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Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous 7.6.2016 

  

VIITE:  Kutsu asiantuntijakuulemiseen / E-kirje / kalastuskiintiöt 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

Asiantuntija: Matti Ovaska, Suojeluasiantuntija, WWF Suomi 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

Kalastuskiintiöt (TAC) ovat EU:n yhteisen kalastuspolitiiikan keskeisiä mekanismeja hallinnoida 

ja ohjata kaupallista kalastusta. Perinteisesti EU:n vesillä kalastuskiintiöt on poliittisella 

päätöksellä nostettu huomattavasti tutkijoiden suosituksia suuremmiksi, mikä on aiheuttanut 

monien kalakantojen ylikalastusta ja kalakantojen taantumista. WWF katsoo, että eduskunnan 

viime vuotisten linjausten mukaisesti kalastuskiintiöden tulee perustua kansainvälisen 

merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellisiin suosituksiin ja että Suomen tulee ajaa tieteellisen 

suosituksen mukaisia kalastuskiintiöitä neuvotteluissa muiden jäsenvaltioiden ja toimijoiden 

kanssa. 

 

Silakka- ja kilohailikantojen osalta ICES:n suositukset vuodelle 2017 ovat positiivisia ja 

useimpien kantojen osalta kalastusta voidaan lisätä nykytasosta. Silakka- ja kilohailikantojen 

osalta WWF tukee valtioneuvoston esitystä. Lohikantojen osalta ICES:n kanta-arviot ja 

suositukset eivät ole muuttuneet viime vuodesta, mikä tarkoittaa, että lohenkalastusta ei tule 

lisätä nykytasosta. Sen sijaan turskakantojen tilanne on tällä hetkellä erittäin huolestuttava ja 

kalastusta tulee leikata tuntuvasti nykytasosta.  

 

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueilla 22-31 (Pääallas ja Pohjanlahti) 

 

Itämeren lohikannat ovat kärsineet mittavasta ylikalastuksesta, mutta viime vuosina 

toteutettujen kalastuskiintiöiden leikkausten ja muiden toimenpiteiden ansiosta erityisesti 

Pohjanlahden suurten jokien lohikannat ovat elpyneet ilahduttavalla tavalla. WWF pitää erittäin 

tärkeänä lohi- ja meritaimenstrategiassa sekä eduskunnan valiokuntien kannanotoissa 

korostettua tavoitetta kasvattaa jäljellä olevien luonnonvaraisten lohikantojen kutunousua 

säätelemällä kalastusta riittävän tehokkaasti ja pitkäjänteisesti siten, että saavutetaan korkea 

pysyvä emokalamäärä. 

 

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n mukaan Itämerellä tapahtuva kaupallinen 

lohenkalastus näyttää yleisesti ottaen olevan tällä hetkellä tasolla, joka mahdollistaa useimpien 

lohikantojen elpymisen. Kuitenkin ainoastaan neljä lohikantaa on toistaiseksi saavuttanut 



 

 

kestävän tason ja ICES neuvoo, ettei merellä tapahtuvaa lohenkalastusta tule lisätä nykyisestä. 

Lisäksi ICES on toistuvasti korostanut merellä tapahtuvan sekakantakalastuksen riskejä 

heikoille lohikannoille ja että lohenkalastuksen tulisi perustua kantakohtaiseen säätelyyn. 

  

ICES:n arvio lohikantojen tilasta ja neuvonanto kalastuskiintiöistä ei ole muuttunut viime 

vuodesta. Edellisvuoden neuvonannon mukaisesti kalastuskuolevuus ei saa 

kokonaisuudessaan ylittää 116 000 lohta. ICES:n arvio raportoimattoman, väärinraportoidun 

sekä poisheitetyn lohisaaliin märästä ei myöskään ole muuttunut edellisvuoden neuvonannosta. 

Näin ollen WWF katsoo, että vuoden 2017 lohikiintiö Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella ei 

missään tapauksessa saa ylittää vuodelle 2016 vahvistettua kiintiötä (95 928 lohta). WWF 

tukee valtioneuvoston esitystä (95 928 lohta) Suomen alustavaksi kannaksi, mutta katsoo, että 

TAC:n säilyttäminen vuoden 2016 tasolla tulee olla ehdoton yläraja. 

 

Heikkojen lohikantojen elvyttämisessä erityinen painoarvo tulee asettaa jokiympäristöjen tilan 

parantamiseen ja nousuesteiden poistamiseen/ohittamiseen. WWF korostaa, että kalastuksen 

säätelyn ohella EU:n vesipuitedirektiivin tehokas toimeenpano on äärimmäisen tärkeää 

lohikantojen elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Jäsenmaiden tulee ryhtyä nopeisiin 

toimenpiteisiin lohijokien tilan parantamiseksi EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteiden mukaisesti.    

 

Lisäksi WWF katsoo, että: 

- Lohen monivuotinen hoitosuunnitelma on saatava nopealla aikataululla uudelleen 

käsittelyyn ja täytäntöön, 

- Loheen sekakantakalastuksen haitat heikoille lohikannoille on minimoitava avomeri- ja 

rannikkopyynnissä, 

- Raportoimattoman ja väärinraportoidun lohisaaliin kitkemiseksi on otettava käyttöön 

konkreettisia ja tehokkaita toimenpiteitä, 

- Lohenkalastuksen järjestämisessä tulee huomioida myös heikot meritaimenkannat, joita 

saadaan lohenkalastuksen sivusaaliina. 

 

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueella 32 (Suomenlahti)   

 

Suomenlahden lohen TAC on viime vuosina poliittisella päätöksellä nostettu ICES:n suosituksia 

suuremmaksi. Näin ollen WWF suhtautuu erittäin positiivisesti valtioneuvoston esitykseen 

asettaa vuoden 2017 kiintiö ICES;n suosittelemalla tasolle (8883 lohta). Valtioneuvoston esitys 

pienentäisi Suomenlahden kalastuskiintiötä noin 32 prosentilla, mutta ei vaikuttaisi 

suomalaisten kalastajien saalistasoon, sillä lohisaaliit ovat viime vuosina olleet pienempiä kuin 

vuodelle 2017 suositeltu TAC. Suomenlahdella kalastuksen ohjaamisessa keskeisintä on, ettei 

kalastus vaaranna Suomenlahden heikkoja alkuperäiskantoja tai estä palautettavien 



 

 

lohikantojen elpymistä. ICES:n mukaan Suomenlahdella lohenkalastus tulee kohdistaa 

istutettuihin lohiin. 

 

Luonnonlohikantojen ja luonnossa lisääntyvien lohikantojen turvaamiseksi lohenkalastusta tulee 

ICES:n neuvonannon mukaisesti ohjata Suomenlahdella kiintiöiden lisäksi myös muilla 

toimenpiteillä, kuten rauhoitusalueilla luonnonlohijokien edustalla ja tehokkaammalla 

kalastuksen valvonnalla. WWF katsoo, että luonnonkantoihin kohdistuvaa pyyntiä voitaisiin 

minimoida tehokkaasti sallimalla ainoastaan istutettujen rasvaeväleikattujen lohien ottaminen 

saaliiksi kaikessa kalastuksessa. 

 

Turska (Gadus morhua)  

 

Turska on Itämeren tärkeimpiä kalalajeja niin ekosysteemitasolla kuin myös kaupallisesti. 

Turskakantojen tila vaikuttaa laajasti Itämeren ekosysteemiin ja muiden kaupallisten 

kalakantojen tilaan. Esimerkiksi lohen poikasia tappavalla M74-oireyhtymällä on yhteys turskan 

ylikalastukseen. Turskakannat ovat tällä hetkellä myös poliittisesti vaikein kysymys pitkään 

jatkuneen ylikalastuksen ja toisaalta itäiseen turskakantaan liittyvien tiedonpuutteiden vuoksi. 

Turskakantojen elvyttäminen vaatii pikaisia toimenpiteitä ja WWF katsoo, että Suomen tulee 

tukea ICES:n neuvonantoa turskakiintiöiden tuntuvasta pienentämisestä. 

 

Läntinen turskakanta (Unionin vedet osa-alueella 22-24) 

 

Itämeren läntisen turskakannan tilanne on ollut epävakaa 1990-luvun loppupuolelta lähtien ja 

kalastuskuolevuus on ollut kestävää tasoa suurempi jo kymmeniä vuosia. Tällä hetkellä 

kalastuskuolevuus ylittää kestävän tason tuntuvasti. Uusimman kanta-arvion mukaan läntinen 

turskakanta on käytännössä romahtanut, eikä kanta ole uusiutunut ennusteiden mukaan. 

 

ICES:n neuvonannon mukaisesti kaupallisen kalastuksen TAC ei saa ylittää 917 tonnia. Tämä 

tarkoittaa yli 90 prosentin leikkausta vuoden 2016 kiintiöön (12 720 tonnia). Käytännössä 

ICES:n neuvonannon mukainen säätely tarkoittaa, että läntiseen turskaan kohdistuva kalastus 

tulisi lopettaa ja kiintiö tulisi varata sivusaaliina saatavaan turskaan.  

 

Läntiseen turskakantaan kohdistuu kaupallisen pyynnin lisäksi myös merkittävää vapaa-

ajankalastusta. Vapaa-ajankalastuksen säätelyyn ei kuitenkaan ole Euroopan yhteisen 

kalastuspolitiikan puitteissa olemassa olevia työkaluja, vaan vapaa-ajankalastus on 

jäsenmaiden hallinnassa. Näin ollen ICES on neuvonannossaan vähentänyt vapaa-

ajankalastuksen arvioidun saaliin (2558 tonnia) suosituksessaan kaupallisen kalastuksen 

kiintiöksi. Kaiken kaikkiaan läntisen turskan saaliit eivät saa ICES:n neuvonannon mukaan 

ylittää 3475 tonnia. 



 

 

 

WWF katsoo, että läntisen turskakannan todella huolestuttavan tilanteen vuoksi Suomen tulee 

tukea TAC:n pienentämistä ICES:n suositusten mukaisesti. Mikäli kaupallisen kalastuksen 

kiintiötä nostetaan ICES:n suosittelemasta 917 tonnista, tulee vastaavasti vapaa-ajankalastusta 

säädellä niin, ettei kokonaiskuolevuus ylitä 3475 tonnia. 

 

Itäinen turskakanta (Union vedet osa-alueilla 24-32) 

 

Itämeren itäisen turskakannan kokoa ei ole voitu arvioida tarkasti. Kannan kokoa kuvaavan 

indikaattorin mukaan kanta on pienentynyt vuosien 2011–2014 välillä, mutta vuosien 2015 ja 

2016 luvuissa on nähtävissä pientä elpymistä. Vaikka kannan koko näyttäisi pientä kasvua, 

ovat vuosien 2015 ja 2016 kiintiöt olleet huomattavasti ICES:n suosituksia suurempia. Tällä 

hetkellä Itämeren itäinen turskakanta on listattu vaarantuneeksi sekä HELCOM:n että 

kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusarvioinneissa. 

 

ICES suosittelee varovaisuusperiaatteen mukaisesti itäisen turskakannan kiintiöksi 26 994 

tonnia. Tämä tarkoittaisi noin 34 prosentin leikkausta vuoden 2016 kiintiöön. Silakka-, kilohaili- 

ja turskakantoja koskevan monivuotisen suunnitelmaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus, joka julkaistaan ja astuu voimaan kesällä 2016) mukaan puutteellisesti tunnettujen 

kantojen osalta tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta. WWF katsoo, että Suomen tulee tukea 

itäisen turskakannan kiintiön pienentämistä ICES:n suosittelemalle tasolle. Tämä vastaa myös 

hoitosuunnitelmassa sovittuja periaatteita. 

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

              
Jari Luukkonen    Matti Ovaska 
Suojelujohtaja    Suojeluasiantuntija 
 
 


