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Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous 3.5.2015 

  

VIITE:  Kutsu asiantuntijakuulemiseen / E 29/2016 vp Valtioneuvoston selvitys: 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen 

säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden 

avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 

1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 

ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 

894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 

812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta 

 

ASIA:  WWF Suomen kirjallinen lausunto 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa, että valtioneuvoston esitys on pääpiirteissään 

kannatettava. Teknisten toimenpiteiden sääntelyrakenteesta on tullut hyvin monimutkainen ja 

nykyinen säätelyrakenne on osittain ristiriitainen uuden kalastuspolitiikan tavoitteiden tehokkaan 

toimeenpanon kanssa. Tämän vuoksi WWF katsoo, että koko EU-aluetta koskevien teknisten 

sääntöjen yksinkertaistaminen ja alueellistamismenettelyn laaja soveltaminen voi tarjota nykyistä 

paremmat mahdollisuudet säädellä kalastusta kunkin merialueen erityispiirteiden ja tarpeiden 

mukaisesti. WWF huomauttaa, että komission esitys on koko EU-aluetta koskeva viitekehys ja että 

Itämerta koskevat tarkemmat säädökset tulevat vielä vaatimaan syvällisempää tarkastelua ja 

keskustelua. Lisäksi WWF katsoo, että teknisten säädösten toimivuutta ja ylipäänsä kalastuksen 

ympäristövaikutuksia tulee tarkastella tavoitelähtöisesti ja mikäli säädökset eivät toimi, tulee niitä 

muuttaa. 

 

Yksityiskohtaisina kommentit: 

 

Artikla 4, 1a: WWF katsoo, että päämäärä säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 

(alamittaiset kalat) saaliiden viiden tilavuusprosentin enimmäismäärästä on erittäin kannatettava ja 

toivoo Suomen puolustavan tätä päämäärää neuvotteluissa muiden jäsenmaiden ja EU-toimielinten 

kanssa. WWF huomauttaa, että viiden prosentin päämäärä on yleisenä tavoitteena hyvä, mutta 

Itämerellä voitaisiin asettaa käsittelyn myöhemmässä vaiheessa jopa tätä tiukempia tavoitteita. 

Esimerkiksi lohen ja meritaimenen tapauksessa viisi prosenttia voi tarkoittaa kappalemääräisesti 

tarkasteltuna varsin suurta ja merkittävää sivusaalismäärää. 

 

Artikla 10: WWF tukee vahvasti valtioneuvoston kantaa jatkaa ajoverkkokalastuskieltoa Itämerellä, 

ja toivoo, että kieltoa laajennettaisiin myös muille EU:n merialueille. WWF katsoo, että Itämeren 

alueen ajoverkkokiellon seuraukset ovat olleet kalastuksen ekologisen kestävyyden näkökulmasta 

erittäin myönteisiä. WWF:n saamien tietojen mukaan erityisesti Puola on suhtautunut kriittisesti 

Itämeren ajoverkkokieltoon, sillä muilla merialueilla vastaavaa kieltoa ei ole. WWF katsoo, että 



 

 

Itämeri on toiminut ajoverkkokiellossa tärkeänä esimerkkinä ja mallialueena koko EU:lle, ja olisi 

todellinen takaisku luopua ”parhaista käytännöistä”. Näin ollen ajoverkkokiellon puolustaminen tulee 

olla Suomelle tärkeä päämäärä. 

 

Jatkokäsittelyn kannalta Itämeren alueen keskeinen kysymys tulee olemaan turskan kalastuksessa 

käytettävien pyydysten määritelmät. Nykyiset tekniset säädökset estävät uusien valikoivampien 

pyydystyyppien ja sovellusten kehittämisen ja kokeilemisen. Tämä on osoittautunut todella 

ongelmalliseksi sivusaaliin välttämiseen tähtäävien tavoitteiden kannalta. WWF toivoo, että 

kalastajille annettaisiin enemmän vapautta ja vastuuta kalastusmenetelmien kehittämiseen. 

Nykyistä tilannetta ei helpota se, että saaliin purkamisvelvoitteen (poisheittokielto) myötä kalastajat 

ovat rantauttaneet entistä suurempia määriä alamittaista kalaa, jonka jatkokäytölle ei ole olemassa 

olevaa infrastruktuuria tai ohjeistusta. Nykyinen tilanne johtaa todennäköisesti jo 

lähitulevaisuudessa siihen, että paineet turskan alamitan laskemiseen kasvavat. Alamitan 

laskeminen ei ole kestävä ratkaisu sivusaalisongelmaan, vaan kalastusmenetelmiä ja muita 

toimenpiteitä, kuten rauhoitusalueita ja ajallisia rajoituksia, tulee kehittää niin, että sivusaaliin määrä 

jää mahdollisimman pieneksi. 

 

WWF muistuttaa, että teknisten säädösten jatkotyössä tulee huomioida yhteneväisyys muun EU-

lainsäädännön, kuten luonto- ja meristrategiadirektiivin, tavoitteiden kanssa. WWF toivoo 

jäsenmailta ja sidosryhmiltä avointa mieltä ja rohkeita uusia avauksia esimerkiksi ajallisten ja 

erilaisia pyydystyyppejä, kuten pohjatroolausta, koskevien rauhoitusalueiden käyttöönottoon. 

Alamittaisia kaloja ja muuta sivusaalista ei kaikissa kalastusmenetelmissä voida välttää, joten on 

äärimmäisen tärkeää tunnistaa tärkeimmät riskialueet ja asettaa näille alueille tarkempia säädöksiä. 

Tämä koskee myös Suomea, sillä esimerkiksi kuhan tärkeimpien lisääntymisalueiden 

rauhoittaminen voisi tarjota merkittävän ja tasavertaisen ratkaisun kuhankalastukseen liittyvien 

ongelmien korjaamiseen. Myös siian verkkokalastuksessa saatavan meritaimensivusaaliin 

välttämiseen rauhoitusalueet jokien suualueilla olisivat todennäköisesti tehokas keino elvyttää 

meritaimenkantoja ja parantaa merialueen siiankalastuksen kestävyyttä. 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

              
Jari Luukkonen    Matti Ovaska 
Suojelujohtaja     Suojeluasiantuntija 
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