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Jakelun mukaisesti  

 

Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset vuodelle 2022 
Johdanto 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja ja perusteltuja ehdotuksia kalastussääntöön tarvittavista 
muutoksista Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisia vuotta 2021 koskevia Ruotsin 
kanssa käytäviä neuvotteluja varten. 

Lausunnoissa on mahdollista antaa ehdotuksia perusteluineen siitä, onko kalastussäännön 16 §:n mukaisesti 
kalastussääntöä tarpeellista mukauttaa tai siitä poiketa, ottaen huomioon kalakantojen tila. 

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa seuraavia muutoksia ja lisäyksiä kalastussäännön muutoksista 
kalastuskaudelle 2021 tehtyyn pöytäkirjaan. Muutoksia esitetään vaellussiikaa koskevan tutkimustiedon 
perusteella siian lippo- ja verkkokalastukseen, tavoitteena vähentää jokeen nousseiden siikojen kuolevuutta 
ennen kutua, sekä lohen punttikalastukseen (spinnfluga) kalojen karkaamista koskevien havaintojen perustella. 
Siian verkkokalastuksen silmäkokojen merkitystä selvitetään säätelyn kehittämiseksi edelleen. Numeroinnilla 
viitataan edellisvuoden pöytäkirjaan: 

Verkkokalastus jokialueella 

5. Poiketen kalastussäännön 11 §:n 5 momentista muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus kulkuverkolla 
ja kulteella on sallittu jokialueella liitteen 2 apajapaikoissa ainoastaan elokuun 15 päivän alusta syyskuun 14 
päivän loppuun. 

x. Lisäyksenä kalastussäännön 13 §:n 1 momenttiin Kulkuverkolla tai kulteella lohta kalastettaessa kalastajalla on 
oltava mukana lohien merkitsemiseen käytettäviä merkintätunnisteita.  Tunnisteen tulee olla kiinnitettynä loheen 
pyyntihetkestä saaliin maihin tuontiin sekä fileointiin, paloitteluun tai syötäväksi valmisteluun saakka.  

Rajajokisopimuksen kalastussäännön liitteessä 2 mainittujen ja myöhemmin lisättyjen apajapaikkojen haltijoiden tulee 

ilmoittaa Lapin ELY -keskukselle tai Norrbottenin lääninhallitukselle helmikuun loppuun mennessä yhteyshenkilö, jolle 

merkit toimitetaan ja montako lohimerkkiä kalastuksessa tarvitaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Norrbottenin 

lääninhallitukselle merkitsee tunnisteisiin apajapaikan nimen ja tunnistekohtaisen juoksevan numeron. 

Yhteyshenkilö jakaa merkit kalastukseen osallistuville kalastajille. Merkkien saajista ja luovutettujen merkkien määristä on 

tehtävä luettelo, joka tulee toimittaa ELY -keskukselle viimeistään 15.5.  

Apajapaikan haltijan tulee pitää päivittäistä saaliskirjaa, johon merkitään saaliksi otettujen lohien määrä ja paino yhteensä. 

Saalistilasto ja käyttämättömät merkit tulee palauttaa ELY -keskukselle/lääninhallitukselle heinäkuun loppuun 

mennessä.  

Määräystä sovelletaan kalastuskaudesta 2023 alkaen.  
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Lippokalastus jokialueella 

12. Poiketen kalastussäännön 11 §:n 5 momentin 1 kohdasta muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus 
lipolla on sallittu jokialueella liitteen 2 apajapaikoissa (lippo) ainoastaan kesäkuun 8 päivän alusta syyskuun 14 
päivän loppuun tiistaista sunnuntaihin.  

xx. Lisäyksenä 12 § 1 momenttiin yli 38 cm mittaisen siian pyytäminen ja tappaminen lippokalastuksessa on 
kielletty.  Mitan ylittävä siika on laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. 

Viehekalastus jokialueella 

Poiketen 11 §:n 3 momentista viehekalastus heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla (spinnfluga) jokialueella 
on kiellettyä kesäkuun 10. päivästä alkaen.  

Muut aiemmat muutokset 

Edellä esitettyjen muutosten lisäksi maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa, että muut vuonna 2021 sovelletut 
määräykset ylläpidetään.   

Maa- ja metsätalousministeriö kuulee tarvittaessa sidosryhmiä uudelleen sen jälkeen, kun perusteltujen 
ehdotusten jättöaika on päättynyt.  

Tausta 

Suomi ja Ruotsi tarkastelevat vuosittain tarvetta muuttaa Tornion-Muonionjoen kalastussääntöä, mikäli 
kalakantojen tila sallii muutokset tai vaatii säännön muuttamista. Tätä varten maa- ja metsätalousministeriö 
pyytää ehdotuksia muutostarpeista Ruotsin kanssa käytäviä kalastussäännön 16 § mukaisia neuvotteluja 
varten. 

Neuvottelujen tuloksena laaditaan pöytäkirja, johon on kirjattu voimassa olevat poikkeukset Tornion-
Muonionjoen kalastussääntöön. Pöytäkirja vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella ja julkaistaan 
valtiosopimussarjassa. 

Tavoitteet 

Kalastussääntöön neuvoteltavat poikkeukset mahdollistavat kalakantojen tilaan ja muihin olosuhteiden 
muutoksiin mukautuvan kalakantojen hoidon Tornion-Muonionjoella.  

 

Vastausohjeet vastaanottajille 

Ehdotukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse 
osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset ehdotukset tulee 
toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa. 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan valtioneuvoston hankeikkunassa. 
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Aikataulu 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää antamaan lausunnot viimeistään tiistaina 25.1.2022.  

 

Lisätietoja antavat 

- neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494, (etunimi.sukunimi@mmm.fi)  

- neuvotteleva virkamiesTapio Hakaste p. 0295 162152, (etunimi.sukunimi@mmm.fi) 

 

 

Osastopäällikkö Tuula Packalen 

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 

Liitteet Pöytäkirja kalastussäännön poikkeuksista vuodelta 2021 
 

Jakelu Tornionjoen kalatalousalue 
Alakemijoen ja Perämeren kalatalousalue  
Enontekiön kalatalousalue  
Kaakamoniemen lohipatoyhtymä  
Kukkolan siikakalastusyhtymä 
 Lapin ELY-keskus/kalatalous  
Lapin kalastusmatkailu ry  
Lapin kalatalouskeskus  
Lapin liitto  
Lapin Vapaa-ajankalastajat  
Luonnonvarakeskus  
Matkakosken Lippomiehet ry,  
Metsähallitus  
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto  
Lapin poliisilaitos  
Pohjois-Perämeren Ammattikalastajat  
Saamelaiskäräjät  
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio  
Tornio-Muoniojokiseura  
Ympäristöministeriö 
         
 

Tiedoksi  
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