Inarin kalastusalueen kalastussääntö 2017-2019
www.inarinkalastusalue.fi
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt kalastuslain
10.4.2015/379 53 §:n ja 56§:n, 57§:n ja 124 §:n nojalla 16.12.2016 (dnro 3455713-2016) tehdyllä päätöksellä Inarin kalastusalueen kalastussäännössä
esitetyistä rajoituksista, määräyksistä sekä kalojen pyyntimitoista tämän
kalastussäännön mukaisesti.
Kalastussääntö on voimassa 1.1.2017-31.12.2019

I luku
Yleiset määräykset
1§
Soveltamisalue ja voimassaolo
Tätä
kalastussääntöä
sovelletaan
Inarin
kalastusalueen
(kalatalousalueen)
toimintapiirissä. Kalastussäännöllä toteutetaan Inarin kalastusalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelmaa.

Siltä osin kun kalastusta ei säädellä tässä kalastussäännössä noudatetaan uutta
kalastuslakia 10.4.2015/379 ja kalastusasetusta 26.11.2015/1360.
II luku
Pyydykset
2§
Sallitut pyydykset
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Kalastukseen oikeutetut saavat käyttää kalastusoikeutensa ja kalastuslain ja -asetuksen rajoissa
sekä jäljempänä säädetyin rajoituksin seuraavia pyydyksiä:
1) pohjaverkkoa;
2) pintaverkkoa järvissä;
3) rysää ja isorysää järvissä;
4) liikkuvaa rihmapyydystä (nuotta, trooli) järvissä sekä merkityillä paikoilla jokialueilla;
5) katiskaa järvissä ja jokien suvantopaikoissa;
6) pitkäsiimaa järvissä;
7) harrilautaa
8) vapaa- ja viehettä sekä perhoa;
9) täky- ja iskukoukkua;
10 maderysää ja madepatoa jään alla;
11 atrainta järvissä;
12 lippoa;
13 harppuunaa järvissä.

3§
Pyydysten käyttöä koskevat yleiset rajoitukset
Muun kuin muikun tai reeskan kalastukseen tarkoitetussa pintaverkossa tulee solmuvälin olla
vähintään 75 mm. Pintaverkon käyttö on kielletty ennen elokuun 20. päivää.
Pintaverkolla tarkoitetaan veden pintaan tai lähemmäksi kuin 1,5 metriä veden pinnasta
asetettua verkkoa.
Muikun ja reeskan pyyntiin tarkoitetun pintaverkon suurin sallittu solmuväli on 22 mm.

III luku
4§
Kalastuksen rajoittamien Inarin kunnan alueella
Kalastuslain- ja asetuksen määräysten lisäksi kalastusalue asettaa kalastuslain 1 §:n tavoitteiden
saavuttamiseksi Inarin kalastusalueen vesiin seuraavat pyyntirajoitukset vesien omistuksesta ja
hallinnasta riippumatta.
1. Kalastuksen rajoittaminen Juutuanvuonossa järvitaimenen pääsyn turvaamiseksi
kutualueille
I. Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta
elokuun 1 päivän alusta syyskuun 30 päivän loppuun Inarijärvessä vesialueella, jonka ulkorajat
ovat: Juutuanjoen suussa Pappilanniemen kärjen ja Vuopajanniemen kalliokärjen kautta kulkeva
linja ja jonka ulkorajan muodostaa Tissikivisaaren keskikohdan yksityismaan rajasta pohjoisen
ison Aviosaaren koillispään välinen suora linja, josta suorana linjana länteen Pielpaniemen
keskikohdalle pienen niemen nokkaan. Siitä edelleen rantaviivaa seuraten Pielpavuonon
Kesäkalalahden saaren tasalta suorana linjana Pielpavuonon poikki, josta rantaviiva seuraten
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Pahtaniemen länsirannan keskikohdalle, josta suorana linjana Ulmosensaaren eteläkärjen kautta
Ekorrensaaren eteläkärkeen ja siitä Lammassaaren itäkärkeen josta Vuopajaniemen kärkeen.
Länsirajan muodostaa Tissikivisaaren läntisen niemennokan päästä suora linja Elinaniemen
keskikohdalle, josta rantaviivaa seuraten Partajängänniemen pohjoispään kohdalta suorana
linjana Mutustelmaniemen pohjoispäähän, josta Lyijyniemestä suorana linjana Hirvasniemeen
kärjen kautta Uruniemen kärkeen ja siitä edelleen lomakylä Inari rantaan.
II. Rauhoitusaikana kalastus on sallittu edellä mainitun rauhoitusveden ulkopuolelle rajatuilla
Juutuanvuonon rantakaistaleilla kalastusoikeuden omaavilla Pahtaniemen länsirannan
keskikohdalta linja Ulmosensaaren eteläkärkeen josta suoralinja Ekorensaaren eteläkärkeen ja
siitä Lammassaaren itäkärjen kautta Vuopajaniemen kalliokärkeen. Vuonon etelärannalla
Mutustelmaniemestä Lyijyniemen kärjen kautta Hirvasniemen kärkeen ja edelleen Uruniemen
kärkeen ja siitä Lomakylä Inari rantaan. Rauhoitusaikana pyynnissä saa käyttää korkeudeltaan
enintään 2 metrin korkeaa ja yksisäikeistä vahvuudeltaan enitään 0,17 mm monofilverkkoa
vuoden 2016 loppuun, jonka jälkeen langan vahvuus saa olla enintään 0,15 mm.

2. Kalastuksen rajoittaminen Juutuanjoessa taimen lisääntymisen turvaamiseksi
I. Kaikenlainen kalastus on kielletty Juutuanjoessa koko vuoden linjalta Pappilanniemen kärki –
Vuopajanniemen kärki 4-tien sillan kohdalle.
II. Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä rannalta tapahtuvaa
kalastusta 4-tien sillalta Alakosken niskalle kesäkuun 1.päivän alusta heinäkuun 31.päivän
loppuun.
III. Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta
rannalta ja veneestä Jäniskosken niskalta Jurmukosken niskalle kesäkuun 1. päivän alusta
elokuun 31. päivän loppuun.
IV. Koko joessa on sallittu kalastaminen jään alta täkykoukuilla ja pilkillä, mutta täkykoukkujen
syöttinä ei saa käyttää muista vesistöistä tuotua kalaa.
3. Kalastuksen rajoittaminen Inarijärvessä Ivalojokisuun vesialueella pohjasiian ja
järvitaimenen kutualueille pääsemisen turvaamiseksi
Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta
Ivalojokisuussa syyskuun 1. päivän alusta joulukuun 15. päivän loppuun alueella, jonka
ulkorajan muodostaa Ämmänhiekan matalikon ulkoreuna Kuukasniemen kärkeen, josta suorana
linjana Kaskamosaaren pohjoispään kummelille, josta sen välittömässä läheisyydessä olevalle
itäviitalle ja siitä suoraan Pitkä-Mauran keskikohdan niemen kärkeen, josta Pitkä-Mauran
eteläkärkeen, Pitkä-Mauran eteläkärjestä suoralinja Kota-Mauran niemen eteläkärkeen, josta
suorana linjana Korkia- Mauran eteläkärkeen, josta Korkia- Mauran rantaviivaa seuraten
Rauhastosaarten pohjoispään tasalle. Rauhastosaarten pohjoispään tasalta suorana linjana
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länteen Aittasaaren eteläkärkeä sivuten Mahlatin Taajomavaaran rantaan, josta rantaviivaa
seuraten Piltsiniemen pohjoiskärkeen, josta Mahlattisaaren rantaviivaa seuraten, Laattianiemen
kummelille, josta suorana linjana itäviitan kohdalta Mahlattinuoran suun poikki Patokotaniemen
J -taululle, josta rantaviivaa seuraten Kivilahden suun poikki Hämähäkkiniemen Kalliokosken
länsilahteen, josta suorana linjana Mutasaaren länsipäätä sivuten Konesniemen kärjen
kolmijalkakivelle, josta suorana linjana Kaijasaaren pohjoiskärjen kautta Veskoniemen kärkeen
(Niemelä).
4. Kalastuksen rajoittaminen Ivalojoessa pohjasiian ja järvitaimenen lisääntymisen
turvaamiseksi
I. Kaikenlainen kalastus lukuun ottamatta täkykoukuilla ja pilkillä tapahtuvaa kalastusta on
kielletty Ivalojoessa ja siihen laskevissa sivujoissa syyskuun 1. päivän alusta joulukuun 15. päivän
loppuun. Rauhoitusalue alkaa Ivalojokisuussa linjalta Konesniemen pohjoiskärjen kolmijalkakivi
– Kaijasaaren länsireuna – Kaijasaaren pohjoiskärki – Veskoniemen kärki (Niemelä) – Oukosen
niemi. Rauhoituksen ulkopuolelle rajataan kaikki Ivalojoen vuopajat Toloskoskesta alaspäin.
Rauhoituksesta vapautetut vuopajat alkavat suoralta linjalta Ivalojoen rantaviivan ulkopuolella.
Rauhoitusaikana kalastaminen on sallittu jään alta täkykoukuilla ja pilkillä, mutta syöttinä ei saa
käyttää muista vesistöistä tuotua kalaa.
II. Rauhoitusajan ulkopuolella Ivalojoessa saa käyttää pyynnissä korkeudeltaan enintään 2 metrin
korkeaa ja yksisäikeistä vahvuudeltaan enintään 0,17 mm monofilverkkoa vuoden 2016 loppuun,
jonka jälkeen langan vahvuus saa olla enintään 0,15 mm. Verkkoa ei saa käyttää koskessa eikä
200 m lähempänä kosken suuta tai niskaa.
III. Kaikenlainen kalastus lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta on kielletty
Alajärveen laskevassa Alajoessa.
IV. Kaikenlainen kalastus on kielletty Alajärvestä laskevan Alajoen Myllykoskessa.
V. Kaikenlainen kalastus on kielletty Hammasjoessa, Nuovakkajoessa, Rullajoessa, Karvajoessa,
Appisjoessa alimmaiseen Appislompoloon saakka ja Kyläjoessa. Kalastuksen viikkorauhoitus
Ivalojoessa on maanantaisin ajalla 15.6. – 30.8. Viikkorauhoituksen aikana on Ivalojoen
rauhoitusalueella kaikenlainen kalastus kielletty katiskapyyntiä lukuun ottamatta.
Viikkorauhoituksella pyritään turvaamaa taimen nousua Ivalojokeen nykyistä paremmin.
Huom! Kalalastusasetuksen 26.11.2015/1360 3 luku 12 §. Vaelluskalavesistöön kuuluvassa
joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivän loppuun.
5. Kalastuksen rajoittaminen Sarmijoessa taimenen lisääntymisen turvaamiseksi
Kaikenlainen kalastus lukuun ottamatta jään alta tapahtuvaa kalastusta täkykoukuilla ja pilkillä
Sarmijoen suussa Sarmivuonossa linjalta Mustaniemi – Taimenenhyppäämäniemi – Sarmijoki
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lompolot mukaan lukien Sarmijoen niskalle Sarmijärvessä linjalle Rovaniemen länsireuna –
Juomusniemi syyskuun 1. päivän alusta marraskuun 30. päivän loppuun.
Huom! Kalastusasetuksen 26.11.2015/1360 3 luku 12§. Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa
kalastus verkolla on kielletty kaikissa vaelluskalajoissa elokuun 15 päivästä marraskuun 30
päivän loppuun.
6. Kalastuksen rajoittaminen Tsiuttajoessa taimenen lisääntymisen turvaamiseksi
Kaikenlainen kalastus on kielletty Tsiuttajoessa Pautujärvelle asti ja Tsiuttajokisuussa
Inarijärvessä linjalta Heinäniemi – Partakonsaaren länsipään eteläinen niemen nokka, josta
suorana linjana Haapaniemen eteläisen niemen nokka kesäkuun 21. päivän lokakuun 15. päivän
loppuun.
Huom! Kalastusasetuksen 26.11.2015/1360 3 luku 12 §. Vaelluskalavesistöön kuuluvassa
joessa kalastus verkolla on kielletty kaikissa vaelluskalajoissa elokuun 15 päivästä
marraskuun 30 päivän loppuun.
7. Kalastuksen rajoittaminen Kirakkajoessa taimenen ja harjuksen lisääntymisen
turvaamiseksi
I. Kaikenlainen kalastus on kielletty Kirakkajoessa kesäkuun 1. päivän alusta marraskuun
loppuun välisenä aikana. Kielto koskee samana aikana myös kalastusta 200m lähempänä
Kirakkajoensuuta tai niskaa Hammasjärvessä, ylimmissä Jakulompoloissa, Kirakkajärvessä,
Jakujärvessä, ja alimmaisissa Jakulompoloissa. Kalastus on myös kielletty edellä mainittuna
aikana Rahajärvessä 400 m lähempänä Kirakkajoen suuta.
II. Kaikenlainen kalastus on kielletty KalL 26§ 2 mukaisesti Kirakkajoen voimalaitoksen
kalaportaiden kalatien kohdalla Ukonjärvessä ja Rahajärvessä . Kalastuskielto Ukonjärvessä
ulottuu 200 metriä voimalaitosuoman sivuille rantaviivaa pitkin mitattuna ja jokisuun edustalle
oleville kareille. Rahajärvessä kaikenlaisen kalastuksen kielto ulottuu 200 m kalatien suusta
järvelle päin.
8. Kalastuksen rajoittaminen Kaamasjoessa taimenen ja harjuksen lisääntymisen
turvaamiseksi
I. Kaikenlainen kalastus on kielletty Kiellajoessa ja siihen laskevissa sivujoissa Karigasniemen
maantiesillasta ylöspäin ja Stuorraäytsijoessa.
II. Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta
Kaamasjoessa Syysjoen suun yläpuolisella alueella ja Kiellajoessa maantiesillasta alaspäin
kesäkuun 1. päivän alusta elokuun 31. päivän loppuun.
III. Verkkokalastus on kielletty Syysjoen suun alapuolisella alueella heinäkuun 1. päivän alusta
elokuun 31. päivän loppuun.
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IV. Kaamasjoessa ja Muddus- sekä Vastusjärvessä 200 metriä lähempänä joen suuta tai niskaa ja
Muddusjärven ja Vastusjärven välisellä vesialueella verkkopyynnissä saa käyttää enintään 2
metriä korkeaa ja yksisäikeistä vahvuudeltaan enintään 0,17 mm monofilverkkoa vuoden 2016
loppuun, jonka jälkeen langan vahvuus saa olla enintään 0,15 mm. Verkkoa ei saa käyttää
koskessa eikä 200 m lähempänä kosken suuta tai niskaa.
V. Rauhoitusaikana on sallittu kalastaminen jään alta täkykoukuilla ja pilkillä.
Huom! kalastusasetuksen 26.11.2015/1360 3 luku 12§ mukaan vaelluskalavesistöön
kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään.
9. Kalastuksen rajoittaminen Vaskojoen, Lemmenjoen ja Menesjoen vesistössä
järvitaimenen lisääntymisen turvaamiseksi
I. Verkkokalastus on kielletty Vaskojoessa, Lemmenjoessa, Menesjoessa, Kettujoessa ja
Matkakoskessa ja niihin laskevissa sivujoissa lukuun ottamatta järvilaajentumia heinäkuun 1.
päivän alusta marraskuun 30. päivän loppuun. Pyynnissä saa käyttää enintään 2 metrin korkeaa
ja yksisäikeistä vahvuudeltaan enintään 0,17 mm monofilverkkoa vuoden 2016 loppuun, jonka
jälkeen langan vahvuus saa olla enintään 0,15 mm. Verkkoa ei saa käyttää koskessa eikä 200 m
lähempänä kosken suuta tai niskaa, eikä Lemmenjoen suuta Paadarjärvessä.
II. Verkkokalastus on kielletty koko vuoden Lankojoessa.
III. Rauhoitusaikana on sallittu kalastaminen jään alta täkykoukuilla ja pilkillä.
Huom! kalastusasetuksen 26.11.2015/1360 3 luku 12 § mukaan vaelluskalavesistöön
kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään.
10. Kalastuksen rajoitukset Inarin retkeilyalueen vesissä rautu- ja järvitaimen- ja
harjuskantojen lisäämiseksi ja turvaamiseksi
Kaikenlainen kalastus on kielletty Inarin retkeilyalueella seuraavissa järvissä lukuun ottamatta
vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta: Lentokonelampi, Mukkajärvi, Harrijärvi, Myössäjärvi,
Martinjärvi, Isokivenjärvi (Karhunpesävaaran ja Antti-Petterivaaran välissä), Ukonjärven
Rautujärvet, Polkupuolijärvi, Tuulisjärvi, Pikku-Tuulisjärvi, Immosen kalajärvi (Jänkäjärvenpään
itäpuoli), Ahven-Rautujärvi, Ronkajärven-Rautujärvi, Saukko-Tupapään Rautujärvi,
Nukkumajoen latvajärvi ja Isotaipalejärvi (Tuulispään länsipuoli).
11. Kalastuksen rajoittaminen Nitsijärvessä järvitaimen-, nieriä ja harjuskannan
lisääntymisen turvaamiseksi
Kaikenlainen kalastus on kielletty Koskikaltiojoessa ja 500 m lähempänä jokisuuta Nitsijärvessä.
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12. Kalastuksen rajoittaminen Luttojoen vesistössä järvi- ja purotaimen sekä
harjuskannan vahvistamisen turvaamiseksi (Tuulomajoen vesistö)
I. Kaikenlainen kalastus on kielletty Kulasjoessa lompolot ja järvilaajentumat mukaan lukien
Luttojoen ja Kulasjoen yhtymäkohdasta ylävirtaan, sekä Luttojoessa lompolot ja järvilaajentumat
mukaan lukien Lutto- ja Kulasjoen yhtymäkohdasta ylävirtaan.
II. Kaikenlainen kalastus on kielletty Lutto- ja Kolmosjoessa lompolot ja järvilaajentumat mukaan
lukien 1.5. -15.6. ja 1.9.-15.11. välisenä aikana.
III. Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta
Lutto- ja Kolmosjoessa lompolot ja järvilaajentumat mukaan lukien 16.6. -31.8. ja 16.11. – 30.4.
välisenä aikana.
Huom! kalastusasetuksen 26.11.2015/1360 3 luku 12§ mukaan vaelluskalavesistöön
kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään.
13. Kalastuksen rajoittaminen Nellimvuonossa ja Nellimjoessa järvitaimenen
lisääntymisen turvaamiseksi
Verkkokalastus on kielletty 1.9. – 31.10. Nellimjoessa Nellimöjärveen asti ja Nellimvuonossa
alueella, jonka ulkorajat ovat: Nelimvuonon perä, josta rantaviivaa Korkeloniemen (Nellimniemi)
länsipää – Postisaaren itä ja pohjoisreuna – Kenttäsaaren koillisreuna – saaren rantaa
Rautusalmensaaren itäreunaa – Kärmeniemen länsiniemi – Kärmeniemen rantaa niemen
itäisimmän niemen päähän, josta suorana linjana Mopenniemen päähän ja siitä rantaviivaa
seuraten vuonon perälle.
Huom! kalastusasetuksen 26.11.2015/1360 3 luku 12 § mukaan vaelluskalavesistöön kuuluvassa
joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään.
14. Kalastuksen rajoittaminen Näätämöjoen vesistössä kalastuslain 1 §:n tavoitteiden
saavuttamiseksi lohi-, järvitaimen- , harjus- ja rautukantojen lisääntymisen
turvaamiseksi
I. Kaikenlainen kalastus on kielletty Sevettijärven ja Jänisjärven välisessä Jäniskoskessa 600
metriä lähempänä maantiesiltaa Sevettijärvessä ja 700 metriä lähempänä maantiesiltaa sen
alapuolella Jänisjärvessä.
II. Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta
Näätämöjoessa Opukasjärven ja Iijärven välisellä vesialueella lukuun ottamatta Kaarti- ja
Vuontislompoloita, Silisjoessa lukuun ottamatta lompoloita, Vaijoessa, Nikulasjoessa,
Vainosjoessa ja Kuosnijoessa. Verkkoa ei saa käyttää edellä mainittujen jokien lompoloissa 200 m
lähempänä kosken suuta tai niskaa.
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III. Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta
Vaasalijärvessä, Pahtareikäjärvessä, Tuulijärvessä ja Vainosjärvessä 15.9.–15.10. välisenä aikana.
IV. Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta
Rautujärvessä (Rautuoja) Sevettijärven lounaispuolella, Mannisen lammessa Nilijärven
itäpuolella, Taimenjärvessä ja Ukonlahden lammessa (Sevettijärven Ukonlahti), Liidenin
lammessa (Näätämö) ja Kontinpaistamajärvessä (ylempi).
V. Verkkokalastus on sallittu Rautujärvessä (Rautuoja) kesäkuun 1. päivän alusta heinäkuun 30.
päivän loppuun.
VI. Nilijärven ja Rautaperäjärven välisessä Rautaperäjoessa on kalastuksen rauhoitus kaikelta
kalastukselta 1.9.–15.10. taimenen lisääntymisen turvaamiseksi.
Huom! kalastusasetuksen 26.11.2015/1360 3 luku 12 § mukaan vaelluskalavesistöön
kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30.
päivään.
15. Kalastuksen rajoittaminen rautu-, järvitaimen- ja harjuskantojen lisäämiseksi ja
turvaamiseksi
Kaikenlainen kalastus on kielletty vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta lukuun ottamatta
Haapajärvissä 2 kpl ja Vuononojajärvessä (Partakko), Laanajärvessä (Törmänen),
Saarineitamojärvessä (Rajankangas Ivalo), Kuoppajärvessä ja Pontikkalammessa (Hammasjärvi),
Rautujärvessä (Menesjärvi, Illesti), Hannujärvessä, Vanhajärvessä, Ylimmäisessä
Appislompolossa, Koijerijärvessä ja Rautujärvessä (Jursulannokka).
16. Kalastuksen rajoittaminen Surnujoessa järvitaimenen lisääntymisen turvaamiseksi
Kaikenlainen kalastus on kielletty Surnukoskessa elokuun 1. päivän alusta marraskuun 15.
päivän loppuun.
Huom! kalastusasetuksen 26.11.2015/1360 3 luku 12 § mukaan vaelluskalavesistöön
kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30. päivän
loppuun.

17. Raudun lisääntymisen turvaamiseksi rautu (nieriä) salvelinus alpinus on rauhoitettu
Inarin kalastusalueella (Inarin kunnan alueella) 15.9. – 30.11. lukuun ottamatta Inarin
retkeilyalueen vesiä, joissa kalastus on sallittu vavalla ja vieheellä.
Retkeilyalueen vedet ovat: Lentokonelampi, Mukkajärvi, Harrijärvi, Myössäjärvi, Martinjärvi,
Isokivenjärvi (Karhunpesävaaran ja Antti-Petterinvaaran välissä), Ukonjärven Rautujärvet,
Polkupuolijärvi, Tuulisjärvi, Pikku-Tuulisjärvi, Immosen kalajärvi, (Jänkäjärvenpään itäpuoli),
Ahven-Rautujärvi, Ronkajärven- Rautujärvi, Saukko-Tupapään Rautujärvi, Nukkumajoen
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latvajärvi ja Isotaipalejärvi (Tuulispään länsipuoli).

IV luku
Erinäisiä säännöksiä
5§
Pyydysten merkitseminen (kalastuslaki 48 § ja kalastusasetus 7-9 §)
Kalastuslain 48 §:n mukaan pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä siten,
että ne ovat selvästi muiden vesistössä liikkuvien havaittavissa.
Salko ja lippu vesiliikenteen joukkoon
Kalastusasetuksen 7 §:ssä vesialueet jaotellaan vesiliikenteen käyttämiin ja muihin alueisiin.
Vesiliikenteen käyttämiä alueita ovat mm. väylät, mutta myös muut alueet, joilla veneilyä on.
Veneliikenteen käyttämillä alueilla pyydys on merkittävä vähintään 1,2 metriä vedenpinnan
yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä, vähintään 20 senttimetriä leveällä ja korkealla
neliön muotoisella lipulla. Lippujen värillä ei ole väliä. Lippusalko tulee sen lisäksi varustaa
vähintään 2 senttimetriä leveällä heijastimella. Yli 10 metriä pitkät pyydykset tai jadat on
merkittävä samanlaisin merkein molemmista päistä. Pyydysten merkintään käytettävät kohot ja
lippusalot pyydykseen yhdistävien köysien on oltava uppoavia tai varustettu painoin.
Pyydyksiin nimi ja yhteystiedot
Pyydyksiin on merkittävä kalastajan nimi ja yhteystiedot. Asetuksen mukaan nimi ja
puhelinnumero tai postiosoite on merkittävä pyydyksen uloimman kohon tai lippusalon
yhteyteen. Lisäksi on käytettävä kalastusoikeuden osoittavaa merkkiä missä sellaiset ovat
käytössä.
Pintapyydys merkitään kahdella lipulla
Pintapyydys eli lähemmäksi kuin 1,5 metriä vedenpintaa ulottuva pyydys, tulee vesiliikenteen
käyttämillä alueilla merkitä kahdella päällekkäin kiinnitetyllä lipulla. Myös pintapyydysten
lippusalko tulee varustaa vähintään 2 senttimetriä leveällä heijastimella. Pintapyydys tarvitsee
lisäksi välikohon jokaista alkavaa 120 metriä kohden.
Koho riittää pienillä vesillä
Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei pääsääntöisesti harjoiteta tai on muuten ilmeistä, että
pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesialueen käyttöä, riittää pyydysten merkintä koholla.
Kohon tulee ulottua vähintään 15 senttimetriä pinnan yläpuolelle. Vesiä joissa kohomerkintää
voidaan käyttää, ovat esimerkiksi pienet järvet ja lammet ja syrjäiset lahtialueet. Myös rantojen,
karien ja kasvillisuuden läheisyydessä sijaitsevat alueet ovat sellaisia, joissa pyydykset erittäin
epätodennäköisesti aiheuttavat haittaa vesiliikenteelle. Lippuja saa halutessaan käyttää kohojen
sijaan myös alueilla, joissa vesiliikennettä ei ole. Tässä tapauksessa riittää pienempi lippu (15 cm)
kuin vesiliikenteen käyttämillä alueilla ja lippusalko voi olla 40 senttimetriä korkea.
Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 senttimetrin
avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole
väriltään valkoinen.
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Näkyvämpiä merkkejä saa käyttää
Asetuksessa määritellyt merkitsemistavat ovat vähimmäisvaatimuksia. Myös näkyvämpiä
merkkejä saa käyttää, esimerkiksi korkeampaa lippusalkoa ja isompaa lippua.
Pyydyksen suunta on ilmoitettava yhtä tai useampaa selvästi erottuvaa merkkiä käyttäen.
Kalastuksen päätyttyä
Pyydysten merkintään käytettäviä välineitä ei saa asettaa tai jättää veteen ilman pyydyksiä
lukuun ottamatta kalastamista jäältä.

6§
Troolikalastuksen harjoittaminen

Trooliin jääneen alamittaisen taimenen, järvilohen, nieriän sekä harjuksen elävänä järveen
palauttamiseksi saa troolia vetää enintään nopeudella 3,7 kilometriä tunnissa (2 solmua) ja trooli
on koettava vähintään 1,5 tunnin välein.
Troolikalastus on kielletty seuraavilla alueilla KalL 1 §:n tavoitteiden saavuttamiseksi:
Juutuanvuonossa 4-tien sillalta linjalle Tissikivisaaren keskikohdan yksityismaan rajasta
Aviosaaren koillispäähän, josta suorana linjana länteen Pielpaniemen keskikohdan pienen
niemen nokka. Tissikivisaaresta etelään linja kulkee Tissikivisaaren läntisestä niemennokasta
suorana linjana Elinaniemen keskikohdan välinen vesialue.
Ivalojokisuussa alueella, jonka ulkorajan muodostaa Rauhastosaaren, Korkia-Mauran, PitkäMauran ja Kaskamosaaren pohjoiskärjen kautta Kuukasniemen päähän kulkeva linja.
Tsarmivuonossa
alueella,
jonka
ulkorajan
muodostaa
Mustaniemen
ja
Taimenenhyppäämäniemen kautta kulkeva linja.
Nellimövuonossa alueella, jonka ulkorajan muodostaa Kenttäsaaren kautta kulkeva linja.
Partakonlahdessa alueella, jonka ulkorajan muodostaa Kesäniemen eteläkärjen, Partakkosaaren
keskikohdan ja Heinäniemen kautta kulkeva linja.
Tsurnuvuonossa alueella, jonka muodostaa Palosaaren pohjoiskärjen kautta kulkeva linja.

7§
Kalojen pyyntimitat
Kalastusasetuksen 26.11.2015/1360 I luku 2§
Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat mitat:
1)
2)
3)
4)

lohi vähintään 60 senttimetriä;
järvilohi vähintään 60 senttimetri,
taimen vähintään 50 senttimetriä;
sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaelluskalayhteyttä järvestä, pyydetty taimen
enintään 45 sentimetriä;
5) nieriä Inarijärvessä vähintään 45 senttimetriä;
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6) kalastusalueen kalastussäännön mukaan nieriän myös Nitsijärvessä, Ukonjärvessä ja
Muddusjärvessä vähintään 45 senttimetriä
7) Kalastusalueen kalastussäännön mukaan, harjus Lutto-, Näätämö-, Juutuan- ja Silisjoessa
35 cm. Muissa vesissä harjuksen alamitta on 30 cm.
Kaikki alamittaiset kalat sekä elävät että kuolleet tulee laskea välittömästi takaisin veteen.

8§
Kalatautien leviämisen ehkäiseminen (MMM:n asetus 1376/2004)
I. Syöttikalojen tuominen muilta vesistöalueilta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen
ja Uuutuajoen vesistöjen alueelle, samoin kuin niiden siirtäminen näiden vesistöjen välillä on
kielletty. Syöttikalojen käyttäminen näillä vesistöalueilla harjoitetussa onkimisessa, pilkkimisessä
ja viehekalastuksessa on kielletty.
II. Muilta vesistöalueilta edellä mainituille vesistöalueille tuotavien veneiden ja kanoottien ym.
vesikulkuneuvojen, sekä kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden tulee olla täysin kuivatut tai
desinfioidut ennen niiden käyttämistä näillä vesistöalueilla.
III. Elävien viljely- ja luonnonvaraisten kalojen ja desinfioimattoman mädin siirtäminen muualta
Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen tai Uutuajoen vesistöjen kesken on
kielletty, samoin kuin niiden siirtäminen näiden vesistöjen välillä on kielletty.

V luku
9§
Kalastuksen valvonta
Tämän kalastussäännön määräyksiä valvovat kalastusalueen tehtävään asettamat kalastuksen
valvojat ja Metsähallituksen-, Lapin ELY-, poliisin-, rajavartiolaitoksen henkilöstö säännöstensä
mukaisesti.
Kalastuslainsäädäntöä ja tätä kalastussääntöä vastaan tehdyt rikokset ja rikkomukset ovat
virallisen syytteen alaisia.

Inarin kalastusalue

