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VIITE:  Lausuntopyyntö Dnro:MMM2011-00757 

ASIA:  WWF Suomen lausunto komission asetusehdotuksesta lohen monivuoti-

seksi hoitosuunnitelmaksi Itämerelle 

 

 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

Komission luonnos lohen monivuotiseksi hoitosuunnitelmaksi on pääpiirteissään hyvä.  

WWF kuitenkin esittää 1) hoitosuunnitelmassa sitouduttavan ICES:n vuosittaisten kalastuskiin-

tiösuositusten 100 prosenttiseen seuraamiseen, 2) kalastuskiintiöiden ulottaminen jokikalastuk-

sessa sallittujen saaliiden määrään, 3), viikkorauhoitusten käyttöön ottoa kaiken lohen kalas-

tuksen suhteen, 4) lohen tavoitteellisten palauttamissuunnitelmien toimenpanoa historiallisten 

lohijokien kohdalla, 5) velvoiteistutusten korvaamista lisääntymisalueiden ennallistamisella, 6) 

Itämeren lohen uhanalaisuuden jokikohtaista määrittämistä, 7) määriteltävä ylämitta suojele-

maan suurikokoisimpia yksilöitä ja 8) saaliin ilmoittamatta jättämisen kriminalisointia. WWF esit-

tää myös 9) meritaimenen alamitan välitöntä nostamista koko Itämeren alueella yhdenmukai-

seksi lohen alamitan kanssa. 

 

 

Tieteellisesti määritellyt kiintiöt 

 

WWF vaatii että lohen monivuotisessa hoitosuunnitelmassa sitoudutaan ICES:n tieteelliseen 

aineistoon perustuvien vuosittaisten kalastuskiintiösuositusten 100 prosenttiseen seuraami-

seen. Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan perustana tulee olla ekosysteemilähtöinen lähesty-

mistapa kalakantojen hoitoon eikä kestävän kalastuksen tasoa voida määrittää poliittisesti vaan 

ainoastaan tutkimukseen perustuen. Lohen merikalastuksessa käytetty 10 prosentin kalastus-

kuolevuus on ekologisen kestävyyden kannalta hyvä, kuitenkaan muiden kuolleisuustekijöiden 

(esim. bioottiset ja abioottiset ympäristötekijät, laiton ja ilmoittamaton kalastus) vaikutusta ei ole 

otettu sallitussa kalastuskuolleisuudessa riittävästi huomioon. Tämän vuoksi ehdotuksen artik-

lan 7 kohdassa 2 esitetty mahdollisuus komissiolle muuttaa käytettyä kalastuskuolevuustasoa 

kannan tilan muutosten mukaisesti on äärimmäisen tärkeä ja kannatettava kirjaus. 

 



 

 

 

Jokisaaliit kiintiöiden piiriin  

 

WWF tukee vuosittaisten kalastuskiintiöiden ulottamista jokikalastuksessa sallittujen saaliiden 

määrään. Jokikohtaisesti määriteltävät sallitut kalastuskuolevuustasot (artikla 6) ovat hyvä idea. 

Ensin on kuitenkin määriteltävä kalojen määrä, jonka nousu jokeen on turvattava, jotta voidaan 

saavuttaa esitetty 75 prosenttia potentiaalisesta smolttituotantokapasiteetista. Tämä vaatii ran-

nikkokalastuksen vuosittaista ja kauden sisäistä säätelyä.  

 

 

Kalastukseen tasapuoliset viikkorauhoitukset 

 

WWF ehdottaa viikkorauhoitusten käyttöön ottoa kaiken lohen kalastuksen suhteen. Lohennou-

su ajoittuu alkukesästä syksyyn. Kauden aikana merivaelluksessaan etenee ja jokeen pyrkii 

perimältään erityyppisiä yksilöitä, ja eri sivujokien geneettisesti erilaistuneita osapopulaatioita. 

Tarvitaan kalastusrajoitusjärjestely joka turvaa lohien häiriöttömän nousun jokiin ja siellä lisään-

tymisalueilleen läpi koko kauden. Kannan sisäinen geneettinen monimuotoisuus on välttämätön 

turvamekanismi kantojen elinvoimaisuuden säilymiseen muuttuvassa ympäristössä. Lohen ka-

lastuksen säätely myös kaipaa tasapuolisia järjestelyjä jotka eivät ainoastaan kohdistu tiettyihin 

pyyntimenetelmiin tai kalastaja- ja intressiryhmiin. Viikkorauhoitus (1-3 päivää viikossa) täyttää 

nämä vaatimukset. Se on lisäksi helppo toteuttaa ja myös erittäin helppo valvoa. 

 

 

Lohen palauttaminen potentiaalisiin jokiympäristöihin 

 

Lohen olemassaolon, sen tulevaisuuden turvaamisen ja kalastuksen kannattavuuden kannalta 

on tähdellistä kuinka monessa joessa lohi esiintyy ja lisääntyy. WWF näkemyksen mukaan mo-

nivuotisessa suunnitelmassa tulisi näin olla voimakkaampi painotus luontaisen lisääntymisen 

moninkertaistamisesta lohelle sopivien jokiympäristöjen ennallistamisen ja lohen palauttamisen 

kautta. Suomella on tässä merkittävä vastuu vaelluskalojen alkuperävaltiona; 34:stä historialli-

sesta luonnonlohijoesta jäljellä on vain kaksi.   

  

 

Velvoiteistutusten lopettaminen 

 

WWF tukee artiklan 13 esityksiä joiden mukaan lohen istutuksia voidaan sallia vain jokiin joissa 

on esteettömät vaellusreitit ja toimivat lisääntymisalueet. Artiklan 12 mukaisia tuki-istutuksia 

tulee tehdä vain ns. mätirasiaistutuksina joen omaa laitoskantaa käyttäen. Niin sanotut velvoi-

teistutukset tulee lopettaa kokonaan ja korvata potentiaalisten lohijokien ennallistamistoimenpi-



 

 

teillä. Artiklassa 14 määritelty 7 vuoden pitkä siirtymäkausi velvoiteistutusten jatkamisesta ei ole 

lainkaan perusteltu ja siirtymäkaudesta tässä yhteydessä tulee luopua. 

 
 
Itämeren lohen uhanalaisuuden jokikohtainen määrittäminen 
   
WWF toivoo että lohenhoitosuunnitelmassa otettaisiin voimakkaammin kantaa Itämeren lohen 
sekakantakalastuksen kestämättömyyteen. Uhanalaisuusarvioinneissa Itämeren lohta käsitel-
lään yhtenä kokonaisuutena. Itämeren lohi vaatii kuitenkin sen uhanalaisuuden joki- eli kanta-
kohtaisen määrittämisen ja asianmukaisten kalastusrajoitusten ja muiden suojelutoimien sovit-
tamisen. Avomerellä jatkuva sekakantakalastus on ristiriidassa tämän kanssa. Lisäksi lohikan-
tojen suojeluun ja ennallistamishankkeisiin tulee yhdistää sisävesien lakisääteisten ympäristö-
velvoitteiden täytäntöönpano. 
 
 
Lohelle ylämitta 
 
WWF esittää lohen alamitan rinnalle on perustettava myös ylämitta suojelemaan suurikokoisia 
yksilöitä, joiden merkitys kannan geneettisen monimuotoisuuden kannalta on suuri. Suuriko-
koisten yksilöiden lisääntymistehokkuus on pieniä yksilöitä parempi myös niiden mätimunien ja 
poikasten paremman selviytymisen kautta. Ylämitan käytöstä on pitkäaikaisia ja hyviä koke-
muksia lohien suojelussa ympäri maailmaa.  
 
 
Saalisilmoitus pakolliseksi, myös virkistyskalastukseen 
 
WWF kiittää komission ehdotusta tiukentaa ja täsmentää raportointia ja saalisilmoituksia. Ku-
dulle palaavien lohien määrä on laskenut viime vuosina dramaattisesti, nostaen luotettavan 
saalisraportoinnin merkitystä lohikantojen verotuksen suunnittelussa. Kannan tilan seuraami-
seksi ja kestävien saaliskiintiöiden asettamiseksi WWF esittää ilmoitusvelvollisuuden laajenta-
mista koskemaan myös vapaa-ajan kalastusta. Saaliin ilmoittamatta jättäminen katsottaisiin IUU 
–kalastukseksi (laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus), joka on WWF:n näkemyksen 
mukaan kriminalisoitava. IUU –kalastuksen seuraamukset on asetettava tasolle, joka toimii riit-
tävänä pelotteena. 
 
 
Meritaimen 
 
WWF vaatii ehdottoman tiukkoja toimenpiteitä osin äärimmäisen uhanalaisiksikin luokiteltujen 
meritaimenkantojen suojelemiseksi. Välittömänä toimenpiteenä WWF esittää lohen ja meri-
taimenen alamitan yhtenäistämistä ja asettamista vähintään 60 cm:iin koko Itämeren alueella. 
Tämä toimenpide sekä parantaisi meritaimenten mahdollisuutta päästä lisääntymään edes ker-
ran että vähentäisi alamittaisten lohien ilmoittamista virheellisesti ja tarkoituksenmukaisesti me-
ritaimenina. Tämä myös helpottaisi kalastuksen valvontaa. 
 



 

 

Toiseksi, meritaimen tulisi rauhoittaa kaikelta kalastukselta Pohjanlahdella (ICES subdivision 30 
ja 31) ja Suomenlahdella  (ICES Subdivision 32), kunnes meritaimenkannat ovat elpyneet ka-
lastusta kestävälle tasolle, tai meritaimenelle on laadittu oma monivuotinen hoitosuunnitelma. 
Lisäksi em. alueilla merelle tehtävät istutukset tulisi korvata jokien ja purojen ennallistamistoi-
menpiteillä ja mätirasiaistutuksilla. 
 
 
 
WWF toivoo, että kalastuksen ja kalakantojen kestämätön tilanne saadaan korjattua ja tulee 
aktiivisesti seuraamaan tilanteen kehittymistä. WWF osallistuu aktiivisesti kalastuspolitiikan uu-
distamiseen kansainvälisesti ja kansallisesti ja tekee mielellään yhteistyötä Suomessa. 
 
 
Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 
Suomen Rahasto 
 
 

              
Jari Luukkonen   Sampsa Vilhunen     Matti Ovaska 
Suojelujohtaja   Meriohjelman päällikkö   Suojeluasiantuntija 
 
 
 
WWF on maailmanlaajuinen, aikaansaava ympäristöjärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toi-

mimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaa-

tuisimpia luontokokonaisuuksia. 


