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WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 
 

Uusimmassa Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa on useita sekä äärimmäisen että 
erittäin uhanalaiseksi luokiteltuja kalalajeja. Niiltä kaikilta puuttuu riittävä suojelun taso. 
Virtavesissä vaeltavia uhanalaisia meritaimenia, ankeriaita sekä vaellussiikoja voidaan 
pyytää rajoituksetta, samoin sisävedessä vaeltavaa Saimaan lohta. Varsinkin taloudellista 
merkitystä omaavia kaloja voidaan pitää Suomessa lainsuojattomina kotimaisen 
luonnonsuojelulain hampaattomuuden sekä neuvoteltujen EU-direktiivipoikkeustemme 
vuoksi. 

WWF Suomi on esittänyt maa- ja metsätalousministeriölle joulukuussa 2010, että se 
rauhoittaisi vähintään äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellut kalalajit / -kannat kaikelta 
kalastukselta toistaiseksi. Samaa tulisi harkita myös erittäin uhanalaisiksi luokiteltujen 
vaellussiian, Etelä-Suomen sisävesitaimenen ja ankeriaan kohdalla.  

Kalastus ei ole uhanalaisten kalalajien ainoa uhka.  Muihin merkittäviin uhanalaisuuden 
syihin on laskettava nimenomaan vesirakentaminen. Vaellusesteet ja virtaaman 
säännöstely ovat jo kauan heikentäneet vaelluskalojen mahdollisuuksia luontaiseen 
lisääntymiseen. Mittavat istutukset ovat tekohengitystä niin kauan kun luontaisen 
lisääntyminen ei ole mahdollista ja samanaikaisesti pyynti jatkuu rajoittamattomana.  

Vaelluskalakantojen palauttaminen rakennettuihin vesistöihin ja luonnollisten 
lisääntymiskiertojen mahdollistaminen onkin merkittävä osa vesiluontomme 
monimuotoisuuden vahvistamista. Istutuksista on siirrettävä voimavaroja lisääntymis- ja 
poikasalueiden ennallistamiseen ja vaellusesteiden poistamiseen.  
 
 



 

 
 
Ankerias 
 
Strategian päämääräksi mainitaan uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen 
elinvoimaisuuden vahvistaminen. Huomio suuntautuu kuitenkin lähinnä lohi- ja 
taimenkantoihin. 
 
Ankerias on Suomessa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Suomen versio ankeriaan 
hoitosuunnitelmasta perustuu lähinnä siirtoistutusten varaan ja istutukset suuntautuvat 
usein sisävesiin joiden vaellusreitit on padottu. Tämä on täysin kestämätöntä. 
Kalatiestrategiasta löytyvä merkittävä heikkous onkin sen vähäinen huomio välittömiin 
toimenpiteisiin joita tarvitaan ankeriaan vaellusreittien varmistamiseksi. Esimerkkiä ei 
tarvitse hakea kaukaa; Ruotsissa voimaloiden ohi rakennetut ’ankeriasputket’ vaativat hyvin 
pieniä investointeja, ovat toimivia järjestelyjä ja ohijuoksutettavan veden määrä on 
merkityksettömän pieni. WWF vaatii tästä lisäkirjauksia ja tulee arvioimaan tehtyjä 
strategian parannuksia.  
 
Ylipäätään, strategiassa käytettävän termin ’toimiva kalatie’ tulee kaikessa yhteydessä 
sisältää myös alas laskeutuvien kalojen kulun varmistamista ja turvaamista tähän sopivin, 
usein yksinkertaisten rakenteiden avulla. Voimalaitosten turbiinien läpi ajautuvat kalat, 
varsinkin suurikokoiset ankeriaat kärsivät merkittäviä tappioita. Alas laskeutuvien 
vaelluskalojen selviytyminen sekä paikallisten kalakantojen vuodenaikaisvaellusten 
turvaaminen onkin oltava osa jokaisen hankkeen suunnitteluvaihetta.  
 
 
Jokipoikasten selviytyminen 
 
Joki- ja vaelluspoikasten selviytymisen parantaminen poistamalla vesistöistä petokaloja ei 
ole WWF:n näkemyksen mukaan kestävä ratkaisu. Istutuspoikasten heikentynyt 
pedonvälttämiskyky on ollut ekstensiivisen tutkimuksen piirissä viime vuosina ja on osoitettu 
useita mahdollisuuksia parantaa lohikalojen istutuksen jälkeistä selviytymistä 
kasvatusteknisin ratkaisuin torjumalla laitostumisen kehityksellisiä ja evolutiivisia 
vaikutuksia kalojen luontaiseen käyttäytymiseen - kuten pedonvälttämiseen. Tarvittavat 
kehitystarpeet ja laitostason käytännönsovellutusten testaaminen tulisi olla mainittuna 
strategiassa. 
 



 

Myös pienpoikasalueiden kunnostuksia tulee jatkaa niin, että poikasalueet turvaavat 
luonnontilaisille sekä istutetuille poikasille hyvät elinolosuhteet. 
 
Vesivoiman lisärakentaminen 
 
WWF:n näkemyksen mukaan uuden lisävesivoiman rakentaminen on poissuljettu 
mahdollisuus. Vesistöjen rakennusaste on historiallisestikin Suomessa poikkeuksellisen 
korkea ja tehdyt ratkaisut ovat olleet suurelta osin ympäristölle ja kalastolle äärimmäisen 
tuhoisia. Jo tehtyjen tuhojen korjaaminen ja kompensointi tulee olla prioriteettilistan kärjessä 
ja vesivoiman kehittämisinvestoinnit tuleekin suunnata olemassa olevan vesivoiman 
ekologisuuden parantamiseen.  
 
WWF myös yhtyy Suomen Luonnonsuojeluliiton vaatimukseen siitä että kaikki olemassa 
olevat luvat tulee päivittää nykyajan ympäristötavoitteiden tasolle ja että hylättyjen patojen 
vanhat luvat pitää viipymättä mitätöidä. Mahdolliset säädösten muutostarpeet ja niiden 
aikataulu tulee myös todeta strategiassa. 

 
WWF toivoo viisautta päätöksentekoon ja on valmistautunut seuraamaan tilanteen 
kehittymistä. 
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