TERVETULOA PELHOON, SUOMEN
KALASTUSPÄÄKAUPUNKHIIN!
WWW.TRAVELPELLO.FI
ON MEÄN POKA TÄÄLÄ KAIKKIEN ROHKI HYÄ KALASTELLA ...
Ko hommaama asihaankuuluvat luvat!
Ko emmä laita leiriä pystöön methään tai venheen laskupaikale! Meiltä löytyy Pellosta rohki hyät
petipaikat kaikile osotheesta travelpello.fi. Sieltä löytyy sulle muitaki fiiniä palveluita!
Ko viemä roskat mennessä! Emmä met sunkhaan halvaa jättää niitä tänne luonthoon kenheen riesaksi!

OHJEITA LOHEN KALASTUKSEEN

01

Kalastettaessa tulee noudattaa näitä kalastusohjeita sekä Suomen ja
Ruotsin välisen rajajokisopimuksen kalastusääntöä ja siihen sovittuja
muutoksia.
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Väistä aina kalaa väsyttävää kalastajaa ja muista, että vieheessä kiinni
oleva lohi voi olla jopa parin sadan metrin päässä kalastajasta. Kelaa
tarvittaessa omat siimat pois.
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Ellet tunne jokea riittävästi, kysele paikallisilta kalastajilta ohjeita, joiden
mukaan voi turvallisesti liikkua ja kalastaa muita häiritsemättä. Pidä huoli
itsestäsi - pelastusliivin käytölle ei ole vaihtoehtoa.
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Käytä tulentekoon vain rannalla olevia laavu- ja tulipaikkoja. Älä
vahingoita eläviä puita. Laavut eivät ole asumista vaan taukoa ja lyhyttä
levähdystä varten.

03

Aja moottorilla lähtöpaikoille ajoväyliä pitkin. Korkean veden aikana
ajoväylä on yleensä joen keskellä, matalan veden aikana myös muualla.
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Älä roskaa! Vie jätteet mukanasi tai laita niitä varten oleviin jätesäkkeihin.
Palavat jätteet voit polttaa tulipaikoilla. Suojele arkaa ympäristöäsi aina
kaikkialla.

04

Vältä aina ajamasta moottorilla ottipaikkojen yli. Kierrä kalastajat
mahdollisimman kaukaa vauhtia hiljentäen.
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05

Aloita kalastus lähtöpaikalta omalla vuorollasi. Älä etuile - se aiheuttaa
vain turhaa riitaa.

Muista tehdä saalisilmoituksesi ja vastata Luonnonvarakeskuksen
saalistiedusteluun! Ilmoituspaikkoja löydät useimmista
luvanmyyntipaikoista, urheiluliikkeistä sekä leirintäalueilta ja netissä
osoitteessa lohitilasto.fi

06

Mikäli rannalla on soutuvuoroaan odottavia kalastajia, rantaudu ja odota
omaa vuoroasi. Älä lähde kalastamaan odotuspaikalla olevien veneiden
alapuolelta.
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Älä ahnehdi! Muista, ettei lohi säily pakasteessakaan paria kuukautta
kauempaa. Suomen ja Ruotsin puolella kalastajan saaliskiintiö on yksi
lohi / vuorokausi (24 h). Vuorokausilupa oikeuttaa yhden lohen
ottamiseen luvan voimassaoloaikana (24 h).

07

Älä pitkitä kalastusta samalla kalastuspaikalla, se on muille häiriöksi.

TORNIONJOKI-MUONIONJOKI-KÖNKÄMÄENO -YHTEISLUPA-ALUE:
Lisätietoa & lupien osto: www.yhteislupa.com
LOHI

RANNALTA KALASTUKSESSA HUOMIOITAVAA

Suomen puolella lohen kalastus on sallittu koko rajajoella Kilpisjärvelle saakka.
Ruotsin puolella lohen kalastus on sallittu Haaparannasta Pajalan kunnan
etelärajalle. Matkakoskella lohenkalastus yhteisluvalla ei kuitenkaan ole sallittua.
Pajalan kunnan etelärajalta pohjoiseen lohen kalastus on sallittu vain tässä
sopimuksessa mukana olevilla vesialueilla.

Yhteislupa on kalastuslupa eikä se anna oikeutta rannalla liikkumiseen. Alueella
kulkeminen tapahtuu kummankin maan jokamiehenoikeuden ja muiden
säädösten mukaisesti. Mökkien edustalla tai laitureiden lähellä ei pidä kalastaa.

MUUT KALAT
Suomen puolella muiden kalojen viehekalastus on sallittua vain tässä
sopimuksessa mukana olevilla vesialueilla (Väylän viehelupa).
Ruotsin puolella muiden kalojen viehekalastus on sallittua Haaparannasta
Pajalan kunnan etelärajalle vain tässä sopimuksessa mukana olevilla vesialueilla.
Pajalan kunnan etelärajalta pohjoiseen muiden kalojen kalastus yhteisluvalla ei
ole sallittua.

TAIMENEN KALASTUS ON KIELLETTY
Saaliksi saatu taimen on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai
kuolleena.

KALOJEN ALAMITAT: Lohi 50 cm, Harjus 35 cm
SAALISKIINTIÖ ON YKSI LOHI / KALASTUSVUOROKAUSI (24 h)
Vuorokausilupa oikeuttaa yhden lohen ottamiseen luvan voimassaoloaikana (24h)

LOHEN KALASTUS ON SALLITTU 1.6.-31.8.

VENEESTÄ KALASTETTAESSA HUOMIOITAVAA
Veneellä kalastettaessa myös soutajalla tulee olla yhteislupa. Kalastukseen
osallistumaton muu henkilö voi olla veneessä ilman yhteislupaa.
Moottorin käyttö on kielletty lukuun ottamatta suvantopaikkoja, jotka ovat
Övertorneån ja Aavasaksan välisestä sillasta alavirtaan. Lapin ELY -keskus ja
Fiskeriverket voivat myöntää moottorin käyttöön poikkeusluvan, jos siihen on
erityinen syy.
Tornion-Muonionjoen yhtymäkohdan koskien välillä Lappean-Ääverkosken
osakaskunnan ja Kengis Bruk Ab/ C-E Sohlbergin omistamalla vesialueella
(n.3ha) kalastus veneellä tapahtuu turvallisuussyistä opastettuna.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Yhteinen kalastuslupa oikeuttaa kalastukseen rajajoella valtakunnanrajasta
riippumatta. Tämä sopimus ei koske rajajokisopimuksen toimialueella
järjestettäviä lohen kalastuskilpailuja, joihin luvan myöntää hakemuksesta Lapin
ELY -keskus tai Havs- och vattenmyndigheten. Kalastusta säätelee Suomen ja
Ruotsin sopima Tornionjoen kalastusalueen kalastusääntö. Suomi ja Ruotsi
sopivat vuosittain kalastussäännöstä poikkeavat määräykset. Tietoa niistä löytyy
Lapin ELY -keskuksen sivuilta ely-keskus.fi

LOHEN KALASTUS ON KUITENKIN KIELLETTY:
Suomen aikaa Sunnuntaista klo 19:00 Maanantaihin klo 19:00
Ruotsin aikaa Sunnuntaista klo 18:00 Maanantaihin klo 18:00

ÄLÄ LEVITÄ LOHILOISTA!

KAIKKI KALASTUS KIELLETTY TIETYIN POIKKEUKSIN 15.9.-15.12.

Saaliin voi ilmoittaa urheiluliikkeistä, leirintäalueilta ja luvanmyyntipisteistä
löytyviin saalislistoihin. Ilmoita saalis vain yhteen listaan. Saalisilmoituksen voi
tehdä myös netissä osoitteessa www.lohitilasto.fi

Kuivaa tai desinfioi kalastusvälineesi siirtyessäsi lohijoelta toiselle.

MUISTA TEHDÄ SAALISILMOITUS

Luonnonvarakeskus tekee vuosittain saalistiedustelun. Mikäli saat kyselyn,
siihen vastaaminen on kalakantojen seurannan takia erittäin tärkeää,
vaikka saalis olisi jo merkitty saalislistaan tai lohitilasto.fi sivustolle.

Muista pittää kalastusluvat aina Väylälä matkassa !
Nappaa niistä vaikka kuva kännykhään, niin ei tartte myöhemmin lähteä polliisille näyttähmään.

