Kalatalouspalvelut-yksikkö
tiedottaa
Kalastusta vaelluskalavesistöjen jokisuissa valvotaan
Kuva. Valvontaa Kemijokisuulla viikolla 36.

uittoa ja kalan kulkua varten (valtaväylä).
Mitä säädetään valtaväylästä, koskee myös
sellaista vesistössä olevaa salmea tai kapeikkoa, jossa säännöllisesti harjoitetaan liikennettä tai jossa kala yleensä kulkee (Vesilaki 587/2011 1 luku 6§).

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rannikon kalatalouspalvelut jatkaa
vaelluskalavesistöjen jokisuuvalvontaa syksyn
2019 aikana. Varsinais-Suomen ELY-keskus valvoo kalastusta yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen
kanssa Perämeren alueella. Varsinais-Suomen
ELY-keskus vastaa valvonnasta Pohjanlahdella Kalajoelta etelään sekä Suomenlahdella.

o

Em. salmessa tai kapeikossa on kalaväylä, joka on pidettävä vapaana
pyydyksistä kalan kulun turvaamiseksi. Kalaväylä on kolmannes
keskivedenkorkeuden mukaisesta
joen, salmen tai kapeikon leveydestä sen syvimmällä kohdalla (KalL
379/2015 67§).

o

Missä joki yhtyy mereen, tai järveen
on kalaväylä kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta vesialueen
leveydestä sen syvimmällä kohdalla
ja ulottuu niin kauaksi selkäveteen,
että kalan kulku on turvattu (KalL
379/2015 67§).

o

Kalaväylän ja jokisuualueiden rajat
voidaan selvittää ja merkitä kartalle
ELY-keskuksen, kalastusoikeuden
haltijan, tai kalatalousalueen hakemuksesta suoritettavassa maanmittaustoimituksessa.

Jokisuukalastuksen valvonta kohdistuu jokisuukalastuksen kiellon, kalaväylän, pyydysmerkintöjen
sekä syysrauhoituksen valvontaan:
Jokisuukalastuksen kielto (KalL 379/2015 66§).
•

Meressä kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta on kalastaminen verkoilla kielletty 15.8.-31.10 välisenä
aikana.

•

Kolmea kilometriä lähemmäksi vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta ei ilman
aiemmin saavutettua oikeutta saa asettaa
isorysää pyyntiin.

•

Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa
sekä meressä viittä kilometriä lähempänä
tällaisen joen suuta on kalastus troolilla kielletty.

Kalaväylä
•

Joessa on syvimmällä kohdalla väylä veden
vapaata juoksua, kulkemista, puutavaran

Kalaväylän pitäminen vapaan pyydyksistä (KalL
379/2015 68§)
•

Kiinteiden ja seisovien pyydysten pitäminen
kalaväylässä lukuun ottamatta rapumertaa
on kielletty.
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Pyydysten merkintä (KalL 379/2015 48§)
•

Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä siten, että ne ovat selvästi
muiden vesistössä liikkuvien havaittavissa.

•

Pyydyksiin tulee lisäksi merkitä pyydyksen
asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne
ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä.

•

Pyydysten merkintään käytettäviä välineitä
ei saa asettaa tai jättää veteen ilman pyydyksiä.

•

Pyydysten asettamisesta ja merkinnästä on
säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (Kalastusasetus 1360/2015).

Suomenlahdella: Petri Savola, puh. 0295 021 460,
s-posti: petri.savola@ely-keskus.fi
Saaristomerellä: Paavo Suominen, puh. 0295
022 672, s-posti: paavo.suominen@ely-keskus.fi
Pohjanlahdella: Kyösti Nousiainen, puh. 0295
028 602, s-posti: kyosti.nousiainen@ely-keskus.fi
ja Markus Leppikorpi, puh. 0295 028 590, s-posti:
markus.leppikorpi@ely-keskus.fi
Perämeren alueella: Timo Väänänen, puh. 0295
037 567, s-posti: timo.vaananen@ely-keskus.fi

Syysrauhoitus (Asetus 1360/2015 12§)
•

Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkoilla on kielletty 15.8.-30.11 välisenä aikana.

Rauhoitetut kalalajit ja kannat (Kalastusasetus 1
luku 1§ 2 ja 8 kohta).
•

Siika on mereen laskevassa joessa ja purossa rauhoitettu 1.9.-30.11 välisenä aikana.

•

Lohi ja taimen ovat rauhoitettuja joessa ja
purossa 1.9.-30.11. välisenä aikana.

Lisätietoja ELY-keskuksissa antaa:
Itäisellä Suomenlahdella: Vesa Vanninen, puh.
0295 029 095, s-posti: vesa.vanninen@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi

