Iijokisuun yhtenäiset kalastuslupa-alueet
VIEHEKALASTUSLUPA koko Iijoen alaosa Yli-Iin rajalta jokisuulle ja Iijoen edustan merialue.
Lupa voimassa kalenterivuoden, lupa max 3 vapaa, istutettuja taimenia/kirjolohia/siikoja/lohia max 3
kpl/päivä/lupa (perhelupa 6 vapaa/6 kalaa, väh. 2 kalastajaa). Raasakan voimalan yläallas ja Illin erityiskalastusalue myös onkeen ja pilkkiin oltava kalastuskuntien lupa (Ely-keskuksen päätös). Raasakan
yläaltaalla ja Illissä istutuksen jälkeen 1 vrk kalastuskielto seuraavaan päivään kello 12.00 asti (kalastus
sallittu Kivimaan sillan yläpuoli). Rautatiesillan ala- ja yläpuoli kalastuskieltoalue. Silloilta ja voimalasiltaalueelta kalastus aina kielletty. Kvl.laitosalue – ei lupa-alue Yli-Iin tien sillan alapuoli (aluekartta nro 4 ).
Istutusten ja kilpailujen vuoksi voidaan määrätä erityisehtoja tai -rajoituksia.
Vieheluvat: Kuha Ii, Kärkkäinen Ii, Neste Nenonen, Seo Jäpppinen, Iin Sillat
Vrk lupa 7 €
Viikkolupa 20 €
Kausilupa 40 €
Perhelupa vrk 10 €
Perhelupa viikko 25 €
Perhelupa kausi 55 €
Kilpailut ja tilaisuudet vaativat aina erillisen luvan 30 € (luvat sis. alv).
VERKKOLUPA Iijoen edusta merialue Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskuntien ja metsähallituksen vesialueet. Verkkojadassa saa olla enintään seitsemän verkkoa/jata (verkko 30 m = 210 m/jata) ja vain
toisessa päässä ns. lohikoukku (pituus max 15 m), verkkojatojen väli oltava väh. 150 metriä. Verkkojata
ei saa olla 200 metriä lähempänä kiinteää pyydystä sen sivulta eikä 100 metriä sen päästä. Iijokisuun
kalaväylällä (Huom. nyt 5 km) verkkokalastus on ehdottomasti kielletty. Keväällä lohen kalastus on
sallittua vain Iijoen ns. terminaalivyöhykkeellä (alueen ja aikarajat päättää kalaviranomainen). Lohenkalastuksessa merellä verkon solmuväli on oltava väh. 80 mm. Vuoden 2005 alusta verkkokalastus on
kielletty 33 – 44 mm:n verkot.

Iijokisuun
yhtenäiset
kalastusalueet

Verkkoluvat: Kuha Ii, Kärkkäinen Ii, Neste Nenonen, Seo Jäpppinen
Tavallinen verkko 6 €
Lohiverkko 10 € (luvat sis. alv)
LIPPOLUPA syksyllä Iijoen alaosa voi lipota siikaa. Tavoite on siian mädin talteenotto Rantakestilän
hautomolle sekä velvoitehoidon tulosten hyödyntäminen (veneestä lippous vaatii Ely-keskuksen poikkeusluvan). Lupa edellyttää siian mädin hoitotoimia, kaikki lippolupatulot käytetään siian mädinhankintaan.
Lippoluvat: Kuha Ii, Kärkkäinen Ii, Neste Nenonen, Seo Jäpppinen (lupa henkilökohtainen, osallistu
mätihankintaan, ilmoita lipposaalis kalastuskunnille).
MUITA SÄÄDÖKSIÄ pyyntipaikan varaaminen on kielletty. Kalastuskuntien hoitotoimikunta voi päättää
tarvittaessa velvoitehoidon, kalanhoidon tai kalastuksen kannalta välttämättömistä rajoituksista ja antaa
säännöksiin tarkennuksia.
Lisätietoa Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat, Asematie 303 D 91110 Ii as
Risto Tolonen 0400 434 798 (Huom. uusi sähköposti) kala@ii.ﬁ
VIEHEKALASTUSTA MERELLÄ JA JOELLA – VERKKOKALASTUSTA MERELLÄ
MONIPUOLINEN KALANHOITO JA -ISTUTUKSET VARMISTAVAT SAALIIT

www.kalaaiista.ﬁ

www.ii.ﬁ

Iistä luonnonkalaa ja
valmiita kalaherkkuja

T:mi Kalakka
Kalaa kalastajilta

1. Uiskarin kalatie
2. Raasakan säännöstelypato
3. Raasakkakoski, tukkilaiskisat
4. Kalanviljelylaitos
5. Raasakan voimalaitos
6. Raasakan kalanviljelylaitos

