
MUONIO  
– KALASTAJAN  

PARATIISI

Kalavedet 
1.  Könkäsenjärvi
2.  Muorijärvi / Akanjärvi
3.  Mielmukkajärvi
4.  Utkujärvi
5.  Liepimäjärvi
6.  Vuontisjärvi
7.  Olosjärvi / Jerisjoki
8.  Torassieppi
9.  Jerisjärvi
10.  Särkijärvi
11.  Kangosjärvi /  

Kangosjoki
12.  Äkäsjärvi
13.  Pieni Harjujärvi
  i.  Muonionjoki

Veneenlaskupaikat
1.  Visannonkoski
2. Pallasjärvi Hirvaslahti
3. Pallasjärvi  

Pallaslompolo
4. Kiela
5. Pahtonen
6. Särkijärvi
  i. Kirkonkylä

KALASTAJAN ONNEN APAJAT!
Muonion monipuoliset kalavedet  

ja veneenlaskupaikat
Muoniossa on yli 200 kirkasvetistä ja kalaisaa  
järveä ja jokea. Tutustu Muonion kalavesiin ja  

tule meille kokeilemaan kalaonneasi!

PAREMMAT APAJAT  
OPPAAN KANSSA
Haluatko kalastaa paikallisen oppaan kanssa, kaipaatko  
välineitä tai venettä vuokralle vai oletko kenties majoitusta  
vailla? Tee kalastuselämyksestäsi täydellinen ja tutustu  
Muonion alueen opas-, ohjelma-, vuokraväline- ja majoitus- 
palveluihin www.discovermuonio.fi/aktiviteetit/kalastus  

TAPAHTUMIA KALASTUKSEN 
JA KALOJEN YSTÄVILLE

MUONION LOHIVIIKKO on vuosittain  
heinäkuun  viimeisellä viikolla.   
www.muonionlohiviikko.fi
(Tapahtumassa osallistumismaksu.)
 

 KATSO KAIKKI TAPAHTUMAT  
 www.discovermuonio.fi/tapahtumat 

Muonion matkailuneuvonta
SEO Muonio, Torniontie 6, 99300 Muonio
p. 040 585 1864 • info@muonio.fi

Kuva: Discover Muonio /KoutaKuva, Pauli Hänninen

Lue lisää Muonion  
kalavesistä!  
www.discovermuonio.fi/
kalastus 

Kartta  
sähköisenä 

Tiesitkö, että Muoniossa toimii SUOMEN KALAKIRJASTO?  
Vierailu Suomen Kalakirjastossa kruunaa  

kalastuslomasi Muoniossa. 
Kemiläisen metsätie 151, 99300 Muonio

p. 040 8372 598. Auki ma–pe klo 9–16
www.suomenkalakirjasto.fi 

Fishing information in English:  
www.discovermuonio.fi/en/fishing 



LUPA KALASTAA!
Kalastusluvat
Tornionjoki-Muonionjoki-Könkämäeno -yhteislupa-alue
Muonionjoella on voimassa yhteislupa, joka kattaa lohen  
osalta yhdeksän kunnan alueen Suomen puolella.  
Yhteisluvan voi ostaa joko koko alueelle tai yhden kunnan 
alueelle. Veneellä kalastettaessa myös soutajalla tulee olla  
yhteislupa. Lisätietoa ja lupien osto: www.yhteislupa.com 

Vapalupa
Metsähallituksen hallinnoimat vedet on jaettu vapa-alueisiin. 
Tietyllä vapa-alueella saa kalastaa, kun hankkii kyseiselle  
alueelle vapaluvan. Lisätietoja ja kohdekartta:  
www.eraluvat.fi 

Kalastonhoitomaksu
Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64- 
vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa.  
Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalasta- 
miseen. Usealla vavalla kalastaminen ja pyydyskalastus  
vaativat kalastonhoitomaksun lisäksi vesialuekohtaisen  
kalastusluvan. Lisätietoa ja maksaminen: www.eraluvat.fi 

Lupien myyntipaikat Muoniossa 
Yritysten aukioloaikojen puitteissa. Tarkista yritysten  
palvelu- ja aukioloajat verkkosivuilta tai suoraa kohteesta

KALASTAJAN KYMMENEN 
KOHDAN TARKISTUSLISTA
Rajoituksia, sääntöjä ja ohjeita:

❏ Taimenen kalastus on kielletty; saaliiksi saatu taimen on 
välittömästi laskettava takaisin veteen. 

❏ Lohen kalastus on sallittu 1.6. – 31.8. Lohen kalastus on 
kuitenkin kielletty sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin 
klo 19.00 Suomen aikaa. Kaikki kalastus kielletty tietyin 
poikkeuksin 15.9.-15.12.

❏ Kalojen alamitat: lohi 50cm ja harjus 35cm.

❏  Saaliskiintiö on yksi (1) lohi / kalastusvuorokausi (24h).  
Vuorokausilupa oikeuttaa yhden lohen ottamiseen 
luvan voimassaoloaikana (24h)

❏ Älä levitä lohiloista: kuivaa tai desinfioi kalastus- 
välineesi siirtyessäsi lohijoelta toiselle

❏ Muista tehdä saalisilmoitus osoitteeseen  
www.lohitilasto.fi 

❏ Mökkien edustalla tai laitureiden lähellä ei pidä 
kalastaa. Tarkista moottorin käyttöön liittyvät ohjeet 
osoitteesta www.yhteislupa.com 

❏	 Älä roskaa! Vie jätteet mukanasi.

❏ Käytä tulentekoon vain rannalla olevia laavu- ja  
tulipaikkoja.

❏ Muista pitää kalastusluvat aina mukanasi ja  
pelastusliivit päälläsi vesillä liikkuessasi!

Kuva: Discover Muonio /KoutaKuva, Pauli Hänninen

 

SEO Muonio v v 
Elämysvirta v v 
Lohestajatorppa  v v 
True North v v 
Wildfish Guiding  v  
Särkijärven Majat   v 
Pallastunturin 
Luontokeskus 

v v 

Lomamaja Pekonen  v v 
 

Yhteislupa

Muut lu
vat

(kysy kohteesta 

      
     t

arkemmin)

Kuva: Discover Muonio / Sanni Vierelä


