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Lausuntopyyntö VN/3307/2021, MMM, Tornionjoen kalastussääntö 2022 

 
RAJAJOKIKOMISSION LAUSUNTO KOSKIEN MAHDOLLISIA MUUTOSTARPEITA 
TORNIONJOEN KALASTUSSÄÄNTÖÖN VUONNA 2022 
 
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa Suomen ja Ruotsin välisiin vuosittaisiin 
neuvotteluihin, joita käydään Tornionjoen kalastussäännöstä. Kalastussääntö on olennainen 
osa vuoden 2010 rajajokisopimusta.  
 
Siian kalastus  
Ministeriö esittää vaellussiikaa koskevan tutkimustiedon perusteella muutoksia siian lippo- ja 
verkkokalastukseen, tavoitteena vähentää jokeen nousseiden siikojen kuolevuutta ennen 
kutua. Ehdotuksessa siiankalastus kulkuverkolla ja kulteella alkaisi kaksi viikkoa myöhemmin 
ja kestäisi elokuun 15. päivästä syyskuun 14.päivän loppuun. Siian lippokalastukselle liitteen 
2 apajapaikoilla ehdotetaan viikoittaista rauhoitusta päiväksi viikossa. 
 
Vaellussiian kanta on viime vuosikymmenien aikana heikentynyt. Siika nousee nykyään 
vähälukuisemmin kudulle, myöhemmin ja sen keskikoko on pienentynyt. 
Rajajokikomissio tukee sekä jokialueella että merialueella sellaisia toimenpiteitä, joilla 
Tornionjoen vaellussiian kantaa vahvistetaan.  
 
Saaliin merkintä- ja raportointipakko 
Ministeriö esittää, että lohen kalastukseen kulkuverkolla tai kulteella liitteen 2 mukaisissa 
apajapaikoissa tulisi saaliin merkintäpakko ja saaliin raportointivelvoite. 
 
Komissio tahtoo korostaa, että lohisaalin merkintäpakolle voi osoittautua vaikeaksi saada 
alueellista hyväksyntää ja sen toteuttaminen vaatisi merkittävää valvonnan lisäämistä. 
 
Viehekalastus jokialueella 
Ministeriö ehdottaa, että aikaa, jolloin punttikalastus sallitaan, lyhennetään. Tämä perustuu 
havaintoihin karanneista lohista ko. kalastusmuodon yhteydessä.  
 
Rajajokikomissio kannustaa ministeriöitä tekemään sellaisia päätöksiä, jotka vähentävät 
Tornionjoen lohille aiheutuvia vaurioita. Komissio esittää samalla, että ministeriöt voisivat 
yhdessä harkita lyijypainojen kieltoa rajajoella. Tällaisen päätöksen voi perustella ottaen 
huomioon lyijyn myrkylliset ominaisuudet sekä ihmisille että eläimille. Euroopan 
kemikaalivirasto (ECHA) on tehnyt aloitteen, jossa on ehdotuksena asteittain poistaa 
lyijypainojen käyttö kalastuksessa tulevien vuosien aikana (https://echa.europa.eu/fi/hot-
topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights). 
 
Kiinteät lippopaikat 
Komissio esittää, että maanmittauslaitoksen karttaan merkityt kiinteät lippopaikat tulkittaisiin 
kalastuslain mukaisiksi kiinteiksi pyydyksiksi niin, että kalastuslain 7§ pykälässä tarkoitettua 
kalastusta ei saa harjoittaa viittäkymmentä metriä lähempänä ko. kiinteitä lippopaikkoja. Tällä 
toimenpiteellä rauhoitettaisiin perinnekalastajien lippopaikat. 
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Lausunnon on valmistellut komission vs. sihteeri Simja Lempinen. Komissio on hyväksynyt lausunnon 
sähköpostimenetelmällä 24 tammikuuta 2022 ja lausunto on tallennettu ACTA 
diaarihallintajärjestelmään. 

 

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio 
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