
  

    

  

    

 

 

TIEDOTE 

TIEDOTE VUONNA 2017 POHJANLAHDELLA LOHTA KALASTAVILLE 

 

Merialueelta pyydettyjen lohien ensimyynti on sallittu vain lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön 

haltijalle. Muiden kaupallisten kalastajien on vapautettava rysäkalastuksessa saadut lohet.  

(Laki 1048/2016 25 §, lohenkalastusta koskevat erityismääräykset). 

Lain 1188/2014 myötä rangaistusjärjestelmä muuttui rikosperustaisesta hallinnolliseksi. ELY-

keskusten valvontaviranomaiset vievät havaitut rikkomusepäilyt käsiteltäväksi 

seuraamusmenettelyn mukaisesti Maaseutuvirastoon, joka voi määrätä säännösten vastaisista 

teoista ja laiminlyönneistä seuraamusmaksuja. Yksi laissa määritelty rikkomus on myynti-

ilmoituksen täyttämisen ja toimittamisen laiminlyönti, joka käsittää mm. ilmoituksen 

myöhästymisen. Rikkomusmaksu on suuruudeltaan vähintään 300 euroa. Mikäli haluatte välttyä 

rikkomusmaksuilta, on ilmoitukset tehtävä ajoissa.  

On syytä huomata myös, että ilmoittamatta ja merkitsemättä jäänyt saalis luetaan LIS-kalastukseksi 

ja käsitellään Komission asetuksen (1005/2008) mukaan vakavana rikkomuksena. 

Uusi valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista (VNa 236/2017) astui voimaan 29.4.2017. 

Oman alueesi rajoitukset Pohjanlahdella koskien lohenkalastusta isorysällä löydät alta. Rajoitukset ovat 

merialuekohtaisia: Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri ja Perämeren pohjukka. Kunkin alueen alla 

esitetyt rajoitukset ovat voimassa vain kyseisellä alueella. Lue alueesi lohenkalastuksen rajoitukset 

huolellisesti.  

 

Yleiskielto (VNa 236/2017 2§) 

Yleiskielto koskettaa kaikkia kalastajia! 

Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Itämeren pääaltaalla leveyspiirin 59°26′N 

eteläpuolella ja pituuspiirin 23°00′E länsipuolella. 

Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Pohjanlahdella seuraavasti: 

1. Lohenkalastus on kielletty Selkämerellä 60°45'N ja 62°30'N välisellä merialueella 1.4. – 16.6. 

välisenä aikana. 

2. Lohenkalastus on kielletty Merenkurkussa leveyspiirien 62°30'N ja 64°00'N välisellä 

merialueella 1.4. – 21.6. välisellä aikana. 

3. Lohenkalastus on kielletty Perämerellä leveyspiirien 64°00'N ja 65°30'N välisellä 

merialueella 1.4. – 26.6. välisenä aikana. 

4. Lohenkalastus on kielletty Perämeren pohjukassa leveyspiirin 65°30'N pohjoispuolella 1.4. – 

1.7. välisenä aikana. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1005&qid=1494236729944&from=EN
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170236


 

 

Isorysän pyyntiin asettaminen (VNa 236/2017 7§) 

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 (VNa 1360/2015 13§).  

Huom! Kaupallisen kalastajan tulee seitsemän (7) vuorokautta ennen lohenkalastuksen 

aloittamista ilmoittaa kaikkien lohenkalastuksessa käytettävien isorysien sijainnit (WGS84-

koordinaatein) Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.  

Ilmoitukset ensisijaisesti sähköpostitse: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi  

tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 236, 20101 TURKU). 

Isorysän sellaiset osat, jotka eivät pyydä lohta, saa laskea pyyntipaikalle ennen sallittua 

kalastusaikaa.  

Isorysän käyttäminen lohen ja taimenen vapaa-ajankalastuksessa on kielletty (VNa 1360/2015 

13§).  

 

Lohenkalastus isorysällä  

Selkämeren alue (VNa 236/2017 3§) 

Kalastuslain 379/2015 88 §:ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta Selkämerellä 

leveyspiirien 60°45'N ja 62°30'N välisellä merialueella isorysillä seuraavasti: 

1. ryhmään 1 kuuluva kaupallinen kalastaja saa 1.5. - 9.6. välisenä aikana kalastaa lohta 

samanaikaisesti enintään yhdellä (1) isorysällä; 

2. ryhmään 1 ja 2 kuuluva kaupallinen kalastaja saa 10.6. – 16.6. välisenä aikana kalastaa lohta 

samanaikaisesti enintään kahdella (2) isorysällä; 

3. ryhmään 1 ja 2 kuuluva kaupallinen kalastaja saa 17.6. alkaen kalastaa samanaikaisesti lohta 

enintään neljällä (4) isorysällä. 

Huomaa! Ryhmään yksi (1) kuuluva kaupallinen kalastaja saa lohen aikaistetussa pyynnissä 1.5. – 9.6. 

välisenä aikana ottaa saaliiksi 25 % lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstään. Kun edellä mainittu 

25 %:n enimmäismäärä on tullut täyteen, on lohet vapautettava ja niiden pääsy isorysään estettävä 

johtoaidan ja ensimmäisen välipesän esteeksi asetettavalla verkolla tai avaamalla isorysän kalapesä 

9.6. saakka. 

 

Merenkurkun alue (VNa 236/2017 4§) 

Kalastuslain 379/2015 88 §:ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta Merenkurkussa 

leveyspiirien 62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella isorysillä seuraavasti: 

1. ryhmään 1 kuuluva kaupallinen kalastaja saa 6.5. – 14.6. välisenä aikana kalastaa lohta 

samanaikaisesti enintään yhdellä (1) isorysällä; 

2. ryhmään 1 ja 2 kuuluva kaupallinen kalastaja saa 15.6. – 21.6. välisenä aikana kalastaa lohta 

enintään samanaikaisesti kahdella (2) isorysällä; 

mailto:kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi


 

 

3. ryhmään 1 ja 2 kuuluva kaupallinen kalastaja saa 22.6. alkaen kalastaa lohta samanaikaisesti 

enintään neljällä (4) isorysällä. 

Huomaa! Ryhmään yksi (1) kuuluva kaupallinen kalastaja saa lohen aikaistetussa pyynnissä 6.5. – 

14.6. välisenä aikana ottaa saaliiksi 25 % lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstään. Kun edellä 

mainittu 25 %:n enimmäismäärä on tullut täyteen, on lohet vapautettava ja niiden pääsy isorysään 

estettävä johtoaidan ja ensimmäisen välipesän esteeksi asetettavalla verkolla tai avaamalla isorysän 

kalapesä 14.6. saakka. 

 

 

Perämeren alue (VNa 236/2017 5§) 

Kalastuslain 379/2015 88 §:ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta Perämerellä 

leveyspiirien 64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella isorysillä seuraavasti: 

1. ryhmään 1 kuuluva kaupallinen kalastaja saa 11.5. – 19.6 välisenä aikana kalastaa lohta 

enintään yhdellä (1) isorysällä; 

2. ryhmään 1 ja 2 kuuluva kaupallinen kalastaja saa 20.6. – 26.6. välisenä aikana kalastaa lohta 

samanaikaisesti enintään kahdella (2) isorysällä; 

3. ryhmään 1 ja 2 kuuluva kaupallinen kalastaja saa 27.6. alkaen kalastaa lohta samanaikaisesti 

enintään neljällä (4) isorysällä. 

Huomaa! Ryhmään yksi (1) kuuluva kaupallinen kalastaja saa lohen aikaistetussa pyynnissä 11.5. – 

19.6. välisenä aikana ottaa saaliiksi 25 % lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstään. Kun edellä 

mainittu 25 %:n enimmäismäärä on tullut täyteen, on lohet vapautettava ja niiden pääsy isorysään 

estettävä johtoaidan ja ensimmäisen välipesän esteeksi asetettavalla verkolla tai avaamalla isorysän 

kalapesä 19.6. saakka.  

 

Oulujoen ja Iijoen edustan merialue (VNa 236/2017 5§) 

Ryhmään yksi (1) kuuluva kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta Oulujoen edustan merialueella, joka 

on pituusastetta 24°50’E pitkin sekä pisteiden 65°23’N/24°54’E ja 65°07’N/25°05’E kautta kulkevien 

suorien rajaama sekä Iijoen edustan merialueella, joka on pisteiden 65°16’N/25°16’E, 65°16’N/25°13’E, 

65°20’N/25 11’E ja 65°23’N/25 15’E kautta kulkevien suorien rajaama, ennen 17.6. samanaikaisesti 

enintään yhdellä (1) isorysällä,  

17.6. alkaen samanaikaisesti enintään kolmella (3) isorysällä ja  

25.6. alkaen samanaikaisesti enintään kahdeksalla (8) isorysällä.  

Näillä merialueilla ryhmään 1 kuuluva kaupallinen kalastaja saa ennen 17.6. ottaa saaliiksi 25 % lohen 

toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstään. Kun edellä mainittu 25 %:n enimmäismäärä on tullut täyteen, on 

lohet vapautettava ja niiden pääsy isorysään estettävä johtoaidan ja ensimmäisen välipesän esteeksi 

asetettavalla verkolla tai avaamalla isorysän kalapesä 19.6. saakka. 

Ryhmään kaksi (2) kuuluva kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta edellä mainituilla Oulujoen ja Iijoen 

edustan merialueella, 

17.6. alkaen samanaikaisesti enintään kahdella (2) isorysällä ja  

25.6. alkaen samanaikaisesti enintään neljällä (4) isorysällä. 



 

 

 

Perämeren pohjukka (VNa 236/2017 6§) 

Kalastusalain 379/2015 88 §:ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta Perämerellä 

leveyspiirin 65°30'N pohjoispuolella isorysillä seuraavasti: 

1. ryhmään yksi (1) kuuluva kaupallinen kalastaja saa 16.5. – 24.6. välisenä aikana kalastaa 

lohta samanaikaisesti enintään yhdellä (1) isorysällä; 

2. ryhmään 1 ja 2 kuuluva kaupallinen kalastaja saa 25.6. – 1.7. välisenä aikana kalastaa 

lohta samanaikaisesti enintään kahdella (2) isorysällä; 

3. ryhmään 1 ja 2 kuuluva kaupallinen kalastaja saa 2.7. alkaen kalastaa lohta 

samanaikaisesti enintään neljällä (4) isorysällä. 

Huomaa! Ryhmään yksi (1) kuuluva kaupallinen kalastaja saa lohen aikaistetussa pyynnissä 16.5. – 

24.6. välisenä aikana ottaa saaliiksi 25 % lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstään. Kun edellä 

mainittu 25 %:n enimmäismäärä on tullut täyteen, on lohet vapautettava ja niiden pääsy isorysään 

estettävä johtoaidan ja ensimmäisen välipesän esteeksi asetettavalla verkolla tai avaamalla isorysän 

kalapesä 24.6. saakka. 

 

Kemijoen edustan merialue (VNa 236/2017 6§) 

Ryhmään yksi (1) kuuluva kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta Kemijoen edustan merialueella, joka 

on Tornion ja Kemin kaupunkien välisen rajan ja pisteiden 65°41N/24 31’E ja 65°43’N/24 24’E kautta 

kulkevien suorien rajaama, ennen 17.6. enintään yhdellä (1) isorysällä,  

17.6. alkaen samanaikaisesti enintään kolmella (3) isorysällä ja  

25.6. alkaen samanaikaisesti enintään kahdeksalla (8) isorysällä.  

Tässä tarkoitetulla merialueella ryhmään 1 kuuluva kaupallinen kalastaja saa ennen 17.6. ottaa 

saaliiksi 25 % lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstään. Kun edellä mainittu 25 %:n 

enimmäismäärä on tullut täyteen, on lohet vapautettava ja niiden pääsy isorysään estettävä johtoaidan 

ja ensimmäisen välipesän esteeksi asetettavalla verkolla tai avaamalla isorysän kalapesä 17.6. saakka. 

Ryhmään kaksi (2) kuuluva kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta edellä mainituilla edustan 

merialueella, 

17.6. alkaen samanaikaisesti enintään kahdella (2) isorysällä ja  

25.6. alkaen samanaikaisesti enintään neljällä (4) isorysällä. 

 

Simojoki ja sen suualue (VNa 236/2017 10§) 

Lohenkalastus on seisovilla pyydyksillä kielletty 1.4. - 15.7. välisenä aikana Simojoen edustan 

merialueella, joka sijaitsee pisteiden 65°34’N/25 02’E, 65°36’N/24 50’E ja 65°38’N/24 42’E kautta 

kulkevien suorien rajaama.  

Lohenkalastus langasta kudotuilla pyydyksillä on kielletty Simojoessa jokisuun ja Simojärven luusuan 

välisellä alueella 1.5. – 30.11. välisenä aikana.  

 



 

 

Tornionjoen kalastusalue (VNa 237/2017) 

Kalastusalain 379/2015 88 §:ssä tarkoitettu ryhmään yksi (1) kuuluva kaupallinen kalastaja saa 

kalastaa lohta Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 91/2010) kalastussäännön 2 

§:n 1 momentin d kohdassa määritellyllä Suomenpuoleisella vesialueella seuraavasti: 

1. 17.6. kello 12:00 alkaen 1.7. saakka samanaikaisesti enintään kahdella (2) kiinteällä 

pyydyksellä; 

2. 2.7. alkaen samanaikaisesti enintään neljällä (4) kiinteällä pyydyksellä.  

Huomaa! Ryhmään yksi (1) kuuluva kaupallinen kalastaja saa ennen 25.6. ottaa saaliiksi 25 % lohen 

toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstään. Kun edellä mainittu 25 %:n enimmäismäärä on tullut täyteen, on 

lohet vapautettava ja niiden pääsy isorysään estettävä johtoaidan ja ensimmäisen välipesän esteeksi 

asetettavalla verkolla tai avaamalla isorysän kalapesä 24.6. saakka. 

Ryhmään kaksi (2) kuuluva kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta 2.7. alkaen samanaikaisesti 

enintään neljällä (4) kiinteällä pyydyksellä.  

 

Valikointikielto (VNa 236/2017 8§) 

Kaikki Selkämeren, Merenkurkun, Perämeren, Oulu- ja Iijoen edustan merialueen, Perämeren 

pohjukan sekä Kemijoen edustan merialueen (VNa 236/2017 3 – 6 §) lohenkalastuksessa 

isorysään jääneet lohet on valikoimatta otettava saaliiksi lukuun ottamatta alamittaisia ja hylkeen 

tai merimetson vahingoittamia lohia.  

Jos isorysään on tullut lohia siten, että toimijakohtainen kalastuskiintiö ylittyy taikka aikaistetun 

pyynnin 25 %:n osuus toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä ylittyy, tulee toimijakohtaisen 

kalastuskiintiön taikka edellä tarkoitettujen osuuksien ylittävät lohet viipymättä vapauttaa.  

 

Lohien merkitseminen (VNa 236/2017 9§) 

ELY-keskus jakaa lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön saaneille kalastajille kalastuskiintiönsä 

osoittaman määrän lohimerkkejä, joissa on kalastuskiintiön haltijan nimi, rekisterinumero sekä 

kaupallisen kalastajan toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä määrää vastaava tunnistekohtainen juokseva 

numero ja, jos on kyse Suomenlahden kiintiöstä, kirjain S. 

Saaliiksi otettu lohi tulee pyynnin yhteydessä merkitä ELY-keskuksen jakamalla lohimerkillä, lohimerkin 

juoksevan tunnistenumeron mukaisessa järjestyksessä.  

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.   

 

 



 

 

Väliaikaiset lohimerkit  

Varsinaisten lohimerkkien toimituksen viivästyttyä joudumme tänä vuonna lähettämään joillekin 

kalastajille väliaikaiset lohimerkit, jotka kattavat osan toimijakohtaisesta kiintiöstä. Varsinaiset lohimerkit 

lähetetään välittömästi niiden saavuttua ELY-keskukseen. Kalastajan saatua ELY-keskuksen 

lähettämät varsinaiset lohimerkit, tulee lohet merkittävä uusilla merkeillä numerojärjestyksessä.   

 

 

Lisätietoja antavat: 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Turku 

Aki Koskinen, puh. 0295 023 025 

Veera Salmi, puh. 0295 022 541 

Ari Suominen, puh. 0295 022 671 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Vaasa 

Lars Sundqvist, puh. 0295 028 628 

Markus Leppikorpi, puh. 0295 028 590 

Jukka Lähde, puh. 0295 028 591 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

Tornionjoen kalastusalueen ja terminaalialueiden merialueita koskien 

Pekka Pyykönen, puh. (tulee ennen kuin tiedote lähtee jakeluun) 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi   
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Kieltoaika (yleiskielto)   Aikaistettu pyynti 

     (ryhmä 1. kalastajat) 

 

 

 

1.4. – 16.6. 

1.4. – 21.6. 

1.4. – 26.6. 

1.4. – 1.7. 16.5. – 24.6. 

 11.5. – 19.6 

6.5. – 14.6 

1.5. – 9.6. 


