
 

 

     

      

 

 

 

 

KALASTUSSÄÄNTÖ VUODELLE 2020 

 
1.Pyydysyksikkömaksu ja pyydysyksiköt (Hinnat sisältävät ALV 24 %) 

Kaikki pyydykset   5,50 euroa/yksikkö 

  

Kalastuslupien myynti perustuu seuraaviin pyydysten yksikköarvoihin. Pyydysyksikkömaksu oikeuttaa käyttämään 

alla olevia pyydyksiä seuraavasti: 

 

Pyydys     Pyydysyksikköarvo 

Verkko (Pituus 30 m)       1 py 

Nuotta       10 py 

Rysä tai paunetti (alle 1,5 m)       1 py 

Pitkäsiima (100 koukkua)       1 py 

Avorysä      10 py 

Atrain tai lippo       1 py 

 

2. Osakaskuntien pyydysyksikkökalastukseen liittyvät määräykset 

Katiskapyynti ja mateen sekä hauen koukkupyynti/iskukoukkupyynti jäänaikana ovat vapautettu 

pyydysyksikkömaksusta ja siten vapaat kaikille. Ravun pyyntilupia ei myydä. Onki- ja pilkkikalastus on maksutonta. 

Saaliskiintiö on 3 kirjolohta vuorokaudessa luvanhaltijaa kohden. 

 

3.  Osakaskuntien verkkokalastuksen rajoitukset 1.6.-15.9. 

A) Kalastus on kielletty Kemijoessa Ryytäkinnivan alapuolelta Tikkasenkarin yläpuolelle sekä Ounasjoessa 

Nivankylän lossirannasta 200 m ylävirtaan ja 300 m alavirtaan karttaan merkityillä alueilla.  

B) Kemijoki alueella, jonka pohjoisrajana on Suutarinkorvan silta - Saarenkylän lossinranta-Likasaari-Koivusaari-

Ounasjoen silta, eteläosassa alue rajoittuu linjaan Sairaalanniemi – Kotisaari -  Korvanniemen nokka – Myllyojan 

suu. 

C) Kemijoki Vartiosaaren (Onnellisten saaren) alapäästä Olkkakosken alle. 

D) Kemijoki Alakorkalossa entisen uiton tukikohdan veneenlaskupaikasta 200 metriä ylävirtaan ja alavirtaan joen 

puoliväliin saakka. 

F) Kemijoki Oikaraisen sillan kohdalta 200 metriä ylävirtaan ja alavirtaan. 

 

 4. Kalatalousviranomaisen antamat määräykset koskien Kemijoen pääuomaa 

Lapin ELY-keskus on 1.7.2016 päättänyt muuttaa kalastuslain ja asetuksen määräyksiä seuraavasti: Kalastuslain 47 

§:n nojalla sallitaan verkkokalastus poiketen kalastusasetuksen 12 §:ssä määrätystä verkkokalastuskiellosta, jonka 

mukaan verkkokalastus on kielletty joessa 15.8 - 30.11 välisenä aikana. 

5. Kalastuksessa huomioitavat muut säännökset 

Salmijärvi: Moottorin käyttö sallittu vain merkatuilla reiteillä rajoitetulla nopeudella. Moottoriuistelu on kielletty. 

Kalastuslupien sähköpostiosoite on roi.korkalo.kalastusluvat@gmail.com 

KALASTONHOITOMAKSU 2020 

 

Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa ja pilkintää. 

Maksun suuruus on 45 euroa/vuosi, 15 euroa/viikko ja 6 euroa/vuorokausi. Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa Eräluvat.fi-

sivujen kautta, soittamalla Metsähallituksen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424, tai Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-

kioskeissa. Palvelunumero vastaa arkisin kello 9‒16. 

 

Luonnon hyvinvointi on pohjana sille, että kalastusta voidaan harjoittaa. Ymmärrä ja arvosta luontoa. 

Älä häiritse ranta-asutusta tai roskaa ja vahingoita ympäristöä kalastaessasi- kunnon kalastaja ei jätä 

jälkiään luontoon. 

KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KORKALON JA ROVANIEMEN OSAKASKUNTIEN 

HALLINNOIMILLA VESIALUEILLA KEMI- JA OUNASJOESSA  


