
Lohella pää on pienempi
teräväkärkisempi ja sen

suupielet eivät yllä silmän
taakse (kuten taimenella)

Suurempi suu,
yläleuka ulottuu

silmän taakse (toisin
kuin lohella)

Luonnon kalalla on
rasvaevä (harmaanmusta).
Istutetulla kalalla ei ole
rasvaevää tai siitä on tynkä
jäljellä.

Täplitystä kiduskansista
pyrstöön koko vartalossa,

myös kylkiviivan alapuolella.

Kiduskannesta kylkiä pitkin pyrstöön asti leveä
roosan/violetin vivahteinen juova, joka heijastelee

sateenkaaren väreissä, vatsapuolelta kirjolohi on vaalea

TUNNISTA
 

 
 

VÄLTÄ KALLIS VALINTA

Pyrstön varsi on
tasapaksu (paksumpi
kuin lohella) ja
pyrstöevän pää on
lähes suora.

Lohi ja taimen sekä joskus jopa kirjolohi sekoitetaan toisiinsa. Lisäksi tärkeää on  
erottaa istutettu (eväleikattu) ja luonnon kala toisistaan. Älä siis ota saaliiksesi

lohikalaa, jota et tunnista. Ikävimmissä tilanteessa ottamasi kala onkin
äärimmäisen uhanalainen. Vuodesta 2019 eteenpäin luonnonvaraisilla

lohikaloilla on suojeluarvot. Jos otat eräksi alamittaisen tai uhanalaisen ja
rauhoitetun kalan, joudut maksamaan sakon lisäksi suojeluarvon, joka voi olla

jopa 7510 euroa. Opettele siis tunnistamaan nämä kalat oheisilla vinkeillä.

lohi & taimen

Koko:
Kirjolohen pituus on yleensä noin 40–70 cm ja se painaa noin 1–5 kg. Suomen
suurin kirjolohi on ollut 9,66 kg. 
Huom. Kirjolohi on vieraslaji kotimaan vesistöissä, joten se ei ole rauhoitettu eikä uhanalainen.

TAIMEN Koko:  
Merialueella ja suurissa järvissä 40–80 cm, 1–10 kg, kookkaimmillaan 15 kg. Puroissa 20–
30 cm. (Suurin Suomessa saatu meritaimen painoi 13,12 kg, järvitaimen 10,42 kg.)

Koko:
Lohi on tavallisesti 70-110 cm pitkä ja painaa 3-20 kg.
Suomenennätysmerilohi 27,4 kiloa on Pohjanlahdelta.

Kyljet ovat hopeanhohtoiset, selkäpuoli
tummanharmaa ja vatsa vaalea, yleisilme

kirkasvärisempi (kuin taimen), järvilohi voi olla
selkäpuolelta tummanvihertävän violetti.

Pyrstön tyvi
ohuempi (kuin

taimenella).

Kylkiviivan
yläpuolella on mustia

pieniä täpliä, eivätkä ne
yleensä yllä kylkiviivan

alapuolelle (kuten
taimenella).

Yleisväritys selkäpuolella tumman harmaa, kyljet
hopeanhohtoiset ja tummia täpliä on kylkiviivan

yläpuolella enemmän, täplitys jatkuu myös
kylkiviivan alapuolella

Koiraslohien
eli kojamoiden alaleuka

kasvaa kudussa
koukkukärkiseksi

KIRJOLOHI

Pieni pyrstö (suhteessa
loheen ja taimeneen)

Pyrstö on usein kärsinyt
kasvatusaltaassa

Meritaimenen kyljet
ovat hopeaiset ja selkä

tumma, kun taas
järvitaimen on yleensä

rusehtavampi. 

LOHI
Lohi on solakka, pitkä ja

vahva (suhteessa matalampi
kuin esim. kirjolohi)

Taimenen ja lohen
jokipoikasia on vaikea

erottaa. Lohenpoikasella
rasvaevä on harmaan,
mitättömän värinen.

Pieni pää ja pieni suu
suhteessa ruumiiseen,
päässä tummia täpliä ja

tylppä kuonoKirjolohella on
rasvaevä

Ruumis
korkeampi (kuin

taimenella ja lohella)

Kalakuvat: Kristian Ahlgren

TAIMEN

Luonnon kalalla on rasvaevä
(rusehtava). Istutetulla kalalla

ei ole rasvaevää.

Huom. alamittaista taimenta ei erota
päältä katsomalla ns. purotaimenesta
(kutsuttu aiemmin tammukaksi). Nämä

määritellään nykyään samaksi lajiksi, joten
niitä koskevat samat  alamittasäädökset -

tarkkana vaellusvesissä!

Pyrstöevä on
lovellinen

(taimenella 
 suorempi).

LOHI

KIRJOLOHI

Faktantarkistus: 

Kutuasuiset kalat
tummenevat ja

niiden lihan laatu
heikkenee.

Kutuasuiset kalat
tummenevat ja

niiden lihan laatu
heikkenee.

Taimenen ja lohen
jokipoikasia on vaikea
erottaa toisistaan.
Taimenen poikasella
on oranssin värinen
rasvaevä.


