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Viite: YM lausuntopyyntö 23.4.2010, Dnro YM7/500/2009 

ASIA: WWF:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi Selkämeren kansallispuistosta 

 

WWF Suomi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

Yleistä 

 

WWF kannattaa lämpimästi Selkämeren kansallispuiston perustamista. Kuten lakiesityksen 

perusteluista ja Metsähallituksen selvityksestä Selkämeren kansallispuiston perustamisedellytyksistä 

(MH selvitys, asianro 5760/620/2008) käy ilmi, Selkämeren kansallispuisto täydentää merkittävällä 

tavalla kansallispuistoverkkoamme ja on erityisesti vedenalaisten luontotyyppien ja niiden lajiston 

suojelun kannalta omaa luokkaansa. Myös kansainvälisesti katsottuna runsaasti matalia merialueita 

sisältävänä Selkämeren kansallispuisto täydentää merkittävästi Suomen osuutta Itämeren suojelussa. 

Edellytykset kansallispuiston perustamiselle täyttyvät, ja alueen suojelu on tarkoituksenmukaisinta 

toteuttaa perustamalla nimenomaan kansallispuisto. WWF toivoo, että Selkämeren kansallispuisto 

voidaan perustaa vielä kuluvan YK:n luonnon monimuotoisuuden vuoden 2010 aikana. Puiston 

laajentaminen liittämällä ja hankkimalla lisäalueita (ensimmäisenä Rauman kaupungin alueet) on 

jatkossa tärkeää. 

 

WWF pitää kuitenkin lakiesitystä riittämättömänä kansallispuiston rajauksen sekä kalastuksen ja 

metsästyksen rajoittamisen suhteen. Lakiesityksen perusteluiden mukaan Selkämeren 

kansallispuiston ehkä tärkein merkitys kansallispuistoverkossa on nimenomaan suojella huonosti 

edustettujen matalien merialueiden vedenalaisia luontotyyppejä ja niiden lajistoa. Tähän nähden on 

erittäin ristiriitaista, että merkittäviä valtion omistamia Natura 2000 -verkostoon kuuluvia, suoraan 

ehdotettuun rajaukseen rajoittuvia matalia yleisvesialueita on rajattu ulos puistosta, eikä kalastukseen 

ja metsästykseen esitetä käytännössä lainkaan rajoituksia nykyiseen tilanteeseen nähden. Kärjistäen 

voitaisiin sanoa, että lakiesityksen mukaisena kansallispuisto suojelisi meriluontoa ainoastaan osalla 

alueen Natura 2000 -alueista ja vain estämällä soranoton ja tuulivoimarakentamisen, mikä on melko 

kaukana kansallispuiston kansainvälisestä määritelmästä. 

 

Luonnonsuojelullisesti paras rajaus kansallispuistolle olisi Metsähallituksen selvityksen (2008) 

vaihtoehto A (koko Selkämeren kattava ulkosaariston ja rannikon kansallispuisto), joka oli myös 

Metsähallituksen selvityksen alkuperäinen ehdotus.  

 

2 § Sijainti ja rajat 

 

Kaikki Natura 2000 – rajauksiin kuuluvat, ehdotettuun rajaukseen rajoittuvat valtion yleisvesialueet 

tulee ottaa mukaan kansallispuistoon. 
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Erityisen tärkeitä sisällyttää kansallispuistoon ovat ehdotetun rajauksen itä- ja eteläpuolelle jäävät 

Natura 2000 – ohjelmaan kuuluvat yleisvesialueiden kielekkeet Kustavissa, Uudessakaupungissa, 

Pyhärannassa, Eurajoelle/Luvialla sekä Porin edustalla. Kalankasvatuksen mahdollisuudet alueella 

voidaan turvata, vaikka nämä alueet liitetään kansallispuistoon, ja toisaalta kalankasvattamojen 

perustamiseen näille matalille Natura 2000 – alueille ei kansallispuistosta riippumatta tule myöntää 

lupia kalanviljelyn merkittävän rehevöittävän vaikutuksen takia. Mahdollisesti soveltuvia 

sijoituspaikkoja kaavailluille uusille suurille kalankasvatuslaitoksille ovat syvät ulkomeren alueet 

kansallispuiston länsipuolella esim. Isokarin ja Pyhämaan kalasatamien edustalla.  

 

Kansallinen vesiviljelyohjelma 2015 (Valtioneuvoston 18.6.2009 hyväksymä periaatepäätös) toteaa, 

että uudet tuotantolaitokset pyritään ohjaamaan vesialueille, jotka kestävät hyvin toiminnasta 

aiheutuvaa ravinnekuormitusta, soveltuvat hyvin vesiviljelyyn ja joissa niistä aiheutuu 

mahdollisimman vähän haittaa alueen muulle käytölle. Suunnitellun kansallispuiston alueella veden 

laatu on Itämeren yleisiin olosuhteisiin nähden hyvä, eikä sen rajoille tule suunnitella vesiviljelyä, 

jolla voisi olla haitallisia vaikutuksia veden laatuun, Tämänkin perusteella kansallispuiston rajausta 

ei ole tarpeen supistaa nyt esitetyssä muodossa vaan pitää suunnitelma A (kts yllä) voimassa.   

 

Luonnonsuojelullisesti ja kansallispuiston toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että Vakka-Suomen 

alue pysyy mukana rajauksessa. Kansallispuistoa on myös toivottavaa laajentaa esitettyä ulommas 

merelle ehdotetun rajauksen länsipuolelle.  

 

WWF ehdottaa, että lakiin Selkämeren kansallispuistosta kirjataan Metsähallituksen alkuperäisen 

esityksen mukaan maininta yhteistoiminta-alueesta, joka rajataan kartalle. Yhteistoiminta-alueen 

kiistattomat hyödyt on hyvin esitetty Metsähallituksen selvityksessä Selkämeren kansallispuiston 

perustamisedellytyksistä luvussa 4.1. 

 

4 § Kalastus 

 

WWF katsoo, että matalien merialueiden vedenalaisten luontotyyppien ja niiden lajiston suojelun 

turvaamiseksi kalastus kiellettäisiin kansallispuistoon kuuluvien valtion yleisten vesialueiden tietyillä 

alueilla. Kuten HELCOMin toimenpideohjelman (Baltic Sea Action Plan) mukaisesti kaikkien 

taloudellisesti tärkeiden kalalajien kantojen tulisi vuoteen 2021 mennessä olla turvallisten biologisten 

rajojen sisällä ja suojelualueilla tapahtuvaa kalastusta tulisi hallinnoida siten että suojelutavoitteet 

täyttyvät vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi tulisi määrätä riittävästi kalakantojen lisääntymis- ja 

syönnösalueita pysyvään kalastuskieltoon vuoteen 2012 mennessä lajien ja ekosysteemien suojelun 

turvaamiseksi.  

 

WWF ehdottaa, että Metsähallitus määräisi ainakin puolet (50 %) kansallispuiston alle 20 m syvistä 

merialueista kalastuskieltoon. Lisäksi kaikki kalalajien lisääntymisen kannalta tärkeät yli 20 m syvät 

merialueet tulisi asettaa kalastuskieltoon. Kuten hallituksen lakiesityksessä todetaan, tulevan 

Selkämeren kansallispuiston kaavaillulla alueella on luonnonkalaston tuotannon kannalta merkittäviä 

alueita. Näitä alueita pystytään asianmukaisesti suojelemaan ainoastaan kalastuskiellon avulla.  

 

Kalastuskieltoalueiden käytöstä maailmalla on saatu hyviä tuloksia. Se, että kalastuksen alueellisesta 

tai ajallisesta rajoittamisesta hyötyvät useat lajit, näkyy lopulta yleensä myös itse 

kalastuskieltoalueiden ulkopuolisten alueiden saaliiden kasvuna. Rauhoitusalueella pyynniltä 
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säästyvien lajien lisääntyminen onnistuu paremmin, ja koska paikallisten kantojen voimistuessa kalat 

levittäytyvät tasaisesti ympäristöönsä, hyötyvät kalastuskieltoalueesta pitkällä juoksulla myös 

kalastajat. Ei ole todisteita kalojen pakkautumisesta suojelualueiden sisään. Jos tiheydet siellä ovat 

ulkopuolisia alueita suurempia, tarkoittaa se yleensä sitä, että kalastus niiden ulkopuolella on liian 

voimakasta joka selittää eron. 

  

5§ Eläinkantojen sääntely  

 

Metsästys ei lähtökohtaisesti eikä kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n kansainvälisen 

suojelualueluokituksen määritelmän mukaan kuulu kansallispuistoihin. Mikäli uhkaa ihmisen 

turvallisuudelle tai omaisuudelle aiheutuvasta merkittävästä taloudellisesta vahingosta suojelualueen 

ulkopuolella ilmenee, se voidaan nykyisen lainsäädännön puitteissa torjua suojelualueiden 

ulkopuolella tapahtuvalla metsästyksellä sekä voimassa olevan LsL 15§ mukaisella pyynnillä 

poikkeusluvin. Muissakin kansallispuistoissa pidemmän tähtäimen pyrkimyksenä tulee olla 

metsästyksen lopettaminen kokonaan, pois lukien LsL 15§ mukaiset poikkeukset sekä YM:n 

asettaman Metsästys eteläisen Suomen kansallispuistoissa – työryhmän mietinnön mukaisesti hirven 

ajo. 

 

Tähän viitaten WWF esittää, että lakiehdotuksesta Selkämeren kansallispuistosta poistetaan 

maininta, että vesilintujen syysmetsästys voidaan sallia Räyhien, Bokreivin ja Harmaalettojen 

alueella. Harmaahylkeen osalta WWF:n kanta on, että sen pyynti Selkämeren kansallispuiston 

alueella voi perustua vain poikkeuslupiin. Kansallispuistossa metsästäminen ei voi olla tavanomaista 

metsästystä, vaan sen tulee tapahtua luonnonsuojeluhallinnon ohjaamana poikkeusmenettelynä. 

Sama koskee merimetsokannan rajoittamista tarvittaessa. Tämä tulee kirjata lakiin.  

 

WWF Suomi 

 

       
Jari Luukkonen   Petteri Tolvanen      Vanessa Klötzer 

suojelujohtaja    ohjelmapäällikkö      meriasiantuntija   

       


