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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen kalastus
vyöhykkeestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan, että Suomen kalas
tusvyöhykettä laajennetaan Suomenlahdella ja 
Itämeren pohjoisosassa. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1981. 

PERUSTELUT. 

1. Esityksen yhteiskunnallinen merkitys. 

Suomen kalastusedut vaativat Suomen kalas
tusvyöhykkeen laajentamista samalla tavalla 
kuin muut Itämeren valtiot ovat jo tehneet. 
Kalastusvyöhykkeen rajoja on tarkoituksenmu
kaista tarkistaa senkin vuoksi, että niistä on 
voitu sopia lähes kokonaisuudessaan Neuvosto
liiton ja Ruotsin kanssa ja että muiltakin osin 
on päästy yksimielisyyteen niistä alueista, jotka 
Suomen kalastusvyöhyke voidaan kiistatta ulot
taa käsittämään. 

Kalastusvyöhykkeen laajentamisella mahdolli
simman etäälle on merkitystä sekä kalastuk
selle että kalakantojen suojaamiselle. Silakan 
ja kilohailin pyynnin kannalta on tärkeää, että 
nämä alueet tulevat Suomen lainkäyttövallan 
piiriin, jolloin kalastusta voidaan säädellä, 
paitsi Kansainvälisen Itämeren kalastuskomis
sion suositusten perusteella annetuilla säännök
sillä, tarvittaessa myös kansallisilla säännök
sillä ja määräyksillä. Kalansaaliimme, erityisesti 
silakkasaalis, on jatkuvasti kasvanut. Kalastus
vyöhykettä laajentamalla voidaan turvata Suo
melle varatut saaliskiintiöt omille kalastajillem
me. Esimerkiksi vuonna 1975 Suomen silakka
saalis oli 65 500 tonnia ja vuonna 1979 peräti 
82 700 tonnia. 
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Itämeren heikentyneen lohikannan säätelyssä 
laajennettu kalastusvyöhyke antaa sekä mahdol
lisuuden tarvittaessa soveltaa myös kansallisia 
määräyksiä lohen turvaamiseksi että sulkea 
kolmannet valtiot lohenkalastuksesta rannikoit
temme läheisillä merialueilla. 

2. Nykyinen tilanne. 

Suomi on muiden Itämeren maiden tavoin 
perustanut kalastusvyöhykkeen vuonna 1974. 
Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain 
( 839/7 4) mukaan kalastusvyöhyke käsittää 
valtakunnan aluevesiin välittömästi liittyvän 
aavan meren osan, jonka ulkoraja on pääsään
nön mukaan kahdeksan meripeninkulman etäi
syydellä Suomen aluemeren ulkorajasta. Lakia 
muutettiin 30 päivänä joulukuuta 1977 anne
tulla lailla ( 1101/77). Tällöin laajennettiin 
kalastusvyöhykettä siten, että sen ulkoraja on 
yhdeksän meripeninkulman etäisyydellä alue
meren ulkorajasta siellä, missä aluemeren leveys 
on kolme meripeninkulmaa eli Bogskärin erilli
sen saariryhmän ulkopuolella olevalla vyöhyk
keellä. Samalla tarkistettiin Suomen kalastus
vyöhykkeen rajan kulkua Pohjanlahdella siten, 
että kalastusvyöhyke ulottuu Suomen ja 
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Ruotsin välillä 29 päivänä syyskuuta 1972 
mannermaajalustan rajan määräämisestä Perä
merellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itä
meren pohjoisimmassa osassa tehdyn sopimuk
sen (SopS 7/73) 2 ja 3 artiklassa valtioiden 
väliseksi mannermaajalustan rajaksi määrättyyn 
viivaan. 

Olosuhteet Itämeren alueella muuttuivat 
edellä mainitun lainmuutoksen jälkeen olennai
sesti sen johdosta, että Ruotsin lisäksi 
Neuvostoliitto, Puola, Saksan Demokraattinen 
Tasavalta, Saksan Liittotasavalta ja Tanska 
päättivät laajentaa kalastusvyöhykettään peri
aatteessa niiden rannikoiden edessä olevien 
merialueiden keskiviivaan saakka. 

Ruotsin laajennettua kalastusvyöhykettään 
Pohjanlahdella 1 päivästä tammikuuta 1978 
tuli Suomen kalastusvyöhykkeen laajentaminen 
tällä alueella ajankohtaiseksi. Suomi laajensikin 
7 päivänä kesäkuuta 1978 annetulla lailla 
( 4 3 3/7 8) kalastusvyöhykettään Pohjanlahdella 
siten, että se ulottuu tällä alueella siihen keski
viivaan, josta on sovittu edellä mainitussa 
Suomen ja Ruotsin välisessä mannermaajalustaa 
koskevassa sopimuksessa. 

Hallitus ei ehdottanut Suomen kalastusvyö
hykkeen laajentamista tarkoittavan edellisen 
esityksensä yhteydessä kalastusvyöhykkeen laa
jentamista Suomenlahdella ja Itämeren pohjois
osassa, koska laajentaminen näillä alueilla edel
lytti vielä eräitä oikeudellisia selvityksiä ja 
kalastusvyöhykkeiden laajentamista koskevan 
tilanteen selkiytymistä Itämeren alueella. 

3. Ehdotetut muutokset ja niiden riippuvuus 
kansainvälisistä sopimuksista. 

Pohjanlahdella ja Ahvenanmeren pohjois
osassa kalastusvyöhykkeen ulkoraja säilyisi 
lakiehdotuksen mukaan ennallaan. Tällä meri
alueella kalastusvyöhyke ulottuu Suomen ja 
Ruotsin välillä mannermaajalustan rajan mää
räämisestä Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenan
merellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa teh
dyn sopimuksen 2 ja 3 artiklassa valtioiden 
väliseksi mannermaajalustan rajaksi määrättyyn 
viivaan, mikä muodostuu sanotuissa artikloissa 
mainittujen pisteiden 1-8 välisistä suorista 
ja jatkuu pisteestä 8 suorana pisteeseen, jonka 
koordinaatit ovat 60.36,6'P ja 19•13,0'1. 

Lakiehdotuksen · mukaan Suomen kalastus
vyöhyke laajenisi Suomenlahdella ja Itämeren 
koillisosassa jonkin verran nykyistä ulkorajaa 
etelämmäksi. Suomen ja Neuvostoliiton välillä 

syksyllä 1979 käytyjen neuvottelujen tuloksena 
allekirjoitettiin 25 päivänä helmikuuta 1980 
Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen 
Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen kesken 
sopimus Suomen ja Neuvostoliiton lairrkäyttö
vallan alueiden raajamisesta kalastuksen alalla 
Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa (SopS 
43/80). 

Sopimuksen 1 artiklan mukaan Suomen 
Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neu
vostotasavaltojen Liiton hallituksen kesken 
merialueiden ja mannermaajalustan raJoista 
Suomenlahdella 20 päivänä toukokuuta 1965 
tehdyssä sopimuksessa ( SopS 20/66) sekä Suo
men Tasavallan hallituksen ja Sosialististen 
Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen kesken 
mannermaajalustan rajasta Suomen ja Neuvos
toliiton· välillä Itämeren koillisosassa 5 päivänä 
toukokuuta 1967 tehdyssä sopimuksessa ( SopS 
11/68) määritelty raja on myös Suomen ja 
Neuvostoliiton lainkäyttövallan rajalinjana ka
lastuksen alalla kyseisillä merialueilla. 

Sopimuksen 2 artiklan mukaan Suomen 
ja Neuvostoliiton kalastusvyöhykkeiden rajana 
Itämeren pohjoisosassa 1 artiklassa tarkoitetus
ta rajasta länteen on keskiviiva. Keskiviiva 
alkaa edellä mainitun 196 7 tehdyn sopimuksen 
1 artiklassa määrätystä pisteestä, jonka koordi
naatit ovat 59"19,0'P ja 21"47,0'I ja joka 
vastaa pistettä, jonka koordinaatit ovat 
59.18,7'P ja 21.46,7'I neuvostoliittolaisen 
vuonna 1976 julkaistun merikartan n:o 1150 
koordinaattijärjestelmää. Edelleen tämä linja 
kulkee läntiseen suuntaan pisteen kautta, 
jonka koordinaatit ovat 59"11,5'P ja 21•11,3'I 
saman vuonna 1976 julkaistun kartan n:o 1150 
mukaisesti:, pisteeseen, jonka peruspisteinä ovat 
toisaalta Ahvenanmaan saaristossa ja toisaalta 
Hiidenmaalla sijaitsevat kiistattomat peruspis
teet. 

Edellä mainituilla merialueilla olevia sopi
muksiin perustuvia kalastusvyöhykkeen ulko
rajoja voidaan pitää lopullisina, koska mahdol
lisuuksia kalastusvyöhykkeen laajentamiseen ei 
näillä alueilla enää ole. Näitä rajoja koskevat 
säännökset on otettu 1 §: n 1 momenttiin. 

Lakiehdotuksen 1 §:n 2 momentissa säännel
lään Suomen kalastusvyöhykkeen ulkoraja Itä
meren pohjoisosassa ja Ahvenanmerellä 1 mo
mentissa mainittujen päätepisteiden välisellä 
alueella; jossa mainitusta rajasta ei vielä ole 
lopullisesti sovittu Neuvostoliiton ja Ruotsin 
kanssa. Kalastusvyöhykkeen väliaikaisesta rajas
ta on kuitenkin päästy yksimielisyyteen naapuri-
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valtioiden kanssa sopimaila linjasta, jonka yli 
kumpikaan valtio ei toistaiseksi ulota lainkäyt
tövaltaansa. Näiden linjojen väliin jää toistai
seksi aavan meren aluetta. Suomen kalastusvyö
hykkeen lopullinen laajuus 2 momentissa tar
koitetulla alueella riippuu pääasiassa siitä, mikä 
merkitys Bogskärin saariryhmälle annetaan 
Suomen ja Neuvostoliiton sekä Suomen ja 
Ruotsin välisiä kalastusvyöhykkeiden rajoja 
määrättäessä. 

Kalastuslain 2 §:n 1 momentin (183/60) 
mukaan on jokaisella Suomen kansalaisella oi
keus harjoittaa kaikenlaista kalastusta meressä 
kylän rajain ulkopuolella. Samalla alueella on 
myös Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan 
kansalaisilla oikeus kotitarve- ja virkistyskalas
tukseen. Nämä Suomen sekä muiden pohjois
maiden kansalaisille aluevesiemme piirissä kuu
luvat kalastusoikeudet on Suomen kalastusvyö
hykkeestä annetun lain 3 § :n mukaan ui otettu 
koskemaan myös kalastusvyöhykettä. 

Koska eräiden Itämeren valtioiden kalastus
alukset harjoittavat perinteellisesti pyyntiä 

niillä merialueilla, jotka tämän lakiehdotuksen 
mukaan liitettäisiin Suomen kalastusvyöhyk
keeseen, pitää hallitus asianmukaisena, että näi
den valtioiden aluksille varataan yhden vuoden 
ajaksi lain voimaantulosta oikeus tähän kalas
tukseen siinä laajuudessa kuin sitä on harjoi
tettu ennen lain voimaantuloa. Tänä aikana on 
mahdollista sopia asianomaisten maiden kanssa 
tarvittavista kalastusjärjestelyistä kyseisillä me
rialueilla. Mainitun ajankohdan jälkeen olisi 
vieraiden valtioiden kalastusaluksilla oikeus ka
lastaa Suomen kalastusvyöhykkeellä vain mi
käli asiasta on vieraan valtion kanssa erikseen 
sovittu. 

4. Voimaantulo. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1981. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen kalastusvyöhykkeestä 15 päivänä mar
raskuuta 1974 annetun lain 1 §, sellaisena kuin se on 7 päivänä kesäkuuta 1978 anne
tussa laissa ( 433/78), näin kuuluvaksi: 

1 §. 
Suomen kalastusyyöhyke käsittää valtakun

nan aluevesiin välittömästi liittyvän aavan 
meren osan, joka ulottuu: 

1 ) Pohjanlahdella Suomen ja Ruotsin välillä 
29 päivänä syyskuuta 1972 mannermaajalustan 
rajan määräämisestä Perämerellä, Selkämerellä, 
Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa 
osassa tehdyn sopimuksen (SopS 7/73) 2 ja 3 
artiklassa valtioiden väliseksi mannermaajalus
tan rajaksi määrättyyn viivaan, joka muodostuu 
sanotuissa artikloissa mainittujen pisteiden 1-
8 välisistä suorista ja jatkuu pisteestä 8 suo
rana pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 
60°36,6'P ja 19°13,0'I; sekä 

2) SuomenLahdella ja Itämeren koil!lisosassa 
Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen 
Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen kesken 
25 päivänä helmikuuta 1980 Suomen ja 
Neuvostoliiton lainkäyttövallan alueiden rajaa
misesta kalastuksen alalla Suomenlahdella ja 

Itämeren koillisosassa tehdyn sopimuksen 
(SopS 43/80) 1 ja 2 artiklassa valtioiden 
lainkäyttövallan rajalinjaksi kalastuksen alalla 
määrättyyn viivaan. 

Suomen kalastusvyöhyke ulottuu muilla kuin 
1 momentissa mainituilla merialueilla viivaan, 
joka kulkee: 

1) Pohjanlahdella 1 momentin 1 kohdassa 
viimeksi mainitusta pisteestä Suomen alueme
ren ulkorajasta kahdeksan meripeninkulman 
etäisyydelJ:ä olevana viivana pisteeseen, jonka 
koordinaatit ovat 60o34,5'P ja 19o07,1'I; 

2) siitä edelleen Ahvenanmerellä ja Itä
meren pohjoisosassa niiden perusviivojen väli
senä keskiviivana, joista Suomen ja Ruotsin 
aluemerien leveys lasketaan, pisteeseen, jonka 
koordinaatit ovat 59°28,6'P ja 19°57 ,5'I; 

3) siitä edelleen Bogskärin alueella kaarivii
vana, joka on yhdeksän meripeninkulman etäi
syydellä Suomen aluemeren ulkorajasta Bog-
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skärin ympärillä, pisteeseen, jonka koordinaatit 
ovat 59.18,2'P ja 20.23,8'1; sekä 

4) siitä edelleen Bogskäristä etelään ja 
kaakkoon olevilla alueilla suorina niiden pistei
den kautta, joiden koordinaatit ovat 59•01,2'P 
ja 20.40,2'1 sekä 59•07 ,9'P ja 20.54,5'1, 1 
momentin 2 kohdassa mainitun viivan läntisim
paan pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 
59•11,5'P ja 21•11,3'1. 

Helsingiss.ä 21 päivänä marraskuuta 1980. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Niiden Itämeren valtioiden kalastusaluksilla, 
jotka perinteellisesti ovat harjoittaneet kalas
tusta Suomen kalastusvyöhykkeeseen tämän 
lain mukaan liitettävillä merialueilla, on vuo
den ajan tämän lain voimaantulosta edelleen 
oikeus tähän kalastukseen sellaisena, kuin sitä 
on harjoitettu ennen lain voimaantuloa. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Veikko Saarto 


