
 
 

  

 

 

  

TIEDOTE  

Julkaistavissa 6.4.2009 klo 00:00   

 

 

 

 

 

Kalastusmatkailussa pyydetty lohi on 20 kertaa arvokkaampi kuin lohi elintarvikkeena 

 

Torniojoen ja Simojoen kalastusmatkailussa pyydetty lohi on taloudellisilta vaikutuksiltaan 20 

kertaa arvokkaampi kuin merestä kaupan tiskille päätyvä lohi. Joesta vapaa-ajankalastajan 

pyytämän lohen tuotantovaikutukset kansantaloudessa ovat 212,6 euroa lohikilolta ja vastaavas-

ti merestä kauppaan pyydetyn lohen 10,1 euroa lohikilolta. 

Jokikalastuksen työllistävä vaikutus on 2,6 henkilötyövuotta ja ammattimaisen merikalastuksen 

0,14 henkilötyövuotta 1000 lohikiloa kohden. 

Tiedot käyvät ilmi vastikään riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa valmistuneesta, maa- ja 

metsätalousministeriön tilaamasta selvityksestä, Lohenkalastuksen taloudelliset vaikutukset: 

Lohen ammattikalastus Pohjanlahden maakunnissa ja lohen vapaa-ajan 

kalastus Tornionjoella ja Simojoella.  
 

Ammattikalastuksen lohisaalis Itämerellä Suomenlahtea lukuun ottamatta oli vuosina 2003-2007 kes-

kimäärin 291,2 tonnia ja vapaa-ajankalastajien saalis Tornio- ja Simojoissa arviolta 17,5 tonnia. Lohen 

ammattikalastuksen tuotantovaikutus oli 2,93 miljoonaa euroa ja vapaa-ajankalastuksen 3,72 miljoo-

naa euroa vuodessa. Vastaavasti lohen ammattikalastuksen työllistävä vaikutus oli keskimäärin 39,7 

henkilötyövuotta ja vapaa-ajankalastuksen 45,3 henkilötyövuotta.  

 

Tutkimusraportissa lohenkalastuksen arvoon on laskettu mukaan myös niiden ammattikalastajien ko-

konaissaalis, jotka pääasiassa muuta kalaa kalastaessaan ovat saaneet vuodessa yli 100 kg lohta. Näin 

ammattikalastajien lohenkalastuksen arvoon on saatu laskennallisesti lisää 3,61 miljoonaa euroa, eli 

enemmän kuin lohen oma arvo 2,93 miljoonaa euroa.  Tällä tavoin ”lohenkalastuksen” tuotantovaiku-

tukset (6,54 M€) ja työllisyysvaikutukset (86,7 M€) nousevat yli kaksinkertaisiksi. Silloinkin tuotanto-

vaikutukset ja työllisyysvaikutukset suhteutettuina lohisaaliin määrään jäävät kymmenesosaan jokika-

lastuksen kansantaloudellisista hyödyistä. 

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on vaatinut lohenkalastuksen siirtämistä jokiin ja istute-

tun kalan pyytämistä alimman vaellusesteen alapuolelta. Perusteluiksi järjestö on esittänyt kalastus-

matkailusta saatavan suuremman kansantaloudellisen hyödyn lisäksi lohikantojen suojelua ja kestävää 

käyttöä. Vain jokikalastuksessa kunkin joen lohikantaa voidaan hyödyntää sen kestokyvyn mukaisesti. 

Meressä kalastus kohdistuu kaikkiin siellä vaeltaviin lohikantoihin.  Useimmat Pohjanlahden jokien 

lohikannoista ovat heikkoja eivätkä kestä nykyistä merikalastusta. 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö edistää kalastusta, joka kestävällä tavalla ja moni-

puolisesti hyödyntää luontaisesti uusiutuvia kalakantoja. Lisää tietoa: www.vapaa-

ajankalastaja.fi. 

Tiedustelut:  Puheenjohtaja Markku Markkula, +358 50 464 2455 

  Varapuheenjohtaja Jouko Ojanperä + 358 400 621 887 

  Kalatalouskonsulentti Petter Nissén +358 500 440 923 
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