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KALASTUSLUPAHAKEMUS
Hakemus palautetaan osoitteeseen:  
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kalatalouspalvelut-yksikkö, PL 236, 20101 TURKU  
tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 2016/1139 vahvistetaan Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä 
kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma. Suunnitelma edellyttää neuvoston asetuksen 1224/2009 
ja komission asetuksen 404/2011 mukaisesti kalastuslupaa silakan, kilohailin ja turskan kalastukseen. Kalastuslupaa ei 
kuitenkaan tarvita kalastusalukselle, jonka kokonaispituus on alle 10 metriä ja joka toimii ainoastaan Suomen aluevesillä. 

Haen neuvoston asetuksen 1224/2009 7 artiklan ja komission asetuksen 404/2011 4 artiklan mukaista kalastuslupaa 
vähintään 10 metrin kokonaispituuden omaaville seuraaville kalastusaluksille:

Lupa turskan kalastukseen 
(rasti ruutuun)

Lupa silakan/ kilohailin kalastukseen 
(rasti ruutuun)

Kalastusaluksen  
FIN- tunnus

Allekirjoitus
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Kalastuslupa: 
  
Yhteisön vesillä toimivalla yhteisön kalastusaluksella on lupa harjoittaa erityistä kalastustoimintaa ainoastaan, jos tämä 
mainitaan voimassa olevassa kalastusluvassa silloin, kun kalastukseen tai kalastusalueisiin, jonka/joiden osalta on lupa 
harjoittaa toimintaa, liittyy seuraavia edellytyksiä: 
  
a) pyyntiponnistuksen rajoittamisohjelma; 
b) monivuotinen suunnitelma; 
c) kalastusrajoitusalue; 
d) kalastaminen tieteellisiin tarkoituksiin; 
e) muut tapaukset, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä.
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