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Jäämeren kalastus kirjan taustat

• Koulupoikana Kuusamon kirjastosta Jäämeri-

• aiheisia kirjoja 1960-luvulla

• Samuli Paulaharju: Ruijan äärimmäisillä saarilla 

• 1935, Ruijan suomalaisia 1928

• Kaarlo Hänninen: Jäämeren sankari 1925

• Ensimmäinen oma retki Jäämerelle 1979:

• Ensimmäinen turska juksattu Jäämerestä 1979

• ”Vähintään kerran vuodessa on hyvä käydä nuuhkimassa suolaisia

merituulia Jäämerellä”

• Aineiston kokoaminen ”Jäämeren kalastus jigejä ja juksauksia”

kirjaan kesti 42 vuotta



Jäämeren kirjan rakenne

• Ensimmäinen osuus: yleistietoa Jäämerestä ja siellä kalastamisesta

• Toinen osuus: vierailuja kalapaikoissa ja kalastusleireissä

• Kolmas osuus: kalakulinarismia Jäämerellä

• Kirjassa liikutaan 1300 km meriosuudella välillä Bodö Saltsraumen – Kirkkoniemi, lännestä itään

• Kirjassa sivuja 240 ja runsas 4-värikuvitus



Jäämeri on vapakalastajan aarreaitta

• Norjan merialueella tavattu 240 kalalajia – kalabongarin aarreaitta

• Vapakalastajan tavoitelluimmat saaliit: Ruijan pallas, merikissa, turska, sei, makrilli …

• Muita kaloja: isosimppu, punasimppu (puna-ahven), hietakampela, molva, keila, kolja, lyyraturska 
… kaikki hyviä ruokakaloja

• Kalabongarin toivesaalis Jäämeren rumin kala merikrotti



Jäämeren kalastussäännöistä

• Merikalastus virvelivehkeillä ja käsisiimalla kaikille vapaa, ei mitään 
maksuja – muut kalastusvälineet ja pyydykset ammattikalastajille

• Alamittoja ja ylämittoja: pallaksen alamitta 80 cm ja ylämitta 200 cm. 
Turskan alamitta 44 cm ja sein 45 cm.

• Turisti voi pyytää kalaa Jäämerestä omaan käyttöön syötäväksi –
Suomeen ei saa tuoda tuliaiskaloja (määräys tuli voimaan 2021 alusta)

• Rekisteröityneessä kalastusmatkailuyrityksessa kalastavat asiakkaat 
saavat tuoda kalaa / kalatuotteita Suomeen 18 kg per nuppi



Rannalta kalastus Jäämeressä

• Äkkisyvä on Jäämeren rantakalastajan kaveri – etsi syvää vettä

• Tömäkkä vapa ja iso rulla – kuitusiima pakollinen ja Palomar solmu

• Raskaat uistimet – kalat löytyvät pohjasta ja sen tuntumasta

• Laiturit ovat hyviä kalastuspaikkoja sekä jyrkät rantakalliot

• Turska, sei, makrilli, merikissa…..



Perinteinen venekalastus Jäämeressä

• Juksaaminen eli pohjapilkintä isolla pilkillä: turska, sei, 

merikissa, simput…

• Syöttionginta pohjasta: merikissa, molva, keila, merikrotti…

• Kuitusiimaa tarvitaan kelassa vähintään 150-200 metriä

• Välivesipyynnillä seitiä

• Siimamittari  kelassa helpottaa välivesipyyntiä



Ruijan pallaksen uistelu Jäämeressä

• Todennäköisyys saada pallas kyytiin on uistelussa suurin

• Isot 24 cm merivaaput ja painavat 400-600 grammaiset painouistimet

• Veneessä tarvitaan elektroniikkaa: syvyysluotain ja karttaplotteri

• Somerikko- ja hiekkapohjat 10-30 metriä, kovat virtaukset

• Mahdollisimman hidas vetovauhti



Jäämeren kalat syömäkuntoon

• Omat puukot ja muut välineet mukaan

• Syömäkalat tainnutetaan ja verestetään 

veneessä

• Fileointi perkaamossa tai rannalla

• Fileet jääkaapissa yön yli



Hurtigrutenilla Kirkkoniemestä Bodöön

• Vuosikymmenten haave toteutui toukokuussa 2018

• Maailman ehkä hienoin rannikkoristeily

• Auto mukana laivassa

• Jäämerellä pyöriäisiä, hylkeitä, delfiineitä, sotilaskoulutettu maitovalas

• Merilinnut: lunnit, merikotkat ja kymmeniä muita



Kiitoksia mielenkiinnosta

• ”Jäämeren kalastus jigejä ja juksauksia” kirjaa on 

saatavilla Karttakeskuksen nettikirjakaupasta

karttakauppa.fi

• Kirjakaupoista

• Motto: ”Kaikkien ei tarvitse tehdä samoja 

virheitä Jäämerellä”


