
Miksi lupa-alueella on lakisääteistä suuremmat alamitat? 
Alamittojen tarkoituksena on varmistaa, että pääosa poispyydetyistä saaliskaloista 
olisi ehtinyt jatkaa sukuaan edes kerran ennen poispyyntiä. Esimerkiksi: 
30 cm:n harjuksista vain noin kolmannes on ehtinyt kutea kerran 
Yli 40 cm:n pituisista harjuksista lähes kaikki ovat ehtineet kutea  vähintään kerran. 
 
Muistathan, ettei mitantäyttäviä kalojakaan ole ”pakko pamputtaa” vain sen johdosta, 
että se on sallittua. Isot emokalat ovat geeniperimänsä ja kalakantojen 
suvunjatkamisen kannalta tärkeitä yksilöitä vesistössä. Ne tuottavat enemmän ja 
isompia jälkeläisiä kuin pienemmät lajitoverinsa. 

Korvua- Näljänkäjoki on ajan hengen mukainen ja kestävän kalastuksen periaatteella toimiva jokikohde, jossa kalakantojen elinvoimaisuus ja 
kalastuselämykset paiskaavat kättä keskenään. Luonnonkalasto on kuitenkin hyvin herkkä kalastuspaineelle, joten se vaatii kalastajalta enemmän 
vastuullisuutta kuin tankkiautolla täydennettävät istuta ja ongi -kohteet. Maltti on valttia ja harkinta on viisautta, kun puntarissa on kalaston kestävä 
hyödyntäminen.  
Kalastajan on hyvä tietää, että Korvua- Näljänkäjoen yhteislupa-alue ei ole kohde, josta veden viljaa voi niittää pakastimeen loputtomasti. Joet kyllä 
tarjoavat hienoa kalastusta ja ajoittain upeita kalojakin, mutta pääpaino on elämyksissä  - ne eivät pilaannu tai paina repun pohjalla. Toki ruokakalankin 
voi halutessaan ottaa, mutta kalojen vapauttaminen on myös suositeltavaa, sillä kalakannat tarvitsevat jatkuakseen sekä isoja emokaloja, että pieniä 
poikasia. 
 

Korvua- Näljänkäjoki 

Miksi on lupa-alueella on rauhoitusalueita? 
Merkittävimmät taimenen poikastuotantoalueet ovat pysyvästi rauhoitettuja 
kalastukselta. Lisäksi alueella on kiertäviä rauhoitusalueita, joiden tarkoituksena on 
elvyttää tiettyjen koskijaksojen kalastoa kolmen vuoden jaksoissa. Rauhoitusalueet ja 
-ajankohdat löytyvät kohteen kartasta.  

 

Lupa on sijoitus luontoon 

Metsähallitus ja osakaskunnat ovat sitoutuneet käyttämään yhteislupa-alueen 

lupatulot alueen ylläpitoon ja hoitoon. Maksujen käytöstä sovitaan vuosittain.  



 
Säännöt ja kalastuslaki velvoittavat, että alamittaiset kalat tulee 
vapauttaa takaisin vesistöön: KL 36 § ”Säädettyä vähimmäismittaa 
pienempi kala tai rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen 
elävänä tai kuolleena”.  
Kalastuksenvalvojat ja viranomaiset valvovat kalastussääntöjen 
noudattamista alueella.  
 Tämän johdosta tietämys kalojen vapauttamisesta on hyvä olla hallussa. 

Tässä on muutamia peukalosääntöjä kalan vapauttamiseen: 

 

 Kalastuksessa on hyvä suosia väkäsettömiä koukkuja sekä haavia, 
jossa on solmuton havas.  

 Väsytys on suotavaa suorittaa niin nopeasti kuin mahdollista. 
Pitkittynyt taistelu lisää kalan stressiä ja vahingoittumisriskiä.  

 Käytetyt välineet on hyvä mitoittaa saaliskalojen kokojen 
mukaan. Liian kevyillä välineillä kalastaminen pitkittää 
väsytyksiä. 

 Kalaa tulee käsitellä aina kostein käsin ja kalan nostamista 
kokonaan pois vedestä tulee välttää. 

 Koukun irrottamiseen on hyvä käyttää jonkinlaista apuvälinettä 
kuten suonipihtejä tms.  

 Elvytä kalaa pitämällä sitä miedossa virrassa pää ylävirtaan päin. 
Kala lähtee itsestään kun se on riittävästi elpynyt. Tässä vaiheessa 
on turhaa huljuttaa kalaa edestakaisin, sillä se vain lisää kalan 
stressiä.  

Notkuvia vapoja ja suuria elämyksiä! 

Kalastajan etiketti Korvua- Näljänkäjoelle 
•Viedään kaikki mukana tuomamme siimanpätkät, tölkit ynnä 
muut luontoon kuulumattomat roskat pois. 
•Avotulen tekeminen ilman maanomistajan lupaa on kiellettyä 
•Kunnioita muita kalastajia ja rantakiinteistöjen rauhaa 
•Häiriökäyttäytyminen ei kuulu jokivarsille. 
•Herrasmieskalastajan saaliskiintiö ei koskaan nitise liitoksistaan 

Kalojen vapauttaminen  


