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Suomen toimijakohtaiset kiintiöt 2019

 Silakka alueet 30/31  68,7 milj. kg

 Silakka pääallas ja SL 31,3 milj kg

 Kilohaili 14,4 milj kg

 Turska itäinen 424 tn /läntinen 82 tn

 Lohi SL 8 608 kpl /pääallas ja Pohjanlahti 
21 278 kpl





Lohen saaliskertymät alueittain 2016-2019

Ruudut 37,42,46,47 (V-
Suomi, Selkämeri)

Ruudut 19,20,23,24,27, 
28,31,32 (Pohjanmaa)

Ruudut 6,7, 10,11,12,15 (Kainuu)

Ruudut 2-3 (Lappi) 9 452 kpl (10 838)

2 978 kpl (4 581)

2 545 kpl (2 193)

3 795 kpl (3 634)

Suomenlahti, Ruudut 53-57,62
Vuosi 2019 0 kpl         (8559 kpl)
Vuosi 2018 5 395 kpl (9 893 kpl)
Vuosi 2017 5 979 kpl (10 510 kpl) 
Vuosi 2016 6 162 kpl 

Ruudut 49,50,51, 52, 
58,59,61 (Ahvenanmaa, 
Saaristomeri) 2 321 kpl     

(2 713)
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Seuraavat kalat ovat Suomenlahdella rauhoitettuja:

 Rasvaevällinen taimen ympäri vuoden 

 Ankerias lokakuun 1 päivästä tammikuun 31 päivään.

Meritaimenen kalastusta koskevat toimenpiteet Itämerellä

 1.Osa-alueilla 22–32 meritaimenen kalastaminen neljää meripeninkulmaa 
kauempana perusviivoilta mitattuna on kalastusaluksilta kiellettyä 1 päivästä 
tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2019. Näillä vesillä meritaimenen sivusaaliiden 
osuus ei lohen kalastuksessa saa missään vaiheessa kalastuksen aikana tai 
purettaessa saalista kunkin pyyntimatkan jälkeen ylittää kolmea prosenttia lohen ja 
meritaimenen kokonaissaaliista. 

 2.Edellä oleva 1 kohta ei estä tiukempien kansallisten toimenpiteiden soveltamista.

 Tämä koskee siis myös REL taimenta
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LOHENKALASTUS ISORYSÄLLÄ
 Lohta merestä pyydettäessä isorysän solmuvälin tulee olla kalapesässä enintään 

40 mm ja isorysän muissa osissa solmuvälin tulee olla enintään 40 mm tai 
vähintään 150 mm tai sen tulee olla valmistettu hapaasta, joka ei pyydä silmällä 

 Isorysän käyttäminen lohen ja taimenen vapaa-ajankalastuksessa on kielletty

VALIKOINTIKIELTO
 Lohenkalastuksessa kaikki isorysään jääneet lohet on valikoimatta otettava 

saaliiksi lukuun ottamatta alamittaisia ja hylkeen tai merimetson vahingoittamia 
lohia. 

 Jos isorysään on lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön täyttymisen jälkeen ja 
ennen lohen pääsyn estämistä isorysään tai isorysän avaamista päässyt lohia, 
tulee toimijakohtaisen kalastuskiintiön ylittävät lohet vapauttaa. 
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PURKAMISVELVOITE eli poisheittokielto
 purkamisvelvoite koskee seuraavia kiintiöityjä lajeja: 

silakka, kilohaili, turska ja lohi

 purkamisvelvoitetta ei sovelleta loukuilla, rysillä, merroilla ja pauneteilla
pyydettyyn loheen ja turskaan eli alamittaiset vapautettava. 

EI KOSKE

 Verkko- ja siimakalastuksen saaliina saadut lohet tuotava kaikki maihin ja 
merkittävä kiintiöön. Myös alamittaiset

 Kaupallinen kalastajan, jolla ei ole lohikiintiötä, on tuotava verkoilla ja siimalla 
saaliiksi saamansa lohet maihin ja ilmoitettava ne purkamisilmoituksella ELY-
keskukselle normaalisti 48 h kuluessa. Saa käyttää omassa taloudessa, ei saa 
myydä. 
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ENNAKKOILMOITUS

 Lohenkalastuksessa huhtikuun 16 päivän ja elokuun 31 päivän 
välisenä aikana kalastusaluksen päällikön tulee tehdä 
ennakkoilmoitus maihintuloajankohdasta ja –paikasta sekä 
kalastuksessa käytettävästä aluksesta vähintään 30 minuuttia ennen 
saapumista satamaan tai purkamispaikkaan. 

https://saalisilmoitus-as-testi.soke.mmm.fi/

 Kalastuksenseurantakeskus voi antaa luvan tätä aiempaan 
maihintuloon, mikäli sitä ei ole jostain syystä rajotettu. 

 Maihintulon tulee tapahtua 60 minuutin kuluessa ilmoitetusta 
ajankohdasta.

 Maihintulo saa tapahtua tätä myöhemmin vain erityisen painavista 
syistä
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ENNAKKOILMOITUS

 Ilmoitus voidaan tehdä joko sähköisesti tietokoneella tai mobiilisti 
datayhteyksin varustetulla älypuhelimella tai soittamalla KSK:hon

 Viime kaudella soittoilmoituksia tehtiin 2 085 kpl ja sähköisesti 1 099 
kpl

 Soittamalla tehdyissä ilmoituksissa ilmoitettava myös tarkka 
purkamispaikka, pelkkä ”oma laituri Porvoo” ei riitä vaan tarvitaan 
katuosoite tai koordinaatit.

 Sähköisessä järjestelmässä tämä on ”pakollinen” tieto

 Ennakkoilmoitus vaaditaan myös silakkaa maihin tuotaessa kun määrä 
on yli  2000 kg / purkaminen, yli 8 m aluksita, joilla ei ole VMS 
järjestelmää ja sähköistä kalastuspäiväkirjaa (e-logbook). Yli 5000 kg 
vain nimettyihin satamiin
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ELY jakaa kiintiötä vastaavan määrän merkkejä lohikiintiön 
haltijoille

Merkissä on: kiintiönhaltijan nimi, kalastaja ID, juokseva 
numero

Vuonna 2019 Pohjanlahdella valkoinen ja Suomenlahdella 
keltainen merkki

Saaliiksi otettu lohi tulee pyynnin yhteydessä merkitä 
juoksevan tunnistenumeron mukaisessa järjestyksessä 

LOHIEN MERKITSEMINEN
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Lohimerkki tulee olla kiinnitettynä loheen pyyntihetkestä 
koko kalastusaluksella pidettävän ajan 

Kokonaisena myytävässä lohessa lohimerkki tulee olla 
kiinnitettynä kalaan koko varastoinnin ja ensimyynnin ajan 

Lohimerkki tulee olla kokonaisena myytävässä lohessa 
kiinnitettynä tukku- ja vähittäiskaupassa

LOHIEN MERKITSEMINEN
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LOHIEN MERKITSEMINEN

Merkin sijaintia kalassa ei ole määrätty mutta se ei saa irrota 
kalasta. Merkit kiinnitetty päähän kidusten läpi tai pyrstön 
ympäri.

Kiintiösiirroissa myös merkit siirtyy. Kalastajalla voi siis olla 
käytössään toiselle kalastajalle myönnettyjä merkkejä. 
Purkamisilmoitus tehdään merkin alkuperäisen haltijan 
kiintiöstä

Vuodelle 2019 uutuutena tuli myös merkki joesta pyydetylle 
lohelle. Näitä ei ole haettu eikä myönnetty Suomenlahdelle 



MUUT ILMOITUKSET
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 Kalastaja tekee purkamisilmoituksen ELY-keskukseen 48 h kuluessa purkamisen 
päättymisestä. Alus alle 10 m

 Yli 10 metrin aluksilta purkamisilmoitus tehdään aluksen EU-päiväkirjalla 48 h 
tunnin kuluessa purkamisesta

 Rannikkokalastusilmoitus alle 10 m aluksilta tai ilman alusta kalastettaessa VAIN 
niiltä kuukausilta kun kalastusta

 Kalan ensiostajan on tehtävä ensimyynti-ilmoitus kiintiölajeista  ELY-keskukseen 
48 h kuluessa ostosta. 

 Ilmoitukset suositellaan tehtäväksi sähköisen järjestelmän kautta. Järjestelmä on 
osoittautunut luotettavammaksi kuin paperisten lomakkeiden lähettäminen

https://saalisilmoitus.mmm.fi

https://kakeweb.mmm.fi

SÄHKÖPOSTI

saalisilmoitukset@ely-keskus.fi
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RIKKOMUKSET
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 Kalastuslain mukaiset rikkomukset käsittelee käräjäoikeus tai ne 
menevät rikesakkomenettelyyn

- Koskee niin kaupallisia kalastajia kuin vapaa-ajankalastajia

- Pyydykset ja saaliit takavarikoidaan yleensä tutkinnan ajaksi

 YKP- säädösten (EU:n yhteinen kalastuspolitiikka) rikkomukset 
käsitellään Ruokaviraston seuraamusjärjestelmän kautta (ex. MAVI)

- Koskee kaupallisia kalastajia ja muita kaupallisia toimijoita

- Pyydykset ja saaliit jäävät kalastajalle, huomioidaan 
seuraamusmaksussa. Dokumentointi tekohetkellä. Pl laittomat 
pyydykset ja saaliit
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KALASTUSLAKI 119 § MENETTÄMISSEURAAMUS
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Sen lisäksi mitä rikoslain 10 luvussa säädetään, tämän lain 118 §:n 1 
momentin 1-3 tai 5-6 kohdan taikka rikoslain 48a luvun 2 §:n 1 
momentin 1 tai 2 kohdan vastaisesti lohen, järvilohen, ankeriaan, 
nahkiaisen, taimenen, harjuksen, nieriän taikka siian vaeltavan 
kannan yksilön pyytänyt on tuomittava menettämään valtiolle se arvo, 
joka kalalla lajinsa edustajana on. Maa- ja metsätalous-ministeriön 
asetuksella säädetään tarkemmin mainittujen kalalajien ohjeellisista 
arvoista.

Rasvaevällinen taimen rauhoitettu koko merialueella 2019 alusta
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Kaupalliset kalastajat

17

 KL 119 §:n lähtökohtana on, että 1) kalastaja on syyllistynyt 
kalastuslaissa säädettyyn rikkomukseen tai 2) rikoslaissa 
säädettyyn rikokseen ennen kuin  asetuksen mukainen arvon 
menettäminen voi tulla kyseeseen

 Jos merialueen kaupalliseen kalastajaan sovelletaan  valvonta- ja 
seuraamuslakia, arvon menettäminen asetuksen mukaan ei tule 
sovellettavaksi

 Jos valvonta- ja seuraamuslaki ei syystä tai toisesta sovellu 
tekoon, mennään kalastuslain, rikoslain ja asetuksen mukaan

 Sisävesien kaupallisiin kalastajiin sovelletaan KL 119 § ja kalojen 
arvoa koskevaa asetusta 



Itämeren lohi meressä ja sisävesissä 3380 €
rasvaeväleikattu 170 €
Jäämeren lohi sisävesissä 3420 €
Järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä 
7510 €
Järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä, 
rasvaeväleikattu 1590 €
Järvilohi muualla kuin Vuoksen tai 
Hiitolanjoen vesistössä 190 €
Ankerias 3510 €
Nahkiainen 100 €
Taimen meressä ja mereen laskevassa joessa 
3260 €
Taimen meressä ja mereen laskevassa 
joessa, rasvaeväleikattu 260 €
Taimen sisävesissä leveyspiirin 67°00′N 
eteläpuolella 2120 €
Taimen sisävesissä leveyspiirin 67°00′N 
eteläpuolella, rasvaeväleikattu 170 €

Taimen sisävesissä leveyspiirin 67°00′N 
pohjoispuolella 400 €
Taimen sisävesissä leveyspiirin 67°00′N 
pohjoispuolella, rasvaeväleikattu 50 €
Taimen purossa ja lammessa, johon ei ole 
vaellusyhteyttä merestä tai järvestä 80 €
Harjus meressä 800 €
Harjus sisävesissä leveyspiirin 67°00′N 
eteläpuolella 300 €
Harjus sisävesissä leveyspiirin 67°00′N 
pohjoispuolella 80 €
Nieriä Vuoksen vesistössä 5100 €
Nieriä Vuoksen vesistössä, rasvaeväleikattu 
870 €
Nieriä Inarijärvessä 200 €
Jokirapu 60 €
Siika mereen laskevassa joessa tai purossa 
460 €
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 1 Yleiskielto Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista 236/2017 

 2 Valtioneuvoston asetus kalastuksesta 1360/2015

 3 NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1628 eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien 
vahvistamisesta vuodeksi 2019 ja asetuksen (EU) 2018/120 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta 
8 artikla 

 4 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1380/2013, 15 artikla purkamisvelvoite

 5 kalastuslaki 379/2015

 6. Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta 1188/2014

 7.  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 404/2011

 8. 347/2016 Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170236

