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Meritaimenen suojelun ja kalastuksen säätelyn tehostaminen 

Kaikki maamme meritaimenkannat ovat äärimmäisen uhanalaisia. Luonnonkantojen häviämisuhka 
on erittäin suuri, ellei kalastuksen säätelytoimia tiukenneta. Kantojen elvyttämiseksi ja niiden 
kestäväksi käyttämiseksi on taimenen kutu- ja poikastuotantoalueita kunnostettu, rakennettu 
patoihin kalateitä, säädelty kalastusta ja tehostettu vesiensuojelutoimia. Jokien luonnontilan 
heikentymisen ohella suurin uhka luonnonkannoille on verkkokalastuksesta johtuva kova 
kalastuspaine merellä. 

Tilanne tällä hetkellä

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset ovat tehneet kalastuksensäätelypäätökset 
Suomenlahdella valtion yleisellä vesialueella talousvyöhykkeeseen asti. Päätösten mukaan villin 
meritaimenen pyynti lopetetaan ja istutettujen meritaimenten alamittaa nostetaan näillä alueilla.

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten tekemät päätökset eivät kuitenkaan vielä riitä, 
vaan meritaimenen kalastuksen säätelyä tarvitaan myös Suomenlahden yksityisvesillä sekä 
Saaristomeren ja Pohjanlahden valtion yleisillä vesialueilla ja kaikilla yksityisvesillä (yksityisten 
henkilöiden, kuntien, osakaskuntien jne. omistamat vedet) ja kaikissa meriyhteydessä olevissa 
virtavesissä.

Erityisen tärkeitä ”pullonkaula-alueita” meressä ovat taimenen kutujokien edustat, joihin eräät 
vedenomistajat ovat jo määränneet kalastusrajoituksia meritaimenkantojen suojelemiseksi. 
Kalastusrajoituksia tarvitaan niin ikään meritaimenkantojen kutujoissa.

Tehokkaan säätelyn myötä luonnonkantojen lisääntymiskyky ja istutusten tuotto tulevat pitemmällä 
aikavälillä kasvamaan ja näkymään myös lisääntyvinä saaliina.

Ehdotus

Ehdotamme, että kaikki kalastuksesta toimialueellaan päättävät tahot ottavat vapaaehtoisesti 
mahdollisimman nopeasti käyttöön kaikilla vesialueilla vastaavat rajoitukset, mitä Uudenmaan ja 
Kaakkois-Suomen ELY-keskukset ovat Suomenlahden valtion yleiselle vesialueelle määränneet:

• Saaliksi saadut rasvaevälliset taimenet on laskettava viipymättä takaisin veteen 

• Meritaimenen alamitta nostetaan 50 senttimetristä 65 senttimetriin

• Meritaimenen pyyntiin tarkoitettujen pohjaverkkojen pienin sallittu solmuväli nostetaan 65 
millimetristä 80 millimetriin

• Alle 80 millimetrin solmuvälisten verkkojen langan on oltava yksikuituista tai yksilankaista 
ja langan suurin sallittu paksuus on 0,20 millimetriä 



Lisäksi ehdotamme, että 

• Taimenen ja lohen kutujoissa kaikki kalastus kielletään 11.9. – 15.11. välisenä aikana

• Taimenen ja lohen kutujoissa kahlaaminen koski- ja virtapaikoissa kielletään 11.9. – 15.6. 
välisenä aikana

• Kaikki seisovilla pyydyksillä (katiskaa ja vastaavaa lukuunottamatta) tapahtuva kalastus 
kielletään ympärivuotisesti meritaimenen ja lohen kutujoissa sekä meressä jokisuiden 
edustalla olevalla alueella, jossa kiinteät pyydykset voivat estää tai haitata meritaimenten ja 
lohien nousua jokeen ja paluuta sieltä mereen
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