
Meri- ja järvilohi, eväleikattu lohi
vähintään 60 cm sisävesissä
 

eväleikattu taimen vähintään 50 cm    
luonnon taimen vähintään 60 cm
vesistöt, joissa ei vaellusyhteyttä mereen
tai järveen enintään 45 cm

luonnon taimen meressä tai mereen
laskevassa joessa 3 260  € JA eväleikattu
390 €
luonnon taimen sisävesissä 2 440 € JA
rasvaeväleikattu 260 €
taimen purossa ja lammessa, johon ei ole
vaellusyhteyttä merestä tai järvestä 230 €

Itämeren luonnon lohi 3 470 €
Jäämeren lohi 3 480 €
eväleikattu lohi 170 €

luonnon lohi merellä
tai sisävesissä 3 470 €
eväleikattu 170 €
järvilohi 280 €

64º

Uhanalaisten kalalajien kalastus on sallittua rauhoitusaikojen, pyyntimittojen ja muiden kalastusrajoi-
tusten puitteissa. Jos saat saaliiksi vahingossa pyyntimittojen vastaisen ja/tai rauhoitetun uhanalaisen

kalan, on se välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Jos kalastaja ottaa vastoin lakia 
 saaliiksi asetuksessa mainitun uhanalaisen kalan,  tuomitaan hänet maksamaan valtiolle suojeluarvon.

Luonnon sekä eväleikattu taimen
rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.-30.11.

merilohi joessa ja purossa
1.9.–30.11.
luonnon järvilohi ja
eväleikattu joessa ja
purossa 1.8.-30.11.

merilohi joessa ja
purossa 1.9.–30.11.
luonnon järvilohi ja
eväleikattu joessa 
ja purossa 1.8.-30.11.

Luonnon sekä eväleikattu
taimen on rauhoitettu joessa
ja purossa 1.9.-30.11.

Merilohi on uhanalainen, järvilohi äärimmäisen
uhanalainen ja Itämeren sekä Jäämeren
lohikannat vaarantuneita.

alamitat, rauhoitukset ja suojeluarvot
LOHIKALOJEN 

Suomessa kaikki kirjolohet ovat istutettuja tai kassikarkulaisia. Laji ei
lisäänny itsenäisesti, eikä sillä ole rauhoitusaikoja. Kaloja saa ottaa eräksi
merellä ja järvellä vapaasti. Erilliskohteissa, joissa kirjolohia on istuttettu
kalastettavaksi, vaaditaan yleensä kalastonhoitomaksun lisäksi paikallinen
erillislupa ja näissä on myös päiväkohtainen pyyntikiintiö.

Kalastajan velvollisuutena on
tarkistaa alamitat, rauhoitukset,

luvat ja maksut ennen
kalastamistaan (kalastusrajoitus.fi). 

Laittomasta kalastuksesta voidaan
tuomita menettämisseuraamuksen

(suojeluarvon verran) lisäksi
sakkoihin ja luovuttamaan
kalastusvälineet valtiolle.

lohi, järvilohi ja rasveväleikattu järvilohi joessa ja purossa 1.9.–30.11.  
luonnon järvilohi rauhoitettu TÄYSIN Vuoksen ja Hiitolanjoen
vesistössä
rasvaeväleikattu järvilohi rauhoitettu osassa Vuoksen vesistöjä
1.6.-31.8.

luonnon taimen meressä tai
mereen laskevassa joessa 3 260  €
JA eväleikattu 390 €
luonnon taimen sisävesissä 2 440
€ JA eväleikattu 260 €
vesistöissä, joissa ei
vaellusyhteyttä mereen tai
järveen 230 €

luonnon lohi merellä tai sisävesissä 3 470 € JA
eväleikattu 170 €
luonnon järvilohi Vuoksen ja Hiittolan vesistöissä
7 510 € JA eväleikattu 1 750 €
järvilohi muualla kuin Vuoksen ja Hiittolan
vesistössä 280 €

Kuvassa on Suomen vasemmalle puolelle on koottu lohta koskevat rajoitukset ja tiedot, kartasta oikealle on kirjattu taimenta
koskevat rajoitukset ja tärkeät tiedot. Kuvakkeet on selitetty alla.

JOKI- JA VIRTAVESISSÄ alamitat, rauhoitusajat ja pyyntikiintiöt voivat vaihdella merkittävästi, joten
tarkista ne paikallisesti. Näissä paikoissa lisäksi vaaditaan lähes poikkeuksetta erillislupa

kalastonhoitomaksun lisäksi. Tarkista poikkeavat mahdolliset rajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

vähintään 50 cm 
vesistöt, joihin ei vaellusyhteyttä
merestä tai järvestä, enintään 45 cm
Luonnon taimen vähintään  50 cm

sisävesissä 410 €
eväleikattu sisävesissä 80 €
vesistöissä, joissa ei vaellusyhteyttä
mereen tai järveen 230 €

Meri- ja järvilohi sekä
eväleikattu lohi vähintään
60 cm sisävesissä tai
meressä (leveyspiirin 63°30
eteläpuolella)

luonnon RAUHOITETTU
rasva-eväleikattu vähintään 50 cm
vesistöissä, joissa ei vaellusyhteyttä
mereen tai järveen enintään 45 cm

Luonnon taimen on rauhoitettu
kaikilla merialueilla ja sisävesissä
luonnon sekä eväleikattu taimen
on rauhoitettu joessa ja purossa
1.9.-30.11.

LOHI
Taimenen merivaelteiset ja Napapiirin eteläpuoliset

järvikannat luokitellaan erittäin uhanalaisiksi ja Napapiirin
pohjoispuolella taimen on silmälläpidettävä.

TAIMEN

PYYNTIKIINTIÖ
-asiat päivittyneet 2022

ks. seuraava sivu SUOJELUARVO

Merilohi, järvilohi, eväleikattu
lohi vähintään 60 cm

KIRJOLOHIKIRJOLOHI
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Faktan tarkastus:  
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LOHI TAIMEN

LOHIKALOJEN yleisimpien

Tarkennuksia tullut lohen
pyyntikiintiöihin 2022! 


