
 

SUOMEN LOHIASETUKSET   

 

1994 - 2008

 

Valtioneuvoston asetus

 

  (ns. ANTTILA)

 

lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa

 

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousmi-
nisteriön esittelystä, säädetään 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastus-
lain (286/1982) nojalla:

1 §   

 

Soveltamisala

 

Tässä asetuksessa säädetään lohen (Salmo salar) kalastuksen rajoituksista Suo-
men aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella sekä Simojoessa. Meri-
aluetta koskevia rajoituksia sovelletaan vain Suomen lipun alla purjehtivista
ja Suomessa rekisteröidyistä aluksista harjoitettavaan sekä kalastuslain (286/
1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kansalaisten harjoittamaan lohenka-
lastukseen.

Asetusta ei sovelleta 

 

kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetussa

 

 maa- 
ja metsätalousministeriön päätöksessä (319/1998) tarkoitetulla merialueella.

2 §   

 

Lohenkalastuksen yleisrajoitus merialueella

 

Lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosii-
moilla Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella seuraavasti:

1) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 16 päivän loppuun leveysasteiden 
60°45'N ja 62°30'N välisellä merialueella;

2) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 21 päivän loppuun leveysasteiden 
62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella;

3) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 26 päivän loppuun leveysasteiden 
64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella;

4) huhtikuun 1 päivän alusta heinäkuun 1 päivän loppuun leveysasteen 
65°30'N pohjoispuolella.

Muita kuin kalastuslain 6 a §:ssä tarkoitettuja ammattikalastajia
koskevat lisäksi seuraavat lohenkalastuskiellot:

1) isorysällä kalastaminen on kielletty vielä 14 vuorokauden ajan
1 momentissa säädettyjen kalastuskieltojen päättymisestä;

2) kalastusasetuksen (1116/1982) 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla,
yhteispituudeltaan 180 metriä ylittävällä ankkuroidulla pintaverkolla kalasta-
minen on kielletty elokuun loppuun.



 

Kalastettaessa vieheellä 1 momentissa säädettyinä kieltoaikoina enintään yh-
den lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti on
sallittu.

3 §   

 

Lohenkalastus isorysällä merialueella

 

Kalastuslain 6 a §:ssä tarkoitetut ammattikalastajat saavat 2 §:n 1 momentissa
säädetyistä kalastuskielloista poiketen seitsemän vuorokauden ajan ennen
kieltojen päättymistä harjoittaa lohenkalastusta samanaikaisesti enintään kah-
della kalastusasetuksen 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulla isorysällä ammatti-
kalastajaa kohden. Tässä lohenkalastuksessa saadut lohet tulee myydä erityi-
sellä merkillä varustettuina.

Kalastuslain 6 a §:ssä tarkoitetut ammattikalastajat saavat 2 §:n 1 momentissa
säädettyjen kalastuskieltojen päättymisen jälkeen 21 vuorokauden ajan harjoit-
taa lohenkalastusta samanaikaisesti enintään viidellä isorysällä ammattikalas-
tajaa kohden ja tämän jälkeen 21 vuorokauden ajan samanaikaisesti enintään
kahdeksalla isorysällä ammattikalastajaa kohden. 

Ammattikalastajien tulee viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tässä ja 1
momentissa tarkoitetun lohenkalastuksen aloittamista ilmoittaa pyyntiin ase-
tettavien isorysien sijainnit sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka toi-
mialueelle isorysät asetetaan.

Muut kuin kalastuslain 6 a §:ssä tarkoitetut ammattikalastajat saavat 2 §:n 1 ja 2
momentissa säädettyjen kalastuskieltojen päättymisen jälkeen elokuun lop-
puun kylänrajan sisäpuolella olevilla vesialueilla harjoittaa lohenkalastusta sa-
manaikaisesti enintään yhdellä isorysällä kalastajaa kohden.

Tässä pykälässä tarkoitettuun isorysään saa kuulua enintään yksi kalapesä. Iso-
rysän sellaiset osat, jotka eivät kalasta lohta, saa asettaa mereen enintään kym-
menen vuorokautta ennen 2 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen kieltojen päätty-
mistä tai ennen tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyjä aikajaksoja.

4 §   

 

Lohenkalastus terminaalialueilla

 

Edellä 2 ja 3 §:ssä säädetyt rajoitukset eivät koske seuraavia lohen terminaalika-
lastukseen tarkoitettuja merialueita edellyttäen, että pyydyksen mikään osa ei
ylitä alla mainittuja rajoja:

1) Oulujoen edustan se merialue, joka on pituusastetta 24°50'E pitkin sekä
pisteiden 65°06'N/24°54'E ja 65°07'N/25°05'E kautta kulkevien suorien rajaama;

2) Iijoen edustan se merialue, joka on pisteiden 65°16'N/25°16'E,
65°16'N/25°13'E ja 65°20'N/25°11'E sekä 65°23'N/25°15'E kautta kulkevien
suorien rajaama.

Lohenkalastus on 2 ja 3 §:stä poiketen sallittu rajoituksitta kesäkuun 11 päivän
alusta Kemijoen edustan lohen terminaalikalastukseen tarkoitetulla merialu-
eella, joka on Tornion ja Kemin kaupunkien välisen rajan ja pisteiden 65°41'N/
24°31'E ja 65°43'N/24°24'E kautta kulkevan suoran rajaama.

Pyydyksen mikään osa ei saa ylittää tässä momentissa mainittuja rajoja.

5 §   

 

Lohenkalastus Simojoessa ja sen suualueella

 

Lohenkalastus on 2 ja 3 §:stä poiketen kokonaan kielletty langasta kudotuilla
pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla huhtikuun 1 päivän alusta heinäkuun 15
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päivän loppuun Simojoen edustan sillä merialueella, joka on pisteiden
65°34'N/25°02'E ja 65°36'N/24°50'E sekä 65°38'N/24°42'E kautta kulkevien
suorien rajaama.

Lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä Simojoessa jokisuus-
ta Portimojärven luusuaan toukokuun 1 päivän alusta marraskuun 30 päivän
loppuun. Kalastettaessa vieheellä Simojoessa enintään yhden lohen pyytämi-
nen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti on sallittu.

6 §   

 

Voimaantulo

 

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen
aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella
sekä Simojoessa 8 päivänä maaliskuuta 1996 annettu asetus (258/1996) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri

SIRKKA-LIISA ANTTILA

Kalatalousylitarkastaja
Orian Bondestam

• • • •

 

Valtioneuvoston asetus 397/2004

 

  (ns. KORKEAOJA)

 

lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyö-
hykkeellä varsInaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa annetun
asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

 

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousmi-
nisteriön esittelystä, lisätään väliaikaisesti lohenkalastusta koskevista rajoituk-
sista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja
Pohjanlahdella sekä Simojoessa 8 päivänä maaliskuuta 1996 annettuun asetuk-
seen (258/1996) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §   

 

Valikoiva lohenkalastus

 

Kalastuslain (286/1982) 6 a §:ssä tarkoitetut ammattikalastajat saavat 2 §:n 1
momentista poiketen harjoittaa lohenkalastusta enintään kahdella sellaisella
isorysällä, josta lohi voidaan hyväkuntoisena päästää takaisin mereen (valikoi-
va lohenkalastus). Valikoivaan lohenkalastukseen käytettävän isorysän raken-
teesta säädetään kalastusasetuksen (1116/1982) 14 §:n 2 momentissa sellaise-
na, kuin se on 5 päivänä helmikuuta 2004 annetussa asetuksessa (83/2004). Va-
likoiva lohenkalastus saadaan vuonna 2005 aloittaa 7 päivää, vuonna 2006 10
päivää ja vuonna 2007 14 päivää ennen alueellisen kalastuskiellon päättymistä.
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Ammattikalastaja saa pitää valikoivalla lohenkalastuksella vuosina 2005-2007
saaliiksi saamansa enintään 85 senttimetrin pituisen lohen, vaikka sillä on ras-
vaevä. Kaikki yli 85 senttimetrin pituiset lohet, joilla on rasvaevä, on kuitenkin
viipymättä päästettävä takaisin mereen.

Edellä 2 momentin perusteella saaliina pidetyt lohet tulee myydä erityisellä
merkillä varustettuina. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tar-
kempia ohjeita valikoivan lohenkalastuksen harjoittamisesta.

Tässä pykälässä säädettyä ei sovelleta 3 §:ssä ja kalastuksesta Tornionjoen ka-
lastusalueella annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (319/
1998) tarkoitetuilla merialueilla.

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2004 ja on voimassa 30 päi-
vään kesäkuuta 2007.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri

JUHA KORKEAOJA 

Kalatalousylitarkastaja
Harry Kaasinen

• • • •

 

Asetus 266/1998

 

  (ns. AHTISAARI)

 

lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyö-
hykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa annetun
asetuksen muuttamisesta

 

Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan lohenkalastusta koskevis-
ta rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itäme-
rellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa 8 päivänä maaliskuuta 1996 annetun
asetuksen (258/1996) 2 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

2 §   

 

Merikalastus

 

Lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosii-
moilla Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja
Pohjanlahdella seuraavasti:

1) huhtikuun 15 päivän alusta kesäkuun 15 päivän loppuun leveysasteiden 
59°00'N ja 62°30'N välisellä merialueella, lukuunottamatta Suomenlahtea sekä 
siihen välittömästi liittyvää pituusasteen 22°30'E itäpuolella olevaa merialuet-
ta;

2) huhtikuun 15 päivän alusta kesäkuun 20 päivän loppuun leveysasteiden 
62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella;

3) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 25 päivän loppuun leveysasteiden 
64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella; sekä
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4) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun leveysasteen 
65°30'N pohjoispuolella.

Edellä 1 momentista poiketen vuonna 1998 lohenkalastus on kielletty langasta
kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla Suomen aluevesillä ja kalas-
tusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella seuraavasti:

1) toukokuun 1 päivän alusta kesäkuun 15 päivän loppuun leveysasteiden 
59°00'N ja 62°30'N välisellä merialueella, lukuunottamatta Suomenlahtea sekä 
siihen välittömästi liittyvää pituusasteen 22°30'E itäpuolella olevaa merialuet-
ta, sekä

2) toukokuun 1 päivän alusta kesäkuun 20 päivän loppuun leveysasteiden 
62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella.

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 1998.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

• • • •

 

Asetus 258/1996

 

  (ns. HEMILÄ)

 

lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyö-
hykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa

 

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1996

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 16 päivänä huhtikuuta
1982 annetun kalastuslain (286/82) 31 §:n ja Suomen kalastusvyöhykkeestä 15
päivänä marraskuuta 1974 annetun lain (839/74) 4 §:n nojalla:

1 §   

 

Soveltamisala

 

Tämä asetus koskee lohen (Salmo salar) kalastuksen rajoituksia Suomen alue-
vesillä ja kalastusvyöhykkeellä sekä Simojoessa.

2 §   

 

Merikalastus

 

Lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosii-
moilla Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja
Pohjanlahdella seuraavasti:

1) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 15 päivän loppuun leveysasteiden 
59°00'N ja 62°30'N välisellä merialueella, lukuunottamatta Suomenlahtea sekä 
siihen välittömästi liittyvää, pituusasteen 22°30'E itäpuolella olevaa merialuetta;

2) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 20 päivän loppuun leveysasteiden 
62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella;
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3) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 25 päivän loppuun leveysasteiden 
64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella; sekä

4) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun leveysasteen 
65°30'N pohjoispuolella.

Edellä 1 momentista poiketen vuosina 1996 ja 1997 lohenkalastus on kielletty
langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla Suomen aluevesillä
ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella seuraavasti:

1) maaliskuun 1 päivän alusta kesäkuun 20 päivän loppuun leveysasteiden 
59°00'N ja 62°30'N välisellä merialueella, lukuunottamatta Suomenlahtea sekä 
siihen välittömästi liittyvää, pituusasteen 22°30'E itäpuolella olevaa merialuetta;

2) maaliskuun 1 päivän alusta kesäkuun 25 päivän loppuun leveysasteiden 
62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella;

3) maaliskuun 1 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun leveysasteiden 
64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella; sekä

4) maaliskuun 1 päivän alusta heinäkuun 5 päivän loppuun leveysasteen 
65°30'N pohjoispuolella.

Pyydysten sellaiset osat, jotka eivät kalasta lohta, saa asettaa mereen enintään
kolmekymmentä vuorokautta ennen 1 ja 2 momentissa mainittujen kieltojen
päättymistä.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainitut rajoitukset eivät koske seuraavia merialueita,
mikäli pyydyksen mikään osa ei ylitä sanottuja rajoja:

1) Oulujoen edustan se merialue, joka on pituusastetta 24°50'E pitkin sekä
pisteiden 65°06'N/24°54'E ja 65°07'N/25°05'E kautta kulkevien suorien rajaama 
(liitteenä karttapiirrokset 1 ja 2);

2) Iijoen edustan se merialue, joka on pisteiden 65°16'N/25°16'E,
65°16'N/25°13'E ja 65°20'N/25°11'E sekä 65°23'N/25°15'E kautta kulkevien
suorien rajaama (liitteenä karttapiirros 3); sekä

3) Kemijoen edustan se merialue, joka onTornion ja Kemin kaupunkien välisen 
rajan ja pisteiden 65°41'N/24°31'E ja 65°43'N/ 24°24'E kautta kulkevan suoran 
rajaama (liitteenä karttapiirros 4).

3 §   

 

Jokisuukalastus

 

Sen lisäksi mitä 2 §:ssä säädetään, on lohenkalastus kielletty langasta kudotuil-
la pyydyksillä heinäkuun 1 päivän alusta 15 päivän loppuun Simojoen edustan
sillä merialueella, joka on pisteiden 65°34'N/25°02'E ja 65°36'N/24°50'E sekä
65°38'N/24°42'E kautta kulkevien suorien rajaama (liitteenä karttapiirros 5).

4 §   

 

Jokikalastus

 

Lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä Simojoessa jokisuus-
ta Portimojärven luusuaan saakka toukokuun 1päivän alusta marraskuun 30
päivän loppuun.

5 §   

 

Voimaantulo

 

Tämä asetus tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
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6 §   

 

Kumottavat asetukset

 

Tällä asetuksella kumotaan:

1) eräistä lohen kalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalas-
tusvyöhykkeellä Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa 25 päi-
vänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (231/94); sekä

2) eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta yleisellä vesialueella meressä sekä
Suomen kalastusvyöhykkeellä 6 päivänä toukokuuta 1983 annettu asetus (411/
83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Liitteet:   liitekartat 1-5

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

• • • •

 

Asetus 231/1994

 

  (ns. PURA)

 

eräistä lohen kalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalas-
tusvyöhykkeellä Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa

 

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 16 päivänä huhtikuuta
1982 annetun kalastuslain (286/82) 31 §:n ja Suomen kalastusvyöhykkeestä 15
päivänä marraskuuta 1974 annetun lain (839/74) 4 §:n nojalla:

1 §   

 

Soveltamisala

 

Tämä asetus koskee lohen (Salmo salar) kalastuksen rajoituksia Suomen
aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä sekä Simojoessa.

2 §   

 

Avomerikalastus

 

Ajoverkoilla kalastaminen on kielletty Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhyk-
keellä Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella leveysasteen 59° N pohjoispuolel-
la, lukuun ottamatta sitä leveysasteen 61° N eteläpuolella olevaa merialuetta,
joka sijaitsee pituusasteen 22°30` E itäpuolella, huhtikuun 10 päivän alusta 16
päivän loppuun, toukokuun 1 päivän alusta 7 päivän loppuun ja 20 päivän
alusta 26 päivän loppuun sekä kesäkuun 5 päivän alusta 11 päivän loppuun.

3 §   

 

Rannikkokalastus

 

Kalastaminen rysillä, joiden silmäkoko johtolaitteita lukuunottamatta on suu-
rempi kuin 36 millimetriä tai solmuväli suurempi kuin 18 millimetriä, sekä ka-
lastaminen lohen pyyntiin soveltuvilla muilla langasta kudotuilla pyydyksillä
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on kielletty Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä Itämeren pääaltaalla ja
Pohjanlahdella seuraavasti:

1) leveysasteiden 60° N ja 62°30` N välisellä alueella huhtikuun 1 päivän alusta 
kesäkuun 1 päivän loppuun;

2) leveysasteiden 62°30` N ja 64° N välisellä alueella huhtikuun 1 päivän alusta 
kesäkuun 7 päivän loppuun; sekä

3) leveysasteen 64° N pohjoispuolella huhtikuun 1 päivän alusta
kesäkuun 13 päivän loppuun.

Johtolaitteet, vaajat sekä muut pyydysten sellaiset osat, jotka eivät kalasta, saa
asettaa mereen enintään seitsemän vuorokautta ennen 1 momentissa mainit-
tujen kieltojen päättymistä.

Edellä 1 momentissa mainitut rajoitukset eivät koske ajoverkkoja
eivätkä seuraavia merialueita:

1) Oulujoen edustalla linjojen Varessäikkä-Hailuodon eteläkärki sekä
Hailuodon pohjoiskärki-Virpiniemi sisäpuolista merialuetta;

2) Iijoen edustalla linjan Iin Röyttä-Kutinkalla-Pommeri sisäpuolista
merialuetta;

3) Kemijoen edustalla linjan Ajoksen lounaiskärki-Kiikkara-Härkäsaaren
eteläkärki sisäpuolista merialuetta;

4) kylänrajain sisäpuolella olevia vesialueita leveysasteiden 60° N ja
62°30`N välisellä merialueella; sekä

5) kylänrajain sisäpuolella olevia vesialueita leveysasteiden 63°50`N ja
65°10` N välisellä merialueella.

4 §   

 

Jokisuukalastus

 

Kalastus lohenpyyntiin soveltuvilla langasta kudotuilla pyydyksillä on kielletty
Simojoen edustalla linjan Vatunginnokka-Maksniemen eteläkärki sisäpuolisel-
la merialueella kesäkuun 14 päivän alusta heinäkuun 15 päivän loppuun.

5 §   

 

Jokikalastus

 

Kalastus langasta kudotuilla pyydyksillä on kielletty Simojoessa jokisuusta Por-
timojärven luusuaan saakka kesäkuun 14 päivän alusta marraskuun 15 päivän
loppuun viikottain sunnuntaista klo 18.00 keskiviikkoon klo 18.00.

6 §   

 

Voimaantulo

 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura
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