owner of the water area when you fish using fishing gear such
as nets and fish traps, or if you fish using several rods, or if you catch
crayfish. Angling, ice fishing and herring fishing are free, common fishing
rights, for which no licence is needed.

Новая единая лицензия на рыбную ловлю (kalastonhoitomaksu; полный перевод
на русский язык: пошлина на содержание и развитие рыбных ресурсов) дает
право на рыбную ловлю с использованием одного спиннинга (удилища, катушки и
искусственной приманки) на всей территории Финляндии за исключением порогов
и проточных участков (стремнин) миграционных путей рыб, акваторий, где рыбная
ловля полностью запрещена, мест лова, требующих специальных разрешений, а
также Аландских островов. Лицензия обязательна к приобретению всеми лицами
от 18 до 65 лет во всех случаях, кроме ловли на обычную поплавочную удочку
(без катушки, блесны, мушки и прочих приспособлений) в летнее время, ловли
салаки отвесным блеснением и зимней (на льду) рыбалки на мормышку. Стоимость
лицензии: 45 евро на год, 15 евро на неделю и 6 евро на одни сутки.
Произвести оплату лицензии можно через интернет на сайте Eräluvat.fi, по
телефону, позвонив на бесплатный номер Главного лесного управления Финляндии
020 69 2424, а также в туристических центрах Главного лесного управления
или в сети киосков R-kioski. Телефонная служба работает по будням с 8.00 до
16.00. В процессе проведения платежа все лица обязательно регистрируются
в лицензионном реестре. При регистрации запрашиваются имя и фамилия,
контактные данные и дата рождения.
Для рыбной ловли с использованием сети или мережи (катиски), ловли с
использованием нескольких спиннингов одновременно, а также для ловли раков
помимо единой лицензии всегда необходимо приобрести местное разрешение, т.е.
разрешение владельца местного водоема (vesialueenomistajan lupa).
Ловля на обычную поплавочную удочку (без катушки, блесны и прочих
приспособлений), зимняя (на льду) рыбалка на мормышку и ловля салаки отвесным
блеснением являются бесплатным правом каждого человека, и на них не требуется
разрешение.

The fisheries management fee does not apply to rapids and currents in
waters with migratory fish, prohibited areas, special sites that require a
specific permit, and the Åland Islands.
You can find more information on exceptions to the common fishing rights
at Kalastusrajoitus.fi and at ELY centres (Centres for Economic Development, Transport and the Environment) in charge of fishery issues.

Ловля рыбы на порогах и проточных участках (стремнинах) миграционных путей
рыб, акватории, где рыбная ловля полностью запрещена, места лова, для которых
необходимо специальное разрешение, а также Аландские острова остаются за
рамками действия единой лицензии (kalastonhoitomaksu).
С дополнительной информацией, касающейся ограничений, можно ознакомиться
на сайте Kalastusrajoitus.fi, а также в Центрах экономического развития, транспорта
и окружающей среды (ELY: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset).

Lure fishing fees for particular fishing regions

Местные (территориальные) разрешения (для рыбной
ловли с использованием сети или мережи (катиски), ловли с
использованием нескольких спиннингов одновременно, а также
для ловли раков)

You can pay the fisheries management fee online at Eräluvat.fi or by calling the toll-free number +358 20 69 2424 of Metsähallitus (National Board
of Forestry), or at Metsähallitus visitor centres and R-kioski convenience
stores.
The Metsähallitus phone number can be used on weekdays from 8 a.m.
to 4 p.m. When you pay the fee, you are simultaneously entered in the fisheries management fee register. Upon registering, you need to give your
name, contact details and date of birth.

The Keski-Suomen Kalastuspaikkaopas fishing guide presents the wide
range of fishing opportunities available in Central Finland, including our
special fishing resorts as well as fishing and nature tourism enterprises.
The guide mainly focuses on the lure fishing fee areas of Central Finland’s
fishing regions (1–12). The fishing regions are administrative units that
promote the fishing industry in their area by, for example, supervising
fishing and the maintenance of fishing waters. Decisions are made by
representatives of the body of owners of each water area and different
fishermen’s organisations.
Select a suitable fishing region based on, for example, your holiday destination or your form of fishing. The sales points of lure fishing licences for
each fishing region are provided on regional maps. In addition, the maps
include information on other fishing options in the region. Fishing region
licences can also be paid for by bank transfer. When paying, please give
the payee’s name and account number, the licence holder’s name, and the
licence period. By specifying the period on the receipt, the licence fee can
also be paid in advance. The receipt of payment is your personal fishing
licence – always keep it with you when fishing.

В справочнике рыболовных территорий Центральной (Средней) Финляндии
представлены разнообразные возможности для рыбалки, информация по
объектам рыбной ловли, требующим специального разрешения, а также фирмы,
предоставляющие туристические и рыболовные услуги в нашем регионе.
Основное внимание в справочнике фокусируется на рыболовных территориях
(1-12), требующих разрешения владельцев водоемов. Рыболовные территории
представляют собой административные единицы, которые отвечают за
регулирование рыбной ловли и за развитие местного рыболовного хозяйства.
Право принимать решения принадлежит представителям профессиональных
рыболовецких организаций и объединений рыбаков-любителей.
Выберите нужную вам рыболовную территорию в соответствии с местом отдыха
или видом рыбалки. На каждой карте того или иного района обозначен пункт
продажи разрешений и дана контактная информация, а также указаны возможные
на данной территории способы рыбной ловли. Все местные разрешения (vesialueenomistajan lupa) можно также оплачивать через банк. При оплате укажите данные
получателя, номер счета получателя, на чье имя оформляется разрешение и
на какой срок. Разрешение можно также оплатить заранее, указав в квитанции
желаемый вами период. Квитанция об оплате является персональным документом,
который вы должны иметь при себе.

Special fishing sites, fishing and other tourism enterprises

Ловля на специальных объектах и агентства, предоставляющие
рыболовные и туристические услуги

Please find further information on holiday offerings in Central Finland at
www.keskisuomi.net.

Дополнительная информация об отдыхе в Центральной (Средней) Финляндии на
сайте www.keskisuomi.net.
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Vapaa-ajan kalastuksen lupajärjestelmä Suomessa
Kalastustapa

Alle 18 v., 65 v. täyttäneet

18 – 64-vuotiaat

Onkiminen
Pilkkiminen
Silakanlitkaus

Maksuton yleiskalastusoikeus

Maksuton yleiskalastusoikeus

Viehekalastus
yhdellä vavalla

Ei valtion kalastonhoitomaksua

Valtion kalastonhoitomaksu

Pyydyskalastus
Ravustus
Kalastus useammalla kuin yhdellä vavalla

Ei valtion kalastonhoitomaksua, MUTTA aina
vesialueenomistajan lupa

Valtion kalastonhoitomaksu JA
vesialueenomistajan lupa

Kalastus erikoiskohteilla

Ei valtion kalastonhoitomaksua, MUTTA aina
vesialueenomistajan lupa

Valtion kalastonhoitomaksu JA
vesialueenomistajan lupa

HUOM!
Onginta ja pilkintä sekä viehekalastus kalastonhoitomaksun nojalla on kielletty vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Lisäksi kalastusta
Erikoiskohteilla tarkoitetaan alueita, joissa kalastusta on rajoitettu, esimerkiksi eräitä Metsähallituksen alueita sekä vaelluskalavesistöjen koski- ja
virta-alueita.

Kalastonhoitomaksu vuonna 2020

18 – 64-vuotiaat kalastajat maksavat kalastonhoitomaksun. Maksu ei koske pilkkijöitä, mato-onkijoita tai silakkalitkalla
kalastavia.
Kalastonhoitomaksun maksettuaan voi kalastaa yhdellä vavalla koko maassa, paitsi Ahvenanmaalla. Kalastonhoito
maksu ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai ELY-keskusten määräämillä kieltoalueil
la.

-

-

Muuhun kalastukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa. Tämä koskee muun muassa
pyydyskalastusta ja kalastusta usealla vavalla.
Kalastonhoitomaksu vuonna 2020:
45 €/vuosi
15 €/7 vuorokautta
6 €/vuorokausi

Näin maksat kalastonhoitomaksusi

Kalastonhoitomaksun voi maksaa netissä, puhelimitse tai palvelutiskillä.
Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen. Maksun yhteydessä kalastajilta kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika
(ei henkilötunnusta). Kalastonhoitomaksun voi hankkia myös toiselle, jolloin ostaja ilmoittaa pyydetyt tiedot myös
kalastajasta/kalastajista, joiden puolesta suorittaa maksun.
1. Eräluvat-verkkokauppa
tulostaa tai tallentaa esimerkiksi mobiililaitteelle.
2. Palvelunumero 020 69 2424 (arkisin 9 – 16)
Soita palvelunumeroon ja rekisteröidy. Saat postitse maksutositteen, jolla voit maksaa kalastonhoitomaksun. Säilytä
kuitti maksusta.
3. Palvelupiste
Kalastonhoitomaksun ja rekisteröitymisen voi suorittaa Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskissa. Palvelupisteestä saat heti mukaasi tositteen kalastonhoitomaksun suorittamisesta.

Huomioi
•
•

Kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta tulee olla aina mukana kalastaessa.
Ikään perustuvan kalastusoikeuden todistamiseksi on suositeltavaa pitää kalastettaessa mukana
henkilöllisyystodistusta.
www.ahven.net
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UISTELIJAN JA ONKIJAN SAALISKALOJA KESKI-SUOMESSA
Lure fisher ’s and rod-and-line fisher ’s catch in Central Finland
Kalalajit				Rauhoitusaika		Asetuksen mukaiset alimmat mitat
Fish species			
Close season		
The minimum size
Fischsorten				
Schonzeit			
Mindestmaß
		Hauki		-					Pike
			
		Ahven		-					Perch
		
		Kuha		-			42 cm
		Pike perch
		
		
Järvitaimen		
		
Brown trout		
		

1.9. - 30.11.			
•			

istutettu, rasvaeväleikattu 50 cm
luontainen, ehjärasvaväinen rauhoitettu

		Järvilohi		1.8. - 30.11.			60 cm
		
Freshwater salmon
•
		
		Siika		-					
Whitefish
		
		Harjus		1.4. - 31.5.			35 cm
		Grayling				
			
		
Nieriä		
-			
		Arctic char			
		

-

Huomaa!

Kalatalousalue- ja
koskikohtaiset
rajoitukset.

		Kirjolohi		-					Rainbow trout
		
		Säyne		-					Ide
		
		Särki
		Roach
		

-			-

		Lahna		-					
Bream
		
		
Rapu		
		
Crayfish
		

1.11. - 21.7. klo 12.00		

-

Kuvat: Kalatalouden Keskusliitto
Kalastuslain 36 §:n mukaisesti säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala tai rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai
kuolleena.
• = Joessa, purossa, koskessa ja virtapaikassa 1.9.-30.11.
• = In rivers, rapids and running waters 1.9.-30.11. When fishing
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KALASTUSALUEIDEN YHTEYDESSÄ OLEVIEN
S Y M B O L I E N S E L I T Y K S E T:
Symbols used with fishing districts

Kalatalousalueen viehekalastuslupa kattaa kunkin
alueen karttaan punaisella merkityt vesialueet.
Kalastusaluelupa oikeuttaa käyttämään useamman
tai rajoittamattoman määrän vapoja. Lupa sopii erityisesti
kesämökkiläiselle tai matkailijalle, jolle riittää suuri, yhden
tai useamman järven muodostama lupa-alue. Vetouistelun
harrastajalle kalastusalueen lupa on hyvin käyttökelpoinen.
A lure fishing fee for a fishing district covers all the waters
marked in red on the map of that particular fishing area. The
lure fishing fee for a fishing district allows you to have more
than one rod or an unlimited amount of rods in use. This fee
is particularly suitable for you if yuo are a summer guest or a
tourist and fish in a large fishing area which consists of one or
more lakes. Such a permit is very useful in trolling.

Kalatalousalueen vieheluvan myyntipiste on yritys
tai yhteisö, joka myy kalastusalueen viehelupaa
käteisellä. Kalastusalueen luvan voi myös maksaa
pankkisiirrolla tai -automaatilla, jolloin kuitti on
samalla kalastuslupa. Tilitiedot on ilmoitettu kunkin kalastusalueen yhteydessä.
The place to pay the lure fishing fee is a shop or company
which sells you the lure fishing permit for the fishing district in
cash. You can also pay the fishing district fee by bank transfer
or through a self-service payment machine, and the receipt
you get is then your fishing permit. The information about the
fishing district also includes the necessary account numbers.

Koski- tai jokikalastuskohde on jokimainen, useammankin kilometrin pituinen tai yhdestä tai useammasta koskesta muodostuva kalastuskohde. Kohteeseen myydään omaa, vain kyseisessä kohteessa kelpaavaa
lupaa. Lupajakson pituus vaihtelee yleensä kuudesta tunnista
vuorokauteen. Kohteessa kalastajamäärää ei ole rajoitettu.
Näissä kohteissa saaliiksi tavoitellaan yleisimmin järvitaimenta ja harjusta.
A rapid or river fishing resort is a river-type fishing resort
that consists of one or several rapids and can be several
kilometers in length. Such fishing resort has its own kind of
fishing permit that is valid only in that particular area. The
validity of the permit varies usually from 6 hours to 24 hours.
The amount of fishermen is not limited in the area. The most
common and valued catch in these areas is brown trout and
grayling.
Koski- tai jokikalastuskohde (kiintiöity kalastaja määrä) on kuten edellä, mutta kalastajien lukumäärää
on rajoitettu esimerkiksi paremman kalastusrauhan
takaamiseksi tai alueen pienen koon vuoksi.
A rapid or river fishing resort (with a limited amount of fishermen) is an area similar to the above description, but here the
amount of fishermen is limited in order to assure better quality
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fishing and fishing privacy, or a smaller, limited number of fishermen is more suitable because of the small size of the area.
Onkilampiyritys on pienimuotoinen kalastuskohde, joka muodostuu keinotekoisesta tai luonnon
lammesta. Saaliskalana ovat yleisimmin 0,5-1,5 kilon
painoiset kirjolohet. Yrityksen yhteydessä on yleensä myös
muita palveluja: tällaisia ovat mm. kahvila-, ravintola- ja majoituspalvelut ja myös saaliskalan käsittely fileoimalla, savustamalla tai suolaamalla. Saalisvarmuus on yleensä hyvä, joten
nämä kohteet soveltuvat hyvin erityisesti lapsiperheille.
A fishing pond enterprise is a small-scale fishing place with
an artificial or natural fishing pond. A usual catch is rainbow
trout of 0,5 to 1,5 kgs. There are usually plenty of other forms
of service available: for example, cafe’s, restaurants and
accommodation, and also services for filleting, smoking or
salting your catch. Usually, one is most likely to catch fish
in these fishing places, and that is why they are suitable for
families with in particular.

Virkistyskalastusjärvi on luonnonlampi tai järvi, jonka
kalakantaa on vahvistettu tehostetuilla istutuksilla tai
kalastusjärjestelyillä. Tällaiseen kohteeseen tarvitaan
yleensä kohteen oma kalastuslupa. Saalislajeina ovat yleisimmin kirjolohi, järvitaimen, siika, hauki ja kuha.
A lake for leisure fishing is a natural pond or a natural lake
which stock of fish has been reinforced with intense planting
of fish or with special fishing arrangements. This kind of an
area normally requires a separate fishing permit. The most
common catch is rainbow trout, whitefish (powan), pike and
perch.
Virkistysravustusjärvi on ravustuskohde, jossa
voidaan harjoittaa maksullista ravustusta. Ravustuslupaan liittyy pakollinen välineiden desinfiointi tai
pyydykset ja muut välineet on vuokrattava luvan myyjältä.
A lake for leisure crayfishing is a cray fishing area where you
can caryfish on payment. The caryfish permit obliges you to
disinfect your gear or alternatively, you can rent the fishing
gear and other supplies from the seller of the permit.
Kalastusmatkailu ym. yritys tarjoaa erilaisia matkailupalveluja. Näitä ovat mm. opastetut kalastus- ja
eräretket, välinevuokraus, majoitus ja ravintolapalvelut. Nämä yritykset myyvät usein myös lähialueensa
kalastuskohteiden kalastuslupia.
A company providing fishing tourism services etc. is specialiced in different kind of tourism services. Such are for
example guided fishing, hunting and nature trips, gear renting,
accommodations and restaurants. In companies specialized
in fishing tourism they usually sell fishing permits for the nearby fishing areas.

miä.

Veneenlaskupaikka on tarkoitettu veneen laskuun
vesistöön. Erityisesti venettään trailerilla kuljettavalle
vetouistelijalle veneenlaskupaikat ovat välttämättö-

A launching place for boats is a place where you can go on
the water with a boat. These places are necessary especially
for trolling fishermen with their boats on trailers.

reilta.

Liikuntarajoitteiset on huomioitu kalastuskohteessa
mahdollistamalla liikuntarajoitteisten omatoiminen
kalastus esimerkiksi rannalla olevilta kalastuslaitu-

The disabled are taken into consideration in the fishing area
by making it possible for them to fish independently, for
example on the fishing jetties on the shore.

Taukopaikka on tarkoitettu erityisesti veneilijöille.
Niiden varustuksena voi olla esimerkiksi nuotiopaikka ja laavu sekä ulkokäymälä.
A resting place is especially meant for a boater. In such a
place there can for example be a camp fire place, a lean-to
shelter and an outdoor toilet. These places are of course free
of charge.

Karttojen värimerkinnät:
Colours on the maps:
Kalastusalueen kalastuslupa-aluetta
Fishing permit area of a fishing district
Kalastus kalastusalueen luvalla kielletty
Prohibited to fish with fishing district permit
Erityiskalastuskohde
Area of special fishing
Kuva: Timo Meronen
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1. P i h t i p u t a a n k a l a t a l o u s a l u e
VIEHEKALASTUSALUE

FISHING DISTRICT

Pohjoisen Keski-Suomen yhteisviehelupa (1-4)
• Vuosilupa, 18-vuotta täyttäneet 100 €.
• Alle 18-vuotta täyttäneet maksutta.
• Kivijärvellä vaparajoitus 10 vapaa/venekunta, muilla alueilla ei
vaparajoituksia.
• Lupa on venekuntakohtainen.
• Luvan voi maksaa tilille: FI96 5290 0220 6518 20
(Merkitse “Pohjoisen Keski-Suomen yhteisviehelupa”).
• Lupa verkosta: www.kalakortti.com

Northern Central Finland fishing districts (1-4)

Kalatalousalueen lupa oikeuttaa uistin-, heittouistin- ja perhokalastukseen
karttaan punaisella merkityllä lupa-alueella.
• Vuosilupa, 18-vuotta täyttäneet 40 €.
• Viikkolupa, 18-vuotta täyttäneet 15 €.
• Alle 18-vuotiaat voivat kalastaa maksutta
(ikä todistettava pyydettäessä)
• Lupa on venekuntakohtainen.
• Ei vapamäärärajoitusta.
• Luvan voi myös maksaa tilille:
FI10 5345 0820 0619 79

Fishing district fee allows you to troll, cast and flyfish in the permit territory
marked in red.
• Year, over 18-years old, 40 €.
• Week, over 18-years old, 15 €.
• Under 18-years old without fee (prepare to prove your age)
• Only one personal permit per boat required.
• No rod limits in trolling.
• Fee can be paid to account number:
FI10 5345 0820 0619 79

• Year, over 18-years old, 100 €.
• Under 18-years old without fee.
• In Kivijärvi 10 rods/boat
• One fee/ boat.
• Fee can be paid to account number:
FI96 5290 0220 6518 20
(Mark: “Northern Central Finland fishing distr.)

www.pihtiputaankta.fi

ERITYISKOHTEET, KALASTUSMATKAILU- YM. YRITYKSET
Nimi
Name
Name

Lisätietoja
Information
Informationen

Palvelut/ym
Services/etc
Service/ usw.

Malisen lomamökit

040 842 6501

Opastetut kalastusretket, majoitus

Loma- ja Ratsutila Halmeniemi

0400 892 172
halmeniemi@sunpoint.net
Luomalan tila
0400 600 318
		
Niemenharjun matkailukeskus
020 786 6370
www.niemenharju.fi

www.pihtipudas.fi
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Majoitus, savusauna, ratsastusretket ja
-leirit, tuntiratsastus
Aittamajoitus (kesä), ruokailu
ennakkovarauksesta
Kalastusta Lylylammessa, majoitus

1. Pihtiputaan kalatalousalue

Lähikangas
Loma- ja ratsutila
Halmeniemi

Uusiperä
Muuras

Muurasjärvi

Tapiola
Malisen
Lomamökit

Seikka

Jokiperä
Sulkavanperä
Koipniemi

Hongonjoki

Hujakko

Kotalahti

Elämäjärv i

Raudanjoki

Syrjälä

Peninginranta

Nasakkala
Jokirinne

Alvajärvi

Eteläkylä

Luomalan tila
014-561 217
0400-600 318

Kortteinen
Peninki

Kuljunperä

Lamminmäli

Taipaleenperä

Liitonjoki

Rönnynkylä

Honkaranta
Pajukonperä

Pohja

Pihtipudas

Haapakylä

Pyhäsalo

Yrjönpuro
Honkamaa

Kärväskylä
Paloniemi

Niemenkylä
Haapasaari

Lylysaari

Pudasport Oy
014-561 071

Valkeismäki

Koivujoki

Rauhala

Kännäri

Linnaperä

Seikka

Kukaskylä

Kanalanmäki
Harmaalanranta

Ilosjoki
Heinunniemi

Tohmonkylä

Suursaari

Houninniemi

Järkiniemi

Paloranta

Honkakoski

Rantala

Pasalan kauppa
jäähileasema
014-531 108

2

4

Pasala

Rintamaa

6

Lihasaari
Kartiska
Suursaari

Kolkku
Kuorekoski

Kalliojärvi

0

Mäkelä

Purala

Löytänä

Ilosjoen
kalasatama

Peltoniemi

Särkijärvi
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Haapasaari

Myllynen
Kumpumäki

10 km
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Tervetuloa
eräkohteillemme!
KOLIMA-KEITELE-KOSKIREITTI (6576)

Perhokalastusta:

Luvanmyynti netistä Eräluvat.fi tai puhelimitse
numerosta 020 69 2424 (arkisin 9–16).
•
6 tuntia 25 €
•
12 tuntia 30 €
•
24 tuntia 40 €

•
•
•

Kärnän-, Kellan ja Kymönkoski.

Taimenta:

KOIRAJÄRVET (6566)
Järveen on istutettu taimenta ja siikaa.
•
3 tuntia 12 €
•
24 tuntia 18 €
•
viikko 90 €
•
Koirajärvi-Heikinlampi
yhdistelmälupa 25 € / vrk

KEIHÄRINKOSKI (6586)
6 tuntia 20 €
12 tuntia 25 €
24 tuntia 35 €

Kirjolohta:

KAUNISLAMPI (6567)
Helppo tulla, olla ja mennä.
•
3 tuntia 12 €
•
24 tuntia 18 €
•
viikko 90 €
•
Koirajärvi-Heikinlampi
yhdistelmälupa 25 € / vrk

PYYDYSKALASTUSVEDET

Pyydyskalastusluvista ja -vesistä löydät lisätietoja Eräluvat.fi sivustolta.
Luvanmyynti netistä Eräluvat.fi tai puhelimitse numerosta 020 69 2424
(arkisin 9–16).

Kaikkien 18–64-vuotiaiden kalastajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu!

METSÄHALLITUS
FOR STST YRELSEN
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ERÄLUVAT.FI

Lupa on sijoitus luontoon

Kärkkäiseltä löydät
valtavan valikoiman
kalastustuotteita
Kaikki tarvitsemasi tuotteet onki-, perho-,
viehe-, pyydys- ja pilkkikalastukseen.

Kärkkäinen Jyväskylä

Sammontie 1, 40270

Ma–La 8-21, Su 10-18 Karkkainen.com

KUN SAAT SAALISTA...

VAKUUMIKAUPASTA
LAADUKKAAT
VÄLINEET SAALIIN
KÄSITTELYYN JA
SÄILYTYKSEEN
LAVA -VAKUUMIKONEET
LANDIG-LIHAMYLLYT
GIESSER -VEITSET
RITTER -SIIVUTUSKONEET
BEELONIA -SAVUSTIMET
KYLMÄSÄILYTYS

www.vakuumi.fi
myynti@vakuumi.fi/044-5608245
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2. K i v i j ä r v e n k a l a t a l o u s a l u e
VIEHEKALASTUSALUE

Kalatalousalueen lupa oikeuttaa uistin-, heittouistin- ja perhokalastukseen
karttaan punaisella merkityllä lupa-alueella.
• Vuosilupa, 18- vuotta täyttäneet 50 €.
• Viikkolupa, 18-vuotta täyttäneet 15 €.
• Alle 18-vuotiaat maksutta (ikä todistettava pyydettäessä).
• Enintään 10 vapaa/venekunta.
• Lupa on venekuntakohtainen.
• Luvan voi maksaa tilille:
FI47 4761 1020 0070 26.
Pohjoisen Keski-Suomen yhteisviehelupa (1-4)
• Vuosilupa, 18-vuotta täyttäneet 100 €.
• Alle 18-vuotta täyttäneet maksutta.
• Kivijärvellä vaparajoitus 10 vapaa/venekunta, muilla alueilla ei
vaparajoituksia.
• Lupa on venekuntakohtainen.
• Luvan voi maksaa tilille: FI96 5290 0220 6518 20
(Merkitse “Pohjoisen Keski-Suomen yhteisviehelupa”).
• Lupa verkosta: www.kalakortti.com

FISHING DISTRICT
Fishing district fee allows you to troll, cast and flyfish in the permit territory
marked in red.
• Year, over 18-years old, 50 €.
• Week, over 18-years old, 15 €.
• Under 18-years old without fee (prepare to prove your age).
• Rod limit 10 rods/boat.
• One fee/boat.
• Fee can be paid to account number:
FI47 4761 1020 0070 26

Northern Central Finland fishing districts (1-4)

• Year, over 18-years old, 100 €.
• Under 18-years old without fee.
• In Kivijärvi 10 rods/boat
• One fee/ boat.
• Fee can be paid to account number:
FI96 5290 0220 6518 20 (Mark: “Northern Central Finland fishing
distr.)

www.kivijarvenkta.fi

ERITYISKOHTEET, KALASTUSMATKAILU- YM. YRITYKSET
Nimi
Name
Name

Lisätietoja
Information
Informationen

Hilmonjoki

Raimo Hakkarainen,
0400 123 136
Arto Vasalampi,
040 772 3194
Tuliniemen lomamökit,
050 592 0726
Risto Turpeinen,
040 590 3894
Kalervo Kupari,
040 572 8419
Koirasalmen luontotupa
Luvanmyynti, venevuokraus, majoitus, ateriapalvelut,
040 939 8147
ohjelmapalvelut
www.koirasalmi.fi
www.eraluvat.fi
0400 396 434
Mökkimajoitusta, ohjelmapalvelut
www.lomahoikka.fi		 -luvat, -retket, turvesauna
Matti Piispanen
Majoitus, savusauna
0400 829 857
kesäkaudella
050 592 0726
Majoitus					
www.tuliniemi.com		
020 769 4300
Majoitus, ohjelmapalvelut, nuorten harrasteleirit
www.piispala.fi
0400 429 915
Mökkimajoitus, kalastus- ja eräretket ja muut
www.villipeura.fi
ohjelmapalvelut, mökkivuokraus, kahvio
040 544 3025
Majoitus, luontoretket, järvi- ja koskikalastus,
www.tarvaalantila.com
ateriapalvelut
0400 640 675
Loma-asuntoja Kannonjärven rannalla ympäri vuoden,
www.hiekkarannanlomat.fi
venevuokraus
0400 888 434
Mökkivuokraus

Veitjoki
Viiva- ja
Välijoki
Heitjärvi
Vuosjärvi
Koirajärvet,
Ahvenlampi
Kaunislampi
Heikinlampi
Lomahoikka
Heitjärvi
Tuliniemen Lomamökit
Piispala
Hannunkiven lomakylä
Villi Peura oy
Tarvaalan luomu- ja matkailutila
Hiekkarannan lomat, Kari Liimatainen
Jäpänkosken lomamökit
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Palvelut/ym
Services/etc
Service/ usw.

Oinosten lomamökit

0400 262 559
Viiden tähden loma-asunto, loimutupa
www.oinostenloma.net
varaus@oinostenloma.net
			

www.kivijärvi.fi

www.kinnula.fi

www.kannonkoski.fi

2. Kivijärven kalatalousalue

Kinnulan monipalvelu HannaMari
014-485 112
040 570 1233

Vihtaperä
Grilli-kioski
040 595 8916

Kivikangas
Jääjoki

Myllymäki

Kinnula

Kuukkanen

Urpila

Hillinki
Matkusjoki
Kylmäsperä
Koivulehto

Muhola

Vahtila

Saarenkylä

Myllyaho

Markokylä
Rutasaari

Kontumäki

Koirasalmi

Vanhala

Ristiniemi

Koirajärvet

Lomahoikka

Autioniemi
Kalliomäki

Vipulahti

Puralankylä

Autionperä
Saintila

Päivärinne
Riansaari

Lahdenperä

Saihonniemi

Veitjoki

Hannunkiven
Lomakylä

Aittolahti

Kopsaperä

Tiironkylä

Kivijärvi
Rasi

Perkausperä

Kouvanniemi

Myllyperä

Siikaniemi

Riihiperä

Kallioniemi

Villi Peura oy
0400 429 915

Lokakylän satama

Kismanniemi

Alanko
Heitjärvi

Piispala

Rytyperä
Vuosjärvi
Korosniemi

Niemelä

Tarvaalan
Luomu- ja
matkailutila

Kannonkoski
Joenniska
Tyynelä

Mäkelä

Vihtaperä

Vastinki
Viivajoki

Hilmo

Luomala

Halkoperä

Tuliniemen Lomamökit

Terelä
Vuoskoski

Yläpää

Piispala
020 769 4300

Kämäri

Naurisranta

Mustikkaperä

Pirttiperä

Huhmarlahti

Miesko

Vörstinperä

Käräjämäki

Räihä

Jokiniemi

Nuorenmäki

Isokylä
Konttila

Hilmonjoki

Rykilä

Korteaho

Kannonjärvi

Saukkola

Maja-aho

Vipumäki

Kannonpää

0

2

4

6

8

10 km

Hiekkarannan lomat
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3. K e i t e l e e n k a l a t a l o u s a l u e
POHJOIS-KEITELEEN VIEHEKALASTUSALUE
Kalatalousalueen lupa oikeuttaa uistin-, heittouistin- ja perhokalastukseen
karttaan punaisella merkityllä lupa-alueella.
• Vuosilupa, 18- vuotta täyttäneet 52 €.
• Viikkolupa, 18-vuotta täyttäneet 16 €.
• Vuorokausi, 18-vuotta täyttäneet 8 €.
• Alle 18-vuotiaat maksutta.
• Lupa on henkilökohtainen.
• Ei vapamäärärajoituksia.
• Luvan voi maksaa tilille:

POHJOIS-KEITELE FISHING DISTRICT
Fishing district fee allows you to troll, cast and flyfish in the permit territory
marked in red.
• Year, over 18-years old, 52 €.
• Week, over 18-years old, 16 €.
• Day, over 18-years old, 8 €
• Under 18-years old without fee (prepare to prove your age).
• Permit is personal.
• No rod limits in trolling.
• Fee can be paid to account number:

Koko Keiteleen lupa (3 ja 4)
• Vuosilupa, 18-vuotta täyttäneet 60 €.
• Alle 18-vuotiaat maksutta.
• Lupa on henkilökohtainen.
• Luvan voi maksaa tilille:

Whole Keitele permit (3 and 4)
• Year, over 18-years old, 60 €.
• Under 18-years old without fee.
• Permit is personal.
• Fee can be paid to account number:

Pohjoisen Keski-Suomen yhteisviehelupa (1-4)
• Vuosilupa, 18-vuotta täyttäneet 100 €.
• Alle 18-vuotiaat maksutta.
• Kivijärvellä vaparajoitus 10 vapaa/vene, muilla alueilla ei vaparajoituksia.
• Lupa on venekuntakohtainen.
• Luvan voi maksaa tilille:
FI96 5290 0220 6518 20 (Merkitse “ Pohjoisen Keski-Suomen
yhteisviehelupa)
• Lupa verkosta: www.kalakortti.com

Northern Central Finland fishing districts (1-4)

FI96 5290 0220 6518 20

FI96 5290 0220 6518 20

FI96 5290 0220 6518 20

FI96 5290 0220 6518 20
•
•
•
•
•

Year, over 18-years old, 100 €.
Under 18-years old without fee.
In Kivijärvi 10 rods/boat, in other areas no rod limits in trolling.
One fee/ boat.
Fee can be paid to account number:
FI96 5290 0220 6518 20(Mark: “Northern Central Finland fishing
distr.).

www.keiteleenkta.fi

ERITYISKOHTEET, KALASTUSMATKAILU- YM. YRITYKSET
Nimi
Name
Name

Lisätietoja
Information
Informationen

Palvelut/ym
Services/etc
Service/ usw.

Huopanankoski

www.ostaluvat.fi
Huopanankosken kalastuskeskus/			
www.huopanankoski.fi
kahvio-myymälä, savukalaa yms.
		
Kymönkoski
www.eraluvat.fi
020 69 2424
Kärnänkoski, Kellankoski

www.eraluvat.fi
020 69 2424

Kyrönpuro

www.eraluvat.fi
020 69 2424

Keihärinkoski

www.eraluvat.fi

Kellankoskella vain perhokalastus!

020 69 2424
Löytänä-järvi

Jouni Ilmasti,
040 514 1072

Kärnänreitin välijärvet

Kymönkosken Ruokapuoti Ky
(014) 532 119

Hännilänsalmi Camping

Majoitus, kanootti- ja venevuokraus, kesäkahvio

Villi Pohjola

kesä 041 437 5952, (014) 572 550
www.hannilansalmi.fi
040 740 5595
www.eravaris.com
050 382 5939, 050 520 3739
www.kolumbus.fi/miekkaniemi
020 798 1440
www.pihkuri.fi
www.wildnordic.fi

Jennan lohiappaa

www.jennavaaput.fi

Kirjolohen kalastus

Erävaris
Miekkaniemi B&B
Hotelli Pihkuri

www.viitasaari.fi
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Kalastusopas, ohjelmapalvelut, ateriat, majoitus
Aamiaismajoitus, veneretket
Majoitus-, ateria-, kokous- ja ohjelmapalvelut
Majoitus

VIITASAAREN JÄRVIPELASTAJAT R.Y.

Ruuhijärvet

P/v Wiitasaari 0400 178 462
Meri-VHF
kanava 16
Hälytysnumero 112
Pelastuslaitos 044 459 7408
Kiireettömät tehtävät 0800 30 2230

Löytänä

Tenhola
Kotvala

Keitelepohja

Kärnän koskireitin välijärvet

Lökkö

Kellankoski
(vain perhokalastajille)

Kärnänkoski ja
Kyrönpuro

Viitajärvi
Vehkasaari

Joutsenjärvi

Salmilahti

Jokilahti

Muurue
Luotolansaaren
kalasatama
0400 547 409

Siilinsalo

Kymönkoski

Multapuro

VIITASAARI

Naurisranta
Huopana

Koivula

Kymönkoski

Kurkela
Tereniemi

Hotelli Pihkuri
020 7981 440

Vermatsaari

Kinnulanmäki

Honkasaari

Rajala

Ilmojärvi
Toulat

Puro

Luotolansaari

Kymönkosken
ruokapuoti

Lampila

Taimonniemi

Keihärinkoski

Keihärinkoski

Kärnä

Viitakangas

Hevosjärvi

Permosranta

Lähdeaho
Valkeiskylä

Simola

Jurvansalo

Sulkava

Huopanankoski

Mäntylä

Hietasaari
Kiminkiniemi

Hanhilampi

Korpiharju

Tokolankylä

Ruikkala

3. Keiteleen kalatalousalue

WWW.HUOPANANKOSKI.FI

Hankasaari

Suovanlahti

Huopanankoski

Märätsalo

Autionkylä
Lehtola

Kalliopuro

Puronkylä
Jalama

Kaljula

Jennan lohiappaa

Haarala

Rajankylä

Emonen
Niinilahti
Hännilänsalmi
camping

Marttila

Kallioniemi
Aroniemi

Niininiemi
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10 km
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4. K e i t e l e e n k a l a t a l o u s a l u e
ALA- JA KESKI- KEITELE FISHING DISTRICT

ALA- JA KESKI-KEITELEEN VIEHEKALASTUSALUE
Kalastusalueen lupa oikeuttaa uistin-, heittouistin- ja perhokalastukseen
karttaan punaisella merkityllä lupa-alueella.
• Vuosilupa, 18- vuotta täyttäneet 50 €.
• Viikkolupa, 18-vuotta täyttäneet 15 €.
• Vuorokausi, 18-vuotta täyttäneet 7 €.
• Alle 18-vuotiaat maksutta.
• Lupa on henkilökohtainen.
• Ei vapamäärärajoituksia.
• Luvan voi maksaa tilille:
FI96 5290 0220 6518 20

Fishing district fee allows you to troll,
cast and flyfish in the permit territory marked in red.
• Year, over 18-years old, 50 €.
• Week, over 18-years old, 15 €.
• Day, over 18-years old, 7 €.
• Under 18-years old without fee (prepare to prove your age).
• Permit is personal.
• No rod limits in trolling.
• Fee can be paid to account number:
FI96 5290 0220 6518 20

Koko Keiteleen lupa (3 ja 4)

Whole Keitele permit (3 and 4)

Pohjoisen Keski-Suomen yhteisviehelupa (1-4)

Northern Central Finland fishing districts (1-4)

• Vuosilupa, 18-vuotta täyttäneet 60 €.
• Alle 18-vuotiaat maksutta.
• Lupa on henkilökohtainen.
• Luvan voi maksaa tilille:
FI96 5290 0220 6518 20

• Year/Jahre, over 18-years old, 60 €.
• Under 18-years old without fee.
• Permit is personal.
• Fee can be paid to account number:
FI96 5290 0220 6518 20

• Vuosilupa, 18-vuotta täyttäneet 100 €.
• Alle 18-vuotiaat maksutta.
• Kivijärvellä vaparajoitus 10 vapaa/venekunta,
muilla alueilla ei vaparajoituksia.
• Lupa on venekuntakohtainen.
• Luvan voi maksaa tilille: FI96 5290 0220 6518 20
(Merkitse “ Merkitse “ Pohjoisen Keski-Suomen yhteisviehelupa").
• Lupa verkosta: www.kalakortti.com

• Year/Jahre, over 18-years old, 100 €.
• Under 18-years old without fee.
• In Kivijärvi 10 rods/boat, in other areas no rod limits in trolling.
• One fee/ boat.
• Fee can be paid to account number:
FI96 5290 0220 6518 20 (Mark: “ Northern Central Finland fishing
distr.”).

www.keiteleenkta.fi

ERITYISKOHTEET, KALASTUSMATKAILU- YM. YRITYKSET
Nimi
Name
Name

Lisätietoja
Information
Informationen

Naarakoski

Palvelut/ym
Services/etc
Service/ usw.

Niskanen Oy
020 7189 800
Kartano Kievari
020 7436 450
Neste Äänekoski
(014) 522 073
Suojärvi
Pentti Kautto
040 7213 836
Kanavaradio oy
(014) 544 501
Loma-Lintula
040 7642 797
Majoitus (mökki ja vene), rantasauna
			
Luontoloma
0400 836 802
Mökkimajoitus, luontoretket, vuokraveneitä
Lepänjuuri
www.lepanjuuri.fi
Kartanoravintola ja
040 589 8061
Majoitus, vieraslaituri,
Camping Hankala
www.kartanoravintola.fi
vene- ja kanoottiretket, rantasauna, ohjelmapalv.
Suolahden satama
(014) 544 545
Kesäravintola, A-oikeudet, laivalaituri, jätehuolto,
ja ravintola Majakka
044 284 8275
polttoainejakelu, septi ja tanssipaviljonki

www.aanekoski.fi
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Vinharin saari
Veneilytukikohta

Harinkaansalo

Järvenpää
Härkäpohja
Pyhänsalo

Kalaniemi

Muroaho
Leppiniemi
Myllypohja

Kivetty

Listonniemi

Konginkangas

Huuskola

Rokkapohja

Sorvasalo

Pyhälahti

Kantola

Tuukkala

Nurmela

Rimppi

Liimattala

Kangaskylä

Levälahti

Syvälahti

Ruotinkylä

Salkoniemi

Niskanen Oy
020 7189 800

Pakokangas

Shell-huolto
Harpent Oy
020 7811 611

Rotkola
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Haapa-aho
Saarikas

Kalliolahti

Luontoloma
Lepänjuuri

Niskala
Suolahden
satama

Sumiaisten
vieraslaituri

Loma-Lintula

Paadentaipale

SUOLAHTI

LUULAHDEN
LUKKO
0400 983 782
Äänekosken
satama

Rantakylä

Vihijärvi

Mämmen huolto ja baari ky
014-585 566

Kovala

Aittomäki
Jouhtiniemi

Rautionmäki

Sumiainen

ÄÄNEKOSKI

Alakylä
Lappi
Välimäki

Pynnönsaari

Laajaniemi

Mustaniemi

Pykälämäki

Matilanniemi

Lohilahti

Mämmenkylä

Jokijärvi

Viitakylä

Jänislahti

Kytänsalo

Kaiskari

Kolarinsaari

Haapakylä

Lapinniemi

Käpykolo

Partela

Teminkylä

Särkisalo

Patasalo

Riihilahti
Petäänniemi

Hirvisalo

Viitaniemi

Pängätsalo

Räihä

Iitsalo

Kangaslampi

Majo

Hautsalo

Soskonniemi

Matilan Ankkuri

Horonkylä

Helemosaari

Iso
Karttusaari

4. Keiteleen kalatalousalue

Viita
Harinkaa

Kartanoravintola &
Camping Hankala

Sumiaisten
Vanharouva
014 586 243

ALA-KEITELEEN
JÄRVIPELASTAJAT R.Y.
Päivystys
045 181 2112
Hälytysnumero 112
Kiireettömät tehtävät 0800 302230

Suojärvi
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