
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvkalastuksesta Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2015

1360/2015

Valtioneuvoston asetus
kalastuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) nojalla:

1 luku

Saalista koskevat säännökset

1 §

Rauhoitetut kalalajit ja -kannat

Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja: 
1) taimen sisävesissä leveyspiirin 64°00′N eteläpuolella sekä meressä;
2) lohi ja taimen joessa ja purossa syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään;
3) järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä;
4) järvilohi joessa ja purossa elokuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään;
5) nieriä Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueel-

la sekä muualla Vuoksen vesistössä syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään;
6) harjus meressä; 
7) harjus leveyspiirin 67°00′N eteläpuolisissa sisävesissä huhtikuun 1 päivästä touko-

kuun 31 päivään;
8) siika mereen laskevassa joessa ja purossa syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päi-

vään; 
9) nahkiainen huhtikuun 1 päivästä elokuun 15 päivään; ja 
10) jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu (Astacus leptodactylus) marraskuun 1 päi-

västä heinäkuun 21 päivään kello 12.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä poiketen rauhoitus ei koske: 
1) rasvaeväleikattua taimenta;
2) pituuspiiriltä 23°00′E itään ja sen Hankoniemen eteläisen rannikkoviivan leikkaus-

pisteestä pohjoiseen mannerrannikkoon rajoittuvan Suomenlahden merialueen ulkopuoli-
sia meri-alueita ennen vuotta 2019; 

3) taimenta, joka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyh-
teyttä merestä tai järvestä.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa säädetystä poiketen rauhoitus ei koske rasvaeväleikattua
järvilohta lukuun ottamatta karttaliitteessä tarkoitettuja alueita kesäkuun 1 päivästä elo-
kuun 31 päivään.
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2 §

Kalojen pyyntimitat 

Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat mitat:
1) lohi vähintään 60 senttimetriä; 
2) järvilohi vähintään 60 senttimetriä;
3) taimen leveyspiirin 67°00′N pohjoispuolisissa sisävesissä vähintään 50senttimetriä

sekä edellä 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla Suomenlahden ulkopuolisella me-
rialueella sekä leveyspiirien 64°00′N ja 67°00′N välissä olevissa sisävesissä vähintään 60
senttimetriä; 

4) nieriä Inarijärvessä vähintään 45 senttimetriä ja Vuoksen vesistössä vähintään 60
senttimetriä;

6) kuha vähintään 42 senttimetriä; 
7) harjus leveyspiirin 67°00′N eteläpuolella vähintään 35 senttimetriä ja pohjoispuolel-

la vähintään 30 senttimetriä.
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen tulee luonnonvesistä pyydettyjen kalojen täyt-

tää seuraavat mitat: 
1) lohi leveyspiirin 63°30′N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50senttimetriä;
2) rasvaeväleikattu taimen vähintään 50 senttimetriä;
3) sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä,

pyydetty taimen enintään 45 senttimetriä.
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen tulee kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoi-

tettuun ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien luonnonvesistä pyytämän kuhan
täyttää seuraavat mitat:

1) vähintään 40 senttimetriä Suomenlahdella ja sisävesillä vuoden 2018 loppuun; 
2) vähintään 37 senttimetriä 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuilla Suomenlahden

ulkopuolisilla merialueilla vuoden 2018 loppuun ja sen jälkeen vähintään 40 senttimetriä.
Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun, yhteen puristetun pyrstöevän

kärkeen.

3 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräämät alueelliset pyyntimitat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalastuslain 57 §:n nojalla määräämät alu-
eelliset pyyntimitat voivat olla enintään kaksikymmentä prosenttia suuremmat tai pienem-
mät kuin 2 §:ssä säädetyt pyyntimitat. 

4 §

Lohen ja järvilohen saaliskiintiöt vapaa-ajankalastuksessa

Vapaa-ajankalastuksessa on sallittua enintään kahden lohen saaliiksi ottaminen kalas-
tajaa ja vuorokautta kohti. 

Vapaa-ajankalastuksessa Vuoksen vesistöalueella on sallittua enintään yhden rasvaevä-
leikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.
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2 luku

Pyydyksiä koskevat yleiset säännökset

5 §

Määritelmät

Pintaverkolla tarkoitetaan veden pintaan tai lähemmäksi kuin 1,5 metriä veden pinnasta
asetettua verkkoa.

Isorysällä tarkoitetaan sellaista rysää, paunettia tai muuta samantapaista pohjalla varus-
tettua sulkupyydystä, joka johtolaitteineen on joltakin osaltaan 1,5 metriä korkeampi. 

6 §

Solmuvälin mittaaminen

Pyydyksen solmuväli mitataan verkkohapaan solmun keskipisteestä seuraavan solmun
keskipisteeseen. Mitattavat solmuvälit valitaan märän pyydyksen pienisilmäisemmästä
osasta, ei kuitenkaan verkon ylä- tai alapauloista tai sivuista.

7 §

Pyydysten merkintä

Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset tulee varustaa:
1) vesiliikenteen käyttämillä vesialueilla vähintään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle

ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä korkealla ja leveällä neliön
muotoisella lipulla;

2) vesialueilla, joilla on ilmeistä, että pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesi-
alueen muuta käyttöä, vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla ko-
holla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon
kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 senttimetriä.

Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 sentti-
metrin avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla,
joka ei ole väriltään valkoinen.

Jos pyydys on asetettu pyyntiin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle vesialueelle siten,
että pyydys tai jokin sen osa ulottuu 1,5 metriä lähemmäksi veden pintaa (pinnan lähei-
syyteen asetettu pyydys), lippusalkoon on kiinnitettävä kaksi päällekkäistä 1 momentin 1
kohdassa säädetyt vaatimukset täyttävää lippua. Jos pinnan läheisyyteen asetetun pyydyk-
sen pituus ylittää 120 metriä, sen suunta on osoitettava käyttämällä vähintään 15 sentti-
metriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvaa kohoa jokaista alkavaa 120 metriä kohden. Ra-
pumerta voidaan 1 momentissa säädetyn estämättä merkitä 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetulla vesialueella vähintään 5 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla.

Pyydysten merkintään käytettävät kohot ja lippusalot pyydykseen yhdistävien köysien
on oltava uppoavia tai varustettu painoin. Edellä 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa
tarkoitetut lippu- ja merkkisalot on varustettava kaikkiin sivusuuntiin näkyvällä vähintään
2 senttimetriä korkealla heijastimella. Pyydysten merkintään käytettävät kohot eivät saa
olla läpinäkyvää materiaalia.
3



1360/2015  
8 §

Yli 10 metriä pitkän pyydyksen tai pyydyskokonaisuuden merkitseminen

Jos 7 §:ssä tarkoitettu pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodostama koko-
naisuus on pituudeltaan yli 10 metriä, on 7 §:ssä säädettyä merkintätapaa käytettävä pyy-
dyksen molemmissa päissä ja tarvittaessa pyydyksen haarojen päissä.

9 §

Pyydyksen asettajan yhteystiedot ja kalastusoikeuden osoittava merkki

Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee
kiinnittää pyydyksen uloimman pään kohon, lippusalon tai merkkisalon yhteyteen. 

10 §

Pyydysten välinen etäisyys

Meressä yleisellä vesialueella ei troolia vedettäessä saa mennä 100 metriä lähemmäksi
toisen pyynnissä olevaa isorysää. 

Kalastusta pintaverkoilla tai isorysällä ei saa harjoittaa 200 metriä lähempänä toisen
isorysää sen sivulta lukien eikä 100 metriä lähempänä sen perää ilman kyseisen isorysän
haltijan lupaa.

3 luku

Vaelluskaloja koskevat säännökset

11 §

Vaelluskalavesistöt

Vaelluskalavesistöjä ovat kalastuslain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettujen vesialueiden
lisäksi rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa esiintyy vaelluskaloja.

12 §

Verkkokalastusta koskevat säännökset

Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päi-
västä marraskuun 30 päivään. 

Lohta merestä pyydettäessä verkon pienin sallittu solmuväli on 80 millimetriä. 
Taimenen kalastus meressä pintaverkolla on kielletty. 
Verkon solmuvälin tulee siikaa merestä pyydettäessä olla:
1) leveyspiirin 64°00′N pohjoispuolella vähintään 27 millimetriä ja enintään 30 milli-

metriä taikka vähintään 43 millimetriä;
2) leveyspiirien 64°00′N ja 63°30′N välisellä merialueella vähintään 30 millimetriä ja

enintään 35 millimetriä taikka vähintään 43 millimetriä;
3) leveyspiirien 63°30′N ja 62°30′N välisellä merialueella vähintään 40 millimetriä;
4) leveyspiirin 62°30′N eteläpuolella vähintään 43 millimetriä.
Siian verkkopyyntinä pidetään kalastusta, jossa saaliin painosta vähintään puolet on sii-

kaa. 
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13 §

Isorysäpyyntiä koskevat säännökset

Isorysän käyttö lohen ja taimenen vapaa-ajankalastuksessa on kielletty. 
Lohta merestä pyydettäessä isorysän solmuvälin tulee olla kalapesässä enintään 40 mil-

limetriä ja sen muun osan solmuvälin tulee olla joko enintään 40 millimetriä tai vähintään
150 millimetriä taikka olla valmistettu hapaasta, joka ei pyydä silmällä. 

14 §

Vuoksen vesistöä koskeva kalastuskielto

Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä
koukkupyydyksellä on kielletty Vuoksen vesistössä karttaliitteen mukaisilla alueilla sekä
Kuolimossa.

15 §

Istutettavien kalojen merkintä

Vähintään vuoden ikäisinä istutettavien taimenten, lohien ja järvilohien rasvaevä on
vuodesta 2017 alkaen leikattava pois. 

Edellä 1 momentissa säädetty velvoite ei koske elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen hyväksymiä elvytys- ja palautusistutuksia. 

4 luku

Kalastuksen valvonta

16 §

Kalastuksenvalvojan koulutus

Kalastuksenvalvojan koulutuksen tarkoituksena on antaa koulutettavalle valmiudet
osoittaa kalastuksenvalvojan kokeen suorittamisella omaksuneensa tiedot ja taidot, jotka
edellytetään kalastuksenvalvojan tehtävässä toimimiseksi. 

Kalastuksenvalvojan koulutuksessa on perehdyttävä seuraaviin opintoaiheisiin:
1) kalastusta ja kalastuksenvalvontaa koskevaan lainsäädäntöön ja käytäntöön;
2) hallintolain (434/2003) mukaisiin hyvää hallintoa koskeviin perussäännöksiin, jotka

asettavat viranomaisten toiminnalle laadulliset vähimmäisvaatimukset, sekä muuhun ka-
lastuksenvalvojan työhön kuuluvien hallintotehtävien hoitamista koskevaan lainsäädän-
töön;

3) viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999);
4) kielilakiin (423/2003) sekä saamen kielilakiin (1086/2003) siellä, missä saamen

kieltä tarvitaan;
5) asiakaspalvelutaitoihin;
6) turvalliseen vesillä ja jäällä liikkumiseen; sekä
7) yhteistoimintaan muiden kalastuksenvalvontaa suorittavien viranomaisten kanssa.
Koulutuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kalastuksenvalvojan oikeuksiin ja

velvollisuuksiin.
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17 §

Kalastuksenvalvojan koe

Kalastuksenvalvojan koe on kirjallinen, ja sen on sisällettävä kysymyksiä kaikista ka-
lastuksenvalvojan koulutuksen opintoaiheista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
päättää suoritettavan kokeen sisällöstä.

18 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen
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Liite 
Pohjoissaamenkielinen käännös 

Stáhtaráđi ásahus 
guolástusas 

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo guolástanlága (379/2015) vuođul: 

1 lohku 

Sállašii guoskevaš njuolggadusat 

1 § 

Ráfáidahtton guollešlájat ja -nálit 

Čuovvovaš guolit leat ráfáidahtton: 
1) dápmot sisčáziin govdodatgierddu 64°00′N lulábealde sihke mearas;
2) luossa ja dápmot jogas ja ádjagis čakčamánu 1 beaivvis skábmamánu 30 beaivái;
3) jávreluossa Vuoksi ja Hiitolanjoki čázádagas;
4) jávreluossa jogas ja ádjagis borgemánu 1 beaivvis skábmamánu 30 beaivái;
5) rávdu Kuolimos ja Saimaas Puumalansalmi ja Vuoksenniska gaskkas sihke eará sajis

Vuoksi čázádagas čakčamánu 1 beaivvis skábmamánu 30 beaivái; 
6) hárri mearas;
7) hárri govdodatgierddu 67°00′N lulábeale sisčáziin cuoŋománu 1 beaivvis miessemánu 31

beaivái; 
8) čuovža merrii luoiti jogas ja ádjagis čakčamánu 1 beaivvis skábmamánu 30 beaivái;
9) náhkkeguolli cuoŋománu 1 beaivvis borgemánu 15 beaivái; ja
10) johkareabbá, dielkoreabbá ja baskkesskárrereabbá (Astacus leptodactylus) skábmamánu

1 beaivvis suoidnemánu 21 beaivái diibmu 12. 
Nuppeláhkai go ovdalis 1 momeantta 1 čuoggás mearriduvvo, de ráfáidahttin ii guoskka:  
1) goargŋunbuoiddihis dápmohii;
2) Suomaluovtta mearraguovllu olggobeale mearraguovlluide, mat leat guhkkodatgierddus

23°00′E nuorttasguvlui ja dan Hankoniemi lulágeaži riddosárgá ruossasastinčuoggás davás-
guvlui ja rádjašuvvet nannánriddui – ná lea ovdal jagi 2019;  

3) dápmohii, mii lea bivdojuvvon dakkár ádjagis dahje láddos, masa ii leat johtinoktavuohta
mearas dahje jávrris. 

Nuppeláhkai go ovdalis 1 momeantta 3 čuoggás mearriduvvo, de ráfáidahttin ii guoskka 
goargŋunbuoiddihis jávrelussii earret kártačuvvosis oaivvilduvvon guovlluid geassemánu 1 
beaivvis borgemánu 31 beaivái. 
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2 § 

Guliid bivdomihtut 

Luonddučáziin bivdojuvvon guolit galget deavdit čuovvovaš mihtuid: 
1) luossa galgá leat uhcimustá 60 sentemehtera guhku;  
2) jávreluossa galgá leat uhcimustá 60 sentemehtera guhku;  
3) dápmot govdodatgierddu 67°00′N davábeale sisčáziin galgá leat uhcimustá 

50 sentemehtera guhku sihke ovdalis 1 §:a 2 momeantta 2 čuoggás oaivvilduvvon Suoma-
luovtta olggobeale mearraguovllus sihke govdodatgierdduid 64°00′N ja 67°00′N gaskasaš 
sisčáziin uhcimustá 60 sentemehtera guhku;  

4) rávdu Anárjávrris galgá leat uhcimustá 45 sentemehtera guhku ja Vuoksi čázádagas uh-
cimustá 60 sentemehtera guhku; 

6) šuđđi galgá leat uhcimustá 42 sentemehtera guhku;  
7) hárri galgá leat govdodatgierddu 67°00′N lulábealde uhcimustá 35 sentemehtera guhku ja 

davábealde uhcimustá 30 sentemehtera guhku.  
Nuppeláhkai go ovdalis 1 momeanttas mearriduvvo, de luonddučáziin bivdojuvvon guolit 

galget deavdit čuovvovaš mihtuid:  
1) luossa galgá leat govdodatgierddu 63°30′N davábealde Mearrabađas uhcimustá 

50 sentemehtera guhku; 
2) goargŋunbuoiddihis dápmot galgá leat uhcimustá 50 sentemehtera guhku; 
3) dakkár ádjagis dahje láddos, masa ii leat johtinoktavuohta mearas dahje jávrris, bivdojuv-

von dápmot oažžu leat eanemustá 45 sentemehtera guhku.  
Nuppeláhkai go ovdalis 1 momeanttas mearriduvvo, de luonddučáziin guolástanlága 

(379/2015) 88 §:s oaivvilduvvon jovkui I gullevaš gávppálaš bivdi bivdin šuđđi galgá deavdit 
čuovvovaš mihtuid: 

1) galgá leat uhcimustá 40 sentemehtera guhku Suomaluovttas ja sisčáziin jagi 2018 loahpa 
rádjai;  

2) galgá leat uhcimustá 37 sentemehtera guhku 1 §:a 2 momeantta 2 čuoggás oaivvilduvvon 
Suomaluovtta olggobeale mearraguovlluin jagi 2018 loahpa rádjai ja dan maŋŋá uhcimustá 40 
sentemehtera guhku. 

Guoli guhkkodat mihtiduvvo gáibegeažis čoahkkái čárvejuvvon beahceha geahčái.  
 

3 § 

ELY-guovddáža mearridan guvllolaš bivdomihtut 

ELY-guovddáža guolástanlága 57 §:a vuođul mearridan guvllolaš bivdomihtut sáhttet leat 
eanemustá 20 proseantta stuorábut dahje uhcibut go 2 §:s mearriduvvon bivdomihtut.  
 

4 § 

Luosa ja jávreluosa sálašearit lustabivddus 

Lustabivddus bivdi oažžu váldit sálašin eanemustá guokte luosa jándoris.  
Lustabivddus Vuoksi čázádatguovllus bivdi oažžu váldit sálašin eanemustá ovtta goargŋun-

buoiddihis jávreluosa jándoris.  
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2 lohku 

Bivdosiidda guoskevaš oppalaš njuolggadusat 

5 § 

Meroštallamat 

Čázeoaifirpmiin oaivvildit čázeoaivái dahje lagabui go 1,5 mehtera duohkái čázeoaivvis 
biddjojuvvon fierpmi.  

Stuorramerddiin oaivvildit dakkár mearddi, rabasmearddi dahje eará sullasaš gokčanbiv-
dosa, mas lea vuođđu ja mii oktan vuojahagain lea muhtun oasis badjel 1,5 mehtera alu.  
 

6 § 

Galljodaga mihtideapmi 

Bivdosa galljodat mihtiduvvo vuovssa árpočuolmma guovddážis čuovvovaš čuolmma 
guovddážii. Bivdosa galljodat mihtiduvvo dakko, gokko bivddus lea buot baskkimus, ii goittot 
fierpmi badje- dahje vuollebealis dahje siidduin.  
 

7 § 

Bivdosiid merken 

Bivdui biddjojuvvon giddes ja orru bivdosiid galgá merket:  
1) čáhcejohtalusa geavahan čáhceguovlluin uhcimustá 1,2 mehtera čázeoaivvi bajábeallai 

badjáneaddji váhčosii  giddejuvvon uhcimustá 20 sentemehtera allosaš ja govdosaš njealjehasa 
hápmásaš lihpožiin;   

2) čáhceguovlluin, main bivdosat eai várra heađuš čáhcejohtalusa dahje čáhceguovllu eará 
geavaheami, uhcimustá 15 sentemehtera čázeoaivvi bajábeallai badjáneaddji govddohagain 
dahje uhcimustá 40 sentemehtera čázeoaivvi bajábeallai badjáneaddji váhčosii giddejuvvon 
lihpožiin, man oaneheamos siiddu  guhkkodat lea uhcimustá 15 sentemehtera.  

Jieŋa alde bivddedettiin bivddus ja bivdima várás dahkkojuvvon, čađamihtu dáfus badjel 40 
sentemehtera rutniid galgá merket uhcimustá 1,2 mehtera jiekŋagierragis badjáneaddji mear-
kaváhčosiin, mii ii oaččo leat vielgat.  

Jos bivddus lea biddjojuvvon bivdui 1 momeantta 1 čuoggás oaivvilduvvon čáhceguvlui nu, 
ahte bivddus dahje juoga dan oassi ollá 1,5 mehtera lagabui čázeoaivvi (čázeoaivvi lahkosii 
biddjojuvvon bivddus), de váhčosii galgá giddet badjálagaid guokte 1 momeantta 1 čuoggás 
mearriduvvon lihpoža. Jos čázeoaivvi lahkosii biddjojuvvon bivdosa guhkkodat lea badjel 120 
mehtera, de dan johtinháltti galgá čájehit uhcimustá 15 sentemehtera čázeoaivvi bajábeallai 
badjáneaddji govddohagain guđege 120 mehtera nammii. Reabbámearddi sáhttá merket, 
almmá ahte 1 momeanttas mearriduvvon gáibádusat dan hehttejit, 1 momeantta 2 čuoggás 
oaivvilduvvon čáhceguovllus uhcimustá 5 sentemehtera čázeoaivvi bajábeallai badjáneaddji 
govddohagain.  

Báttit, mat ovttastahttet bivdosiid merkemii adnojuvvon govddohagaid ja lihppováhčosiid, 
galget leat dakkárat ahte dat vudjot dahje galget dasto buddejuvvot. Ovdalis 1 momeantta 1 
čuoggás ja 2 momeanttas oaivvilduvvon lihppo- ja mearkaváhčosiin galgá leat uhcimustá 2 
sentemehtera allosaš šelggon, mii oidno buot siidduid guvlui. Bivdosiid merkemii adnojuvvon 
govddohagat eai oaččo leat ráhkaduvvon čađačuovgi materiálas.  
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8 § 

Badjel 10 mehtera guhkkosaš bivdosa dahje bivddusollisvuođa merken 

Jos 7 §:s oaivvilduvvon bivddus dahje moanaid oktii gednojuvvon bivdosiid ollesguhkkodat 
lea badjel 10 mehtera, de 7 §:s mearriduvvon merkenvuogi galgá geavahit bivdosa goabbat 
geažis ja dárbbu mielde bivdosa suriid gežiin. 
 

9 § 

Bivdosa biddji oktavuođadieđut  ja bivdorievtti čájeheaddji mearka 

Bivdosa biddji namma- ja oktavuođadieđut sihke bivdorievtti čájeheaddji mearkka galgá 
giddet bivdosa olggumus govddohaga, lihppováhčosa dahje mearkaváhčosa oktavuhtii.  
 

10 § 

Bivdosiid gaska 

Mearas oktasaš čáhceguovllus troledettiin ii oaččo mannat 100 mehtera lagabui nuppi bivdi 
stuorramearddi.  

Čázeoaifirpmiiguin dahje stuorramerddiin ii oaččo bivdit 200 mehtera lagabus nuppi bivdi 
stuorramearddi dan siiddu bealde geahčadettiin iige 100 mehtera lagabus dan bađa, jos stuor-
ramearddi hálddašeddji ii leat addán dasa lobi.  
 

3 lohku 

Johttiguliide guoskevaš njuolggadusat 

11 § 

Johttiguollečázadagat 

Johttiguollečázádagaide gullet guolástanlága 64 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon čáhce-
guovlluid lassin huksejuvvon johka- ja ájačázádagat, main leat johttiguolit.  
 

12 § 

Fierbmebivdui guoskevaš njuolggadusat 

Johttiguollečázádahkii gullevaš jogas fierbmebivdu lea gildojuvvon borgemánu 15 beaivvis 
skábmamánu 30 beaivái.  

Luosa mearas bivddedettiin fierpmi galljodat galgá leat uhcimustá 80 millimehtera.  
Dápmoha ii oaččo bivdit mearas čázeoaifirpmiin.  
Fierpmi galljodat galgá leat mearas čuovžža bivddedettiin: 
1) govdodatgierddu 64°00′N davábealde uhcimustá 27 millimehtera ja eanemustá 30 milli-

mehtera dahje uhcimustá 43 millimehtera; 
2) govdodatgierdduid 64°00′N ja 63°30′N gaskasaš mearraguovllus uhcimustá 30 millimeh-

tera ja eanemustá 35 millimehtera dahje uhcimustá 43 millimehtera; 
3) govdodatgierdduid 63°30′N ja 62°30′N gaskasaš mearraguovllus uhcimustá 40 millimeh-

tera; 
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4) govdodatgierddu 62°30′N lulábealde uhcimustá 43 millimehtera. 
Čuovžža fierbmebivdun gohčodit dakkár bivddu, mas sállaša deattus uhcimustá bealli lea 

čuovža.  
 

13 § 

Stuorrameardebivdui guoskevaš njuolggadusat 

Stuorramearddi geavaheapmi luosa ja dápmoha lustabivddus lea gildojuvvon.  
Luosa mearas bivddedettiin stuorramearddi  galljodat galgá leat guollebeasis eanemustá 40 

millimehtera ja dan eará oasi galljodat galgá leat juogo eanemustá 40 millimehtera dahje uh-
cimustá 150 millimehtera dahje dan gođa galgá leat ráhkaduvvon nu ahte guolit eai čáŋa dasa.  
 

14 § 

Vuoksi čázádahkii guoskevaš bivdogieldu 

Bivdu govddohagaiguin čázeoaivvi lahkosii dahje gaskačáhcái biddjojuvvon guolleseak-
teáŋkorbivdosiin lea gildojuvvon Vuoksi čázádagas kártačuvvosii merkejuvvon guovlluin sih-
ke Kuolimos. 
 

15 § 

Gilvvaguliid merken 

Uhcimustá jagi boarisin gilvvadápmohiid, -luosaid ja -jávreluosaid goargŋunbuoidi galgá 
jagi  2017 rájes čuhppojuvvot eret.  

Ovdalis 1 momeanttas merriduvvon geatnegahttin ii guoskka ELY-guovddáža dohkkehan 
ealáskahttin- ja máhcahangilvimiidda.  
 

4 lohku 

Bivddu goziheapmi 

16 § 

Bivdogoziheaddji oahppu 

Bivdogoziheaddji oahpuin geahččalit addit olbmui gearggusvuođaid čájehit bivdogozihanis-
kosa čađahemiin dan, ahte sus leat dárbbašlaš dieđut ja daiddut bargat bivdogoziheaddjin.  

Bivdogoziheaddji oahpus galgá oahpásmuvvat čuovvovaš oahppofáttáide: 
1) bivdui ja bivdogoziheapmái guoskevaš láhkamearrádusaide ja virolašvuođaide; 
2) hálddahuslága (434/2003) mielde dáhpáhuvvi buori hálddahussii guoskevaš vuođđon-

juolggadusaide, mat bidjet eiseválddiid doibmii kvalitehta dáfus uhcimusgáibádusaid, sihke 
bivdogoziheaddji eará bargui gullevaš hálddahusbargguid dikšumii guoskevaš láhka-
mearrádusaide; 

3) eiseválddi doaimma almmolašvuođas addojuvvon láhkii (621/1999); 
4) giellaláhkii (423/2003) sihke sámi giellaláhkii (1086/2003) doppe, gos dárbbašuvvo 

sámegiella; 
5) áššehasbálvalandáidduide; 
6) dorvvolaš johtimii čáziid ja jieŋa alde; ja 
7) ovttasbargui eará bivdogozihaneiseválddiiguin. 
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Oahpus galgá giddet erenoamáš fuopmášumi bivdogoziheaddji vuoigatvuođaide ja geatne-

gasvuođaide.  
 

17 § 

Bivdogozihaniskkus 

Bivdogozihaniskkus lea čálalaš iskkus, ja dasa galget gullat gažaldagat bivdogozihanoahpu 
buot oahpposurggiin. ELY-guovddáš mearrida dákkár iskosa sisdoalus.  
 

18 § 

Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui ođđajagemánu 1 beaivve 2016. 
 
Helssegis skábmamánu 26 beaivve 2015  

 
 
 

Eanadoallo- ja birasministtar Kimmo Tiilikainen 
 
 
 

Guolledoalloráđđi Eija Kirjavainen 
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