
Lisätietoja rauhoituksista ja rajoituksista: kalastusrajoitus.fi ja ahven.net/pyyntimitat

Alamittaa pienempi kala on välittömästi laskettava takaisin veteen. Elävää kalaa on käsiteltävä varoen. 
Kala on mahdollisuuksien mukaan irrotettava koukusta tai vapautettava pyydyksestä vedessä. Myös kuol-
leet alamittaiset kalat on laskettava takaisin veteen. Kaikkia alamittaisia, myös kuolleita kaloja koskeva 
vapauttamispakko selkeyttää kalastuksenvalvontaa. Alamittainen kala kalastajan hallussa tarkoittaa aina 
kalastuslain rikkomista. Alamittoihin voi olla alueellisia poikkeuksia.

Meri- ja järvilohi 60 cm
Perämeressä 50 cm. 
Kokonaan rauhoitettu rasvaevällinen järvilohi Vuoksen vesistössä, 
jossa rasvaevättömän pyynti sallittu rajoitetusti.

Järvi- ja meritaimen
60 cm rasvaevällinen 64.-67. leveysasteiden välissä sisävesissä ja 
Pohjanlahdella ja Saaristomerellä.
50 cm rasvaevätön koko maassa ja rasvaevällinen sisävesissä 
67. leveysasteen pohjoispuolella.
Kokonaan rauhoitettu rasvaevällinen sisävesissä 64 leveysasteen 
eteläpuolella ja Suomenlahdella (v 2019 kaikkialla merialueella). 
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SELVENNYKSIÄ MM. KALOJEN RAUHOITUSAIKOIHIN 
JA PYYNTIMITTOIHIN 
(Kalastuslaki 3 § ja 49 §,VN:n asetus kalastuksesta 1 § ja 2 §)

• Harjuksen pyyntimitta on 35 cm ja 
se on rauhoitettu sisävesissä 1.4. - 31.5.

• Harjuksen pyyntimitta on 30 cm.

Lohen alamitta on 60 cm, mutta 63°30' pohjois-puolella Perämeressä 50 cm

• Rasvaevällinen taimen on 
rauhoitettu kokonaan sisävesissä
ja Suomenlahdella (pituuspiirin 23° 
itäpuolella) sekä vuodesta 2019 
alkaen kaikilla merialueilla.
Suomenlahden ulkopuolisilla
merialueilla vuosina 2016 - 18
pyyntimitta on 60 cm.

• Rasvaevällisen taimenen pyyntimitta on 60 cm 
ja rasvaeväleikatun 50 cm.

• Tenojoen kalastuspiiri:
- kts. Tenon kalastussääntö

• Tornionjoki:
- harjuksen pyyntimitta 35 cm ja lohen 50 cm
- taimen on vapautettava
- kts. kalastussäännöstä rauhoitusajat  ja 
  tarkista vuosittain sovittavat muutokset

• Rasvaevällisen ja rasvaeväleikatun 
taimenen pyyntimitta on 50 cm.

• Rasvaeväleikatun taimenen 
pyyntimitta on 50 cm.

Hallinnolliset rajat: Lähde Maanmittauslaitos
Rantaviiva-aineisto: © Manmittauslaitos, SYKE
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• Harjuksen pyyntimitta on 
35 cm ja se on rauhoitettu 
sisävesissä 1.4. - 31.5.

• Tornionjoki:
- harjuksen pyyntimitta 35 cm ja lohen 50 cm
- taimen on vapautettava
- kts. kalastussäännöstä rauhoitusajat  ja 
  tarkista vuosittain sovittavat muutokset

LEVEYSPIIRIN 67° POHJOISPUOLELLA

LEVEYSPIIREILLÄ 64°- 67°

LEVEYSPIIRIN 64° ETELÄPUOLELLA

• Harjus on rauhoitettu meressä.

• Harjus on rauhoitettu meressä.

Harjus
35 cm 67. leveysasteen 
eteläpuolella.
30 cm 67. leveysasteen 
pohjoispuolella. 
Kokonaan rauhoitettu 
meressä.

Nieriä  
60 cm muualla 
Vuoksen vesistössä ja 
45 cm Inarin järvessä. 
Kokonaan rauhoitettu 
Kuolimossa ja Saimaassa välillä Puumalansalmi-Vuoksenniska. 

Kuha 
42 cm

KALOJEN ALAMITAT
Alamitan avulla turvataan kalojen kasvu sukukypsiksi.

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
Laatija: Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
Rahoitus: Kalastonhoitomaksuvarat / Pohjois-Savon ELY-keskus


