TORNIONJOEN UUSIA KALASTUSSÄÄNTÖJÄ JOKIALUEELLA VUONNA 2011
Kalastus vavalla ja vieheellä








Kaikenlainen kalastus jokialueella on kielletty syyskuun 15 päivän alusta joulukuun 15
päivän loppuun, lukuun ottamatta nahkiaisen kalastusta merralla.
Lohen ja taimenen kalastus on sallittu vapakalastusvälineillä kesäkuun 1 päivän alusta
elokuun 31 päivän loppuun. Lohen- ja taimenen kalastuksen viikkorauhoitus on voimassa
sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00.
Muun kalan kuin lohen ja taimenen kalastus on sallittua 16.12 - 14.9 välisenä aikana. Muun
kalan pyynnissä ei ole viikkorauhoitusta.
Vapakalastusvälineissä saa olla enintään kolme viehettä yhtä vapaa kohden.
Kalastusvälineiden on oltava koko ajan kalastajan ulottuvilla.
Harrilaudan tai vastaavan käyttö on kielletty. Kielto koskee myös plaanareita niin rannalta
kuin veneestä kalastettaessa.
Rokastaminen on kielletty. Suun ulkopuolelta koukkuun tarttunut kala on välittömästi
laskettava takaisin veteen.
Myös veneen soutajalta vaaditaan normaalin kalastusluvan lisäksi kalastuksenhoitomaksun
suorittamista.

Alamitat





lohi ja taimen 50 cm.
Harjus 35 cm
Pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun, yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.
Talvehtinut lohi (talvikko) on laskettava takaisin veteen.

Saaliskiintiö


Vavalla ja vieheellä tai lipolla kalastettaessa sallitaan yhden lohen tai taimenen pyytäminen
ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Kalastus verkoilla ja lipolla








Ankkuroituja verkkoja ei saa asettaa pyyntiin virtaan eikä kosteeseen. Ankkuroidun
verkkojadan pituus saa olla enintään 60 m ja jatojen välin on oltava vähintään 60 m.
Lohta ja taimenta saa kalastaa kulkuverkolla ja kulteella vain erikseen nimetyissä
apajapaikoissa juhannusviikon tiistaista torstaihin ja juhannusta seuraavina kahtena
viikonloppuna perjantaista kello 19 seuraavaan sunnuntaihin kello 19 asti. Verkon
solmuvälin tulee olla vähintään 50 millimetriä.
Muuta kalaa kuin lohta ja taimenta saa kalastaa kulkuverkolla ja kulteella vain erikseen
nimetyissä apajapaikoissa ainoastaan heinäkuun 15 päivän alusta syyskuun 14 päivän
loppuun. Verkon solmuvälin tulee olla vähintään 40 mm ja enintään 50 mm.
Muun kalan kuin lohen ja taimenen pyynti on sallittu ankkuroiduilla verkoilla 16.12 - 14.9
välisenä aikana. Pyynnissä ei saa käyttää riimuverkkoa ja verkon solmuvälin tulee olla 40 50 mm sekä lankana yksisäikeinen monofiili enintään 0,20 mm paksu.
Lohta ja taimenta saa kalastaa lipolla vain erikseen nimetyissä apajapaikoissa
juhannusviikolla maanantaista kello 19 sunnuntaihin kello 19 asti.



Muita kaloja kuin lohta ja taimenta saa kalastaa lipolla vain erikseen nimetyissä
apajapaikoissa juhannusviikon maanantaista kello 19 syyskuun 14 päivän loppuun.



Muun kalan kuin lohen ja taimenen lippoaminen jokialueella on sallittu vain lipolla, joka on
valmistettu enintään 0,40 mm vahvuisesta yksisäikeisestä nailonlangasta (poistettu
silmäkoko vaatimus mmm:n ja fiskeriverkketin päätöksellä 31.3.2011).

Kalastuslupien hinnat


Kalastuslupien hinnat löytyvät Tornionjoen yhtenäislupatoimikunnan sivuilta
http://www.yhteislupa.com/

Muuta




Kiellettyjä pyyntivälineitä ei saa säilyttää veneessä tai pitää muutoin käsillä. Sama koskee
muulloin sallittuja pyydyksiä kieltoaikana.
Tarkemmat kalastussäännöt löytyvät rajajokisopimuksesta ja kalastussäännöstä oheisesta
linkistä: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100091/20100091_2
Mm. kielletyistä pyyntivälineistä on tarkemmin kalastussäännön 7§:ssä. Määräykset
liikkuville rihmapyydyksille ja lipolle löytyvät tarkemmin kalastussäännön 4§, 6§,8§, 10§ ja
11§ pykälistä sekä rajajokisopimuksesta (34 artikla 8. kohta)
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