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Rajoitusten taustaa
● Rajoitukset, joiden perusteluina on ICES 

suositukset, ovat jo voimassa EU tasolla
● Rajoituksilla pyritään minimoimaan 

sekakantakalastus avomerellä heikkojen 
luonnonkantojen suojelemiseksi

● Kalat oltava veneessä kokonaisina rantautuessa
● Suomenlahden (alue 32) rajoitus poikkeaa muista 

Itämeren alueista (22-31). Suomenlahden raja 
kulkee Hangon kohdalla 23°00′ itäistä pituutta.

● Muilla alueilla, kuin Suomenlahdella on yhden 
eväleikatun merilohen vuorokausikiintiö vapaa-ajan 
kalastajaa kohden.

● Poikkeuksena nousulohiaikana 1.5-31.8 Suomen 
vesillä 59°30’ leveyspiirin pohjoispuolella voidaan 
kalastaa alle 4 mpk etäisyydellä perusviivasta 
rajoituksetta tai kireämpien kansallisten rajoitusten 
mukaan.
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https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Baltic-Sea-showing-ICES-subdivisions-25-32-Rivers-with-natural-Atlantic_fig1_237741376


ICES suositus Suomenlahti

“Fisheries-related mortality on wild salmon from all wild and mixed (hatchery 
reared-wild) rivers in the Gulf of Finland should be as low as possible. Most of the 
salmon in the Gulf of Finland are of reared origin but fisheries still catch salmon 
from rivers with wild or mixed (hatchery reared-wild) origin fish. Measures to focus 
the fishing effort on reared salmon should be implemented. Such measures 
could include seasonal regulations and/or the relocation of coastal fisheries away 
from sites likely to be on the migration paths of Gulf of Finland wild salmon. 
Finclipping of reared salmon stocks in all countries would allow wild salmon to be 
distinguished from reared salmon while also helping to identify wild salmon 
locations and fisheries on wild salmon. Relocation of fisheries away from those 
rivers and river mouths that support wild or mixed stocks should be maintained. 
Wild salmon returning to rivers should be protected from poaching.”



ICES suositus Ahvenanmaa ja Pohjanlahti

“Coastal fisheries in the Åland Sea and Gulf of Bothnia (SD29N-31) catch only 
salmon from rivers in assessment units (AUs) 1–3. ICES considers that if sea 
fishing can be confined to existing coastal fisheries during the spawning 
migration (beginning of May to the end of August) in the Gulf of Bothnia and the 
Åland Sea, total sea catch (both commercial and recreational) in these areas of no 
more than 75 000 salmon could be taken while allowing all stocks in AUs 1–4 to 
reach the reference point Rlim and without affecting weak stocks in AU 5”



EU asetus “prosessi”

ICES suositus Lobbaus ja muu 
vaikuttaminen EU asetus



Suositukset ja rajoitukset

Suomenlahti:

● Hangon itäpuolella kaksi merilohta / kalastaja / vrk 
ympäri vuoden

Suomenlahti:

● Kaikkien Suomenlahden lohijokien luonnonkantojen 
kuolleisuus tulisi minimoida

● Suurin osa kannasta on istutettua ja kaikki kalastus 
tulisi kohdistaa istutettuihin/eväleikattuihin kaloihin

● Jokisuiden kalastus ja Suomenlahden jokiin kutevien 
lohien vaellusreitillä oleva kalastus tulisi siirtää muualle

Ahvenanmaa ja Pohjanlahti:

● ICES toteaa, että Ahvenanmaan ja Suomen 
länsirannikon (29-31) nousulohiaikaan rajoittunut 
rannikkokalastus on kestävällä pohjalla kunhan 
kokonaissaalis on alle 75 000 merilohta.

● Alueelta ei ole saatu eteläisempien heikkojen 
lohikantojen lohia.

Saaristomeri, Ahvenanmaa ja Pohjanlahti:

● Nousulohiaikana 1.5.-31.8 alle 4 mpk etäisyydellä 
perusviivasta ja 59°30’ leveyspiirin pohjoispuolella 
kansallisten sääntöjen mukaan

○ Ahvenanmaa: ei rajoitusta
○ Muut alueet: 2 merilohta / kalastaja / vrk

● Ympäri vuoden kauempana kuin 4 mpk etäisyydellä 
perusviivasta ja 1.9-30.4 välisenä aikana alle 4 mpk 
etäisyydellä perusviivasta yksi eväleikattu merilohi / 
kalastaja / vrk

ICES suositukset: EU:n asetus ja kansalliset rajoitukset:



4 mpk raja perusviivasta eli 
4 mpk sisäisten aluevesien ulkorajasta



Ahvenanmaa ja perusviiva: Gisslan - Flötjan

Perusviiva

Lähde: https://www.c-map.com/de-de/chartexplorer/

https://www.c-map.com/de-de/chartexplorer/


Ahvenanmaa: Solojeva

Perusviiva

Lähde: https://webapp.navionics.com/

Solojeva

Gisslan

https://webapp.navionics.com/


Rauma - Pori: perusviiva

Perusviiva

Lähde: https://www.c-map.com/de-de/chartexplorer/

Pori

Rauma

https://www.c-map.com/de-de/chartexplorer/


Rauma: Majakan ulkopuolisten matalien ulkoreuna ~ 4mpk

Perusviiva

Lähde: https://webapp.navionics.com/

Rauman 
majakka

https://webapp.navionics.com/


Pori: Länsiviitta ~ 4 mpk

Perusviiva

Lähde: https://webapp.navionics.com/

Länsiviitta

https://webapp.navionics.com/


Yhteenveto rajoituksien vaikutuksesta avomeriuisteluun

Suomenlahti:

● Hangon itäpuolella ei 
vaikutusta edelliseen 
vuoteen: kaksi merilohta / 
kalastaja / vrk ympäri 
vuoden

Pohjanlahti ja Perämeri

● Rajoitukset vaikuttavat 
merkittävästi ympäri vuoden ja 
voivat paikoitellen lähes täysin 
estää eväleikkaamattoman 
nousulohen saaliiksi ottamisen

● Suurin osa nousulohen 
vetoalueista on 4 mpk rajan 
ulkopuolella, missä rajoitus 1 
eväleikattu lohi / kalastaja/ vrk

Huomioitavaa merilohen kalastusrajoituksista Itämerellä kokonaisuudessaan:
Lohen kohdennettu ammattimainen kalastus sallittu vain 59°30’ leveyspiirin pohjoispuolella 4 mpk etäisyydellä perusviivasta 

1.5-31.8 ja Suomenlahdella. Muualla Itämerellä lohen ammattimainen kalastus sallittu ainoastaan sivusaaliina ja 
virkistyskalastuksessa yksi eväleikattu lohi / kalastaja / vrk. Kalat oltava aina kokonaisina rantautuessa. 

Ahvenanmaa:

● Vaikuttaa pieneen osaan 
uistelijoista

● Ruuhkaisimmat vetoalueet ovat jo 
reilusti perusviivan sisällä: Kortsu, 
47, 100 penkka, Linnunnokka

● Gisslanin ja Solojevan 
länsipuolella huomioitava yli 4 
mpk etäisyys perusviivasta, 
missä rajoitus 1 eväleikattu lohi / 
kalastaja/ vrk



Vastuullisen ja hyvän mielen avomeriuistelun ajatuksia

SUOMENLAHTI

● Suosittelemme noudattamaan ICES ohjetta ja ottamaan saaliiksi vain eväleikattuja (istutettuja) lohia, vaikka 
ICES:in mukaan suurin lohista osa jääkin Suomalaisiin rannikkorysiin. 

AHVENANMERI ja POHJANLAHTI

● Ymmärrys ICES lausunnosta, että nousulohiaikana luonnonkanta kestää rajoitetun kalastuksen rannikolla ja 
alueelta ei ole saatu eteläisempien heikkojen lohikantojen lohia saaliiksi.

GEENIPERIMÄ

● Kalojen geeniperimän monimuotoisuuden kannalta eväleikattujen merilohien päästäminen takaisin ei ole 
perusteltua.

● Ymmärrys suurien luonnonlohien geeniperimän jatkuvuuden tärkeydestä 

KOHTUUS ja KUNNIOITUS

● Henkilökohtainen kohtuuden periaate 
● Pituus veneessä vai virallinen paino rannassa - oman harkinnan mukaan
● Vapautettavien kalojen hellävarainen käsittely



Linkkejä

Kartalta paikkakohtaiset rajoitukset 

https://kalastusrajoitus.fi/  (1.5- 31.8 rajoitukset päivittämättä palveluun - tulossa)

Perusviiva johon lisättävä 4 mpk:

https://julkinen.traficom.fi/oskari/

Valitse karttatasoiksi

1) Ensin “Merikarttasarjat” niin näet tarkemmin karttapohjan rajat ja
2) toiseksi “StraightTerritorialSeaBaseline_L” eli perusviiva 

ICES Suomenlahti (alue 32): https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/sal.27.32.pdf

ICES muu Itämeri (alueet 22-31): https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/sal.27.22-31.pdf

EU asetus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1888&from=EN

https://kalastusrajoitus.fi/
https://julkinen.traficom.fi/oskari/
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/sal.27.32.pdf
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/sal.27.22-31.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1888&from=EN

