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KALASTUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT PYSSYJOEN VESISTÖSSÄ 
2020

Kalastuskausi: 

• Lohi: kesäkuun 1. päivästä klo 00:00 elokuun 31. päivään klo 24:00 asti.
• Meritaimen: kesäkuun 1. päivästä klo 00:00 elokuun 31. päivään klo 2400- asti ja
•  -1. syyskuuta alkaen Pyssyjoen sillan alapuolella syyskuun 14. päivän loppuun.
• Merirautu: 1. heinäkuuta klo 00:00 alkaen 15.08 klo. 24.00 asti koko vesistössä. 

Rauhoitusalueet: 

• Vieksajoessa: Vieksajoen ja Pyssyjoen yhtymäkohdasta ylävirtaan 50 metriä lohiportaiden ohi.
• Patnisakunjärvi 
• Raakkasjoen yläpuolinen osa Pyssyjoesta.
• Kesäkuun 25. päivästä lähtien elokuun 31. päivän loppuun:  Joen ja meren yhtymäkohdasta Pyssyjoen 

siltaan. 
• Badnisatputous – sisältäen Lille berget suvannon.
• Joitain suvantoja voidaan rauhoittaa kalastuskauden aikana. 

Kalastajakohtaiset kiintiöt:

• Max. 3 lohta per vuorokausi ja max. 20 lohta koko kalastuskauden aikana.
• Max. 3 merirautua per vuorokausi ja max. 20 merirautua koko kalastuskauden aikana.

Kalastusvälineet:

• Kalastus vain yhdellä vavalla on sallittua. 
• Vain seuraavat välineet ovat sallittuja: perho, mato-onki (ilman painoa), uistin, lippa ja vaappu. 
• Katkaravun käyttö syöttinä on kielletty. 
• Heinäkuun 31. päivän jälkeen nostokoukun käyttäminen on kielletty. 
• Kalastaminen perholla tai mato-ongella: Siimassa saa olla vain yksi viehe, ja heittopainona voi olla vain 

koho tai heittosiima.  
• Heinäkuun 31. päivän jälkeen saa kalastaa perholla ja madolla ilman heittopainoa, uistimella, lipalla ja 

vaapulla jotka painavat max. 12 grammaa tai vähemmän.
• Heinäkuun 31. päivän jälkeen saa käyttää vain kelluvaa tai intermediate siimaa.
• On kiellettyä kalastaa niin, että kala todennäköisesti tulee tartutettua ulkoapäin. Vapaonkea ja käsisiimaa 

ei saa jättää ilman valvontaa. 
• Vain kolmen koukun käyttö on sallittu (kolmehaarainen koukku on sama kuin kolme koukkua). Koukun 

varren ja kärjen väli ei saa olla yli 13 mm, ja yksihaaraisessa ei saa olla yli 15 mm.  

Vaatimus saaliin vapauttamisesta

• Talvikot ja alle 35-senttiset lohet ja meriraudut sekä alle 30-senttiset meritaimenet on vapautettava va-
littömästi takaisin vesistöön.  

• Koko kauden  kaikki  yli 4-kiloiset / 74-senttiset naaraslohet on irroitettava varoen ja päästettävä 
välittömästi takaisin vesistöön.

Lisää tietoa  kalan  vapauttamisesta  saat  esitteestä  ”GJENUTSATT FISK” verkkosivuilta: 
WWW.BORSELVA.COM

Kutukala 

Haluatteko kalastaa myös tulevaisuudessa? Kaikilla lohenkalastajilla on vastuu siitä, että joessa on kutukaloja  
vielä kalastuskauden jälkeenkin. Tulevaisuuden kalastus riippuu kutukalan määrästä. Pyssyjoessa vaatimus 
on 2 749 kiloa naaraskaloja. Pyssyjoen metsästys- ja kalastusseura BJFF laskee joka kalastuskauden jälkeen 
kutukalan määrän ja toivomme että kutukalaa on riittävästi. Jos ei ole, 
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niin kalastusmääräyksiä täytyy tiukentaa tulevina vuosina. 

Pyssyjoen metsästys- ja kalastusseura (kalastusalueen hoitaja) voi kieltää
kalastuksen koko joessa tai osassa jokea kun kalaa nousee vähän tai se on 
muista syistä välttämätöntä.

Saaliin raportointi 

Kalastaja on velvoitettu raportoimaan kaiken saaliin kalastusalueen hoitajalle. Raportointivelvollisuus  koskee 
myös niitä, jotka eivät saa yhtään kalaa. Vapautetut kalat on myös raportoitava. Kausikortin omistavat voivat 
tehdä saalisilmoituksia jatkuvasti. Välikausiarviointi on 20. heinäkuuta.

Kalastusvälineiden desinfiointi

Pyssyjoessa, kuten muissakaan Finmarkin joissa, ei ole Gyrodactylus salaris-lohiloista. Loinen leviää 
kun saastuneessa vesistössä (joessa, purossa, altaassa, järvessä ja niihin laskevissa joissa) käytettyjä 
kalastusvälineitä siirretään toiseen vesistöön. 

Kalastuskortin ostajan on noudatettava seuraavia desinfiointisääntöjä: 
• Pyssyjoella hyväksytään vain ja ainoastaan BJFF:n suorittama desinfiointi.
• Kalastusvälineet ja muut varusteet, missä mahdollisesti on tartuntaa ja mitä on käytetty läänin ulkopuolel-

la, täytyy aina desinfioida. 
• Kalastusvälineet ja muut mahdollisesti tartunnan saaneet varusteet, mitä on käytetty vesistöissä, missä on 

todettu tai missä epäillään tarttuvaa tautia, täytyy desinfioida.  
• Kalastusvälineiden desinfiointitodistus on näytettävä kalastuskorttia ostettaessa. 

Muita asioita

Pyssyjoki on jaettu kolmeen kalastysvyöhykkeeseen. Alimmaiseen kalastusvyöhykkeeseen (Alue 1) kuu-
luu myös Vieksajovensuu. Alue 2 alkaa Pänkäränaluksesta. Alue 3 alkaa noin 500 metriä Batnisat pu-
touksen yläpuolelta. Vyöhykkeet ovat merkitty maastoon kyltein. Kaikilla vyöhykkeillä on oma kalastuskortti, 
joka oikeuttaa kalastukseen vain kalastuskorttiin merkityllä vyöhykkeellä. Sivujoet Ailigas- ja Vieksajoki ovat 
oma vyöhykkeensä (vyöhyke 4). 

Kalastajat eivät saa estää  toisiaan kalastamasta vaan on käyttäydyttävä sopuisasti. Myöhemmin tulevien 
kalastajien on aloitettava kalastus joessa jo kalastavan yläpuolelta ja kalastettava tasaiseen tahtiin suvantoa 
alaspäin. 

Kalastajien on toteltava kalastuksen tarkastajien määräyksiä ja ohjeita ja näytettävä pyydettäessä todistus   
kalastusmaksun suorittamisesta, kalastuskortti, desifiointitodistus ja henkilötodistus. Kalastuskorttia ei voi 
lainata, myydä tai luovuttaa toiselle. 

Kaikilla jäsenillä on velvollisuus tehdä ilmoitus kalastustarkastajille ja/tai johtokunnalle jos kalastussääntöjä  
rikotaan. Jäsenet saavat oman korttinsa näytettyään tarkastaa muiden kalastajien kalastuskortin.

Vyöhykkeellä 1 (alin vyöhyke) suositellaan leiriytymistä vähintään 100 metrin päässä joesta. Leiriytyminen 
muilla vyöhykkeillä ei saa haitata tai estää muita kalastajia. 

Kaikkien joella liikkujien on pidettävä huolta ympäristöstä ja luonnosta. Puunhakkuu ja tuohenkiskominen ei 
ole sallittua. Yksityisalueet on huomioitava. Aitojen ja viljelysten tallomista on vältettävä. Roskat on korjat-
tava ja vietävä ne joen tai tien varressa sijaitseviin roska-astioihin. Muuten viitataan jokamiehenoikeuksiin ja 
hyvään tapaan. 

Sääntöjen rikkomisesta voi seurata kalastuskortin peruminen ja ostokielto. Kaikista sääntörikkomuk-
sista tehdään rikosilmoitus.
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