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Kuhakantoja ja kuhan kalastusta koskeva sidosryhmätilaisuus 19.6.2018 

  

WWF Suomen näkemykset kuhan kalastuksen säätelystä 

 

WWF kiittää kommentointimahdollisuudesta ja toteaa kuhan kalastuksen säätelystä seuraavaa: 

 

- Kuhan kalastuksen ekologisen kestävyyden parantamiseksi alamitta tulee säätää 

lähtökohtaisesti 45cm:iin sekä sisävesillä että kaikilla merialueilla. 

Vähimmäistoimenpiteenä kalastusasetuksen mukainen uusi alamitta (40 cm 

Suomenlahden ulkopuolisilla merialueilla ja 42 cm Suomenlahdella) tulee asettaa 

viipymättä voimaan vuoden 2019 alusta. 

- Ylikalastettujen kuhakantojen osalta on äärimmäisen tärkeää vähentää 

kokonaispyyntiponnistusta nykyisestä. 

- Alamitan noston yhteydessä olennaisen tärkeää on korottaa myös verkkojen 

silmäkokorajoituksia. 

- Tärkeimpiä kuhan lisääntymisalueita tulisi rauhoittaa kuhan kudun ajaksi. Ajoittamalla 

kalastusta syyskauteen, saataisiin paremmin myös hyödynnettyä kesän aikainen 

kasvupotentiaali. 

- Alamitan nosto tulee vääjäämättä aiheuttamaan saaliskuopan Saaristomeren 

kaupallisessa kalastuksessa, jota voitaisiin kuitenkin lieventää kalastuskuolevuutta 

pienentämällä. Alamitan noston lykkääminen myöhemmäksi siirtäisi ainoastaan 

saaliskuopan syntyajankohtaa. Saaliskuopan jälkeen kuhasaaliit tulisivat kuitenkin 

kasvamaan, sillä kalastus kohdistuisi keskimäärin aiempaa vanhempiin yksilöihin sekä 

saalis koostuisi useamman ikäryhmän yksilöistä.  

- Kuhan kalastuksesta riippuvaisille I-luokan kaupallisille kalastajille voitaisiin laatia 

kalastuksen kehittämisohjelma, jossa kuhan kaupallista kalastusta kehitettäisiin nykyistä 

kestävämpään suuntaan yhteistyössä tutkimuksen ja viranomaisten kanssa. 

Osallistumalla kehittämisohjelmaan, kalastajille voitaisiin kompensoida menetettyjä 

saalistuloja esimerkiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta. 

- Sisävesillä kuhan kalastuksen säätelyä tulee tarkastella ja optimoida erityisesti 

alueellisia käyttö- ja hoitosuunnitelmia laadittaessa.  

 

Kuhakantojen tila 

 

Suomalaiset kuhakannat ovat tällä hetkellä pääosin hyvässä tilassa sisävesillä mutta 

merialueilla kuhakantojen tila vaihtelee. Erityisesti Saaristomerellä kuhakantojen tilanne on tällä 



 

 

hetkellä huolestuttava ja kuhakannan koko vuonna 2014 on ollut pienin yli 20 vuoteen. Sekä 

sisävesillä että merialueilla kuha on toiseksi arvokkain laji sekä kaupallisen kalastuksen 

korkeahintaisin kalalaji. Kuhan tuottajahinnat ovat lähes kaksinkertaistuneet vuosituhannen 

vaihteesta. 

 

Kuhakantojen vahvuus vaihtelee luontaisestikin voimakkaasti, johtuen suurelta osin kesän 

lämpötiloista. Vuoden 2018 kuhasaaliin merialueella on ennakoitu olevan heikko, johtuen 

kylmistä kesistä 2012-2013. Osaltaan kuhakantojen tila on tiheysriippuvaista siten, että 

keskimääräinen kutukanta tuottaa parhaiten rekryyttejä. Liian suuri tiheys ei kuitenkaan tällä 

hetkellä ole merialueilla kannan kokoa ja koostumusta rajoittava tekijä. 

 

Pääosa (noin 69 prosenttia) kuhan kaupallisesta saaliista saadaan nykyisin sisävesiltä. 

Sisävesien kuhasaalis on nelinkertaistunut vuodesta 2004 vuoteen 2014 (444 tonnia). Myös 

vapaa-ajankalastuksen kuhasaalis on kasvanut tasaisesti viime vuosina sisävesillä, ollen 3600 

tonnia vuonna 2016. Sisävesien kuhakannat ovat pääosin kestävällä tasolla, eikä kalastus 

nykyisellään uhkaa suuremmin kantojen lisääntymiskykyä, vaikkakin järvien välillä esiintyy 

suurta vaihtelua kuhan kasvunopeudessa. Kuhan alamitan nostoa vuoden 2016 alusta ei ole 

myöskään sisävesien kaupallisessa kalastuksessa koettu ongelmalliseksi, ja monin paikoin on 

ollut voimassa jo ennestään korkeammat alamitat. 

 

Merialueiden kaupallinen kuhankalastus tapahtuu Suomenlahdella ja Saaristomerellä, joista 

saadaan yli 80 % saaliista. Pohjanlahdella ja Selkämerellä kuha on pääosin sivusaalislaji. 

Suomenlahden ja Saaristomeren kaupallisen kalastuksen kuhasaaliit ovat vähentyneet 

vuodesta 2011 lähtien. Samanaikaisesti myös II-ryhmän kalastajien määrät (sekä siten 

pyyntiponnistus) ovat vähentyneet, I-luokan kaupallisten kalastajien määrän pysyessä melko 

samalla tasolla. Vapaa-ajan verkkokalastussaaliisosuudet ovat vastaavasti nousseet vuodesta 

2012 vuoteen 2016 Saaristomerellä. 

  

Kuhan kaupallisen kalastuksen kokonaissaaliista sisävesillä noin 75 % pyydetään verkoilla ja 

merialueella yli 80 %. Verkkoyksikkösaaliit ovat olleet Saaristomerellä vuosituhannen 

alkupuolella 0,3-0,4 kg ja vuosina 2005-2016 0,2-0,3 kg, kun taas Suomenlahdella 

yksikkösaaliit ovat olleet koko tarkastelujakson ajan tasolla 0,2-0,3 kg. Sisävesien tärkeimmällä 

kuhajärvellä, Oulujärvellä, verkkoyksikkö saalis on huippuvuosina 2000-luvun alkupuolella ollut 

keskimäärin 0,8 kg, mutta tippunut kalastuksen lisääntymisen ja kuhakannan heikentymisen 

myötä alle 0,5kg vuonna 2014. 

  



 

 

Kuhan kalastuksen ekologinen kestävyys 

 

Vuoden 2016 alusta astui voimaan uusi kalastuslaki ja -asetus, jossa kuhan alamitaksi 

määritettiin vapaa-ajankalastajille ja II-luokan kaupallisille kalastajille 42 cm sekä sisävesillä että 

merialueella. Sosio-ekonomisista syistä 1-luokan kaupallisille kalastajille asetettiin 

Suomenlahdella ja sisävesillä kuhan alamitaksi 40 cm ja 37 cm Suomenlahden ulkopuolisilla 

merialueilla vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2019 alamittojen tulisi nousta vastaavasti 42 ja 

40 senttimetriin. 

 

Saaristomeren kuhakannat koostuvat nykyisin suurimmaksi osaksi hidaskasvuisista ja myöhään 

sukukypsiksi tulevista yksilöistä. Kalastus kohdistuu pääasiassa nopeasti kasvaviin yksilöihin, 

jotka joutuvat saaliiksi heti alamitan ylitettyään. Saaliin ikäjakaumien perusteella on 

Saaristomerellä havaittu olevan myös merkittävästi neljävuotiaita ei-lisääntymisikäisiä kuhia 

kalastuksen kohteena. Jopa 10-vuotiaiden ikäluokassa on vielä yksilöitä, jotka ovat alle 37 cm:n 

alamitan. Varsinkin Saaristomeren pohjoisosissa on havaittu kuhan pituusjakaumassa siirtymää 

pienempiin yksilöihin viime vuosina, josta kertovat osaltaan myös vapakalastajien 

saaliskirjanpidot. 

 

Saaristomeren kuhakantojen heikkoon tilaan on vaikuttanut pitkään kestänyt liian kova 

kalastuspaine. Luontainen vaihtelu yhdistettynä suureen kalastuskuolevuuteen ja pieneen 

alamittaan kärjistää saaliin vaihteluita, koska pyynnissä oleva kanta koostuu vain muutamista 

ikäluokista. Vahvat vuosiluokat ja nopeasti kasvavat yksilöt kalastetaan nopeasti pois, jolloin jää 

vain hitaammin kasvavia ja myöhemmin sukukypsiksi tulevia yksilöitä. Saaristomeren 

populaatiossa on kuitenkin vielä jäljellä nopeakasvuisia yksilöitä nuorissa ikäryhmissä.  

Saaristomerellä kuhaa kalastetaan pääosin tiheämmillä verkoilla kuin Suomenlahdella ja 

sisävesillä. Verkkosaaliissa on mukana paljon myös alamittaista kuhaa, joka ei selviä 

vapautuksesta hengissä. Saaristomerellä alamittaisten kuhien osuus saaliista on korkea, jopa 

20-25 prosenttia. Alamittaista kuhaa tulee saaliiksi myös muiden lajien pyynnin sivusaaliina. 

Sisävesillä ja Suomenlahdella sen sijaan kuhan kaupallisessa pyynnissä on yleisimmin käytetty 

50 tai 55 mm:n solmuvälillä olevia verkkoja, jolloin alamittaisten osuus saaliissa ei ole ollut yhtä 

suuri kuin Saaristomerellä. 

 

Kuhan kalastus ja kalastusrajoitukset eivät nykyisellään ole kestävällä tasolla Saaristomeren 

alueella, vaan kaikkea kalastusta tulisi rajoittaa. Populaatiokoko on arvioitu vuonna 2014 olevan 

pienin 20 vuoteen. Kuhan alamitta on tällä hetkellä Saaristomerellä liian pieni, eikä se takaa 

riittävän suurta ja monipuolista, ja kalastuksen kestävää kantaa tulevaisuudessa.  

Alamitan nostolla saataisiin kuitenkin kalakantaa ja saalista muutettua siten, että 

keskimääräinen saaliskalojen ikä ja koko kasvaisivat, ja populaatiossa ja saaliissa olisi siten 

aiempaa useampia ikäryhmiä sekä laajempi pituusjakauma. Tämä tasaisi siten jatkossa myös 



 

 

vuosiluokkien runsaudesta johtuvia saaliiden vaihteluita. Alamitan noston yhteydessä 

olennaisen tärkeää on korottaa myös verkkojen silmäkokorajoituksia (50 tai 55 millimetriin), 

jotta alamittamuutoksista olisi hyötyä. Lisäksi alamitan korottamisella saataisiin paremmin 

hyödynnettyä nopeakasvuisten yksilöiden kasvupotentiaali, ja ne ehtisivät todennäköisemmin 

kutea myös edes kerran ennen saaliiksi joutumista. 

 

WWF:n näkemyksiä kuhankalastuksen säätelyyn 

 

Kalastusasetuksen mukainen alamitan siirtymäaika I-luokan kaupallisille kalastajille on 

umpeutumassa vuoden 2018 lopussa. WWF katsoo, että kuhan kalastuksen ekologisen 

kestävyyden parantamiseksi alamitta tulee säätää lähtökohtaisesti 45cm:iin sekä sisävesillä 

että kaikilla merialueilla. Vähimmäistoimenpiteenä kalastusasetuksen mukainen uusi alamitta 

(40 cm Suomenlahden ulkopuolisilla merialueilla ja 42 cm Suomenlahdella) tulee asettaa 

viipymättä voimaan vuoden 2019 alusta. 

 

WWF huomauttaa, että pelkästään alamittasäädöksiin perustuva kalastuksen säätely ei 

välttämättä takaa kantojen elinvoimaisuutta pitkällä aikavälillä, mikäli kokonaispyyntiponnistus 

pysyy liian korkeana. Näin ollen ylikalastettujen kuhakantojen osalta on äärimmäisen tärkeää 

vähentää kokonaispyyntiponnistusta nykyisestä. Lisäksi WWF korostaa, että alamitan noston 

yhteydessä olennaisen tärkeää on korottaa myös verkkojen silmäkokorajoituksia, jotta 

alamittamuutoksista olisi hyötyä. Kuhakantojen vahvistamisessa ja kalastuksen säätelyssä tulisi 

ottaa huomioon myös ajalliset ja alueelliset rauhoitukset. Tärkeimpiä lisääntymisalueita tulisi 

rauhoittaa kuhan kudun ajaksi. Ajoittamalla kalastusta syyskauteen, saataisiin paremmin myös 

hyödynnettyä kesän aikainen kasvupotentiaali. 

 

Alamitan nosto tulee vääjäämättä aiheuttamaan saaliskuopan kaupallisessa kalastuksessa, jota 

voitaisiin kuitenkin lieventää kalastuskuolevuutta pienentämällä. Kuopan suuruuteen vaikuttaa 

osaltaan eri vuosiluokkien runsaus, alamitan noston ajankohta sekä hidas- ja nopeakasvuisten 

yksilöiden määrä. Saaliskuopan jälkeen kuhasaaliit tulisivat kuitenkin kasvamaan, sillä kalastus 

kohdistuisi keskimäärin aiempaa vanhempiin yksilöihin sekä saalis koostuisi useamman 

ikäryhmän yksilöistä. Alamitan noston lykkääminen myöhemmäksi siirtäisi ainoastaan 

saaliskuopan syntyajankohtaa. 

 

Sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi WWF katsoo, että kuhan 

kalastuksesta riippuvaisille I-luokan kaupallisille kalastajille voitaisiin laatia kalastuksen 

kehittämisohjelma, jossa kuhan kaupallista kalastusta kehitettäisiin nykyistä kestävämpään 

suuntaan yhteistyössä tutkimuksen ja viranomaisten kanssa. Osallistumalla 

kehittämisohjelmaan, kalastajille voitaisiin kompensoida menetettyjä saalistuloja esimerkiksi 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta. Samalla saataisiin tärkeää tietoa esimerkiksi 



 

 

kuhan kalastuksen sivusaaliista sekä kiistanalaisista hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamista 

vahingoista. 

 

Alamitan noston aiheuttamaa taloudellista kuoppaa voisi lieventää kohdistamalla kalastusta 

väliaikaisesti myös muihin lajeihin. Myös kalastusmatkailu ja kalastusopastoiminta voisi hyötyä 

alamitan nostosta, kun enemmän isompaa kuhaa olisi kalastettavissa. 

 

Sisävesillä kuhakantojen tilaa ja tuottavuutta voitaisiin parantaa järvi-/vesistökohtaisella 

säätelyllä. WWF katsoo, että sisävesillä kuhan kalastuksen säätelyä tulee tarkastella ja 

optimoida erityisesti alueellisia käyttö- ja hoitosuunnitelmia laadittaessa. Lisäksi kuhan 

istutuksiin ja istukkaiden alkuperään tulee kiinnittää huomiota. WWF korostaa, että tietoon 

perustuvan kalastuksen säätelyn toteutumiseksi sisävesien kuhakantojen tilaa ja 

säätelytoimenpiteiden vaikutusta tulee seurata nykyistä tarkemmin. 

 

WWF toteaa yhteenvetona, että kuhan alamitan nostaminen kalastusasetuksen mukaisesti on 

nykytilanteessa välttämätöntä. Kuhan alamitan pitäminen I-luokan kaupallisille kalastajille 

nykyisellään (37 cm Suomenlahden ulkopuolisilla merialueilla) vuoden 2019 alusta on myös 

vastoin kalastuslain ensimmäistä pykälää, jonka mukaan kalavarojen ekologisesti, 

taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän käytön ja hoidon järjestämisen tulee perustua 

parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja 

monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon 

monimuotoisuus ja suojelu. 

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 
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Suojelujohtaja  Suojeluasiantuntija  Suojeluasiantuntija 
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