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VIITE:  Lausuntopyyntö E 149/2011 vp – Selvitys hallituksen Itämeren 

lohenkalastusta koskevasta kansallisesta ja EU-politiikasta 

ASIA:  WWF Suomen lausunto (E 149/2011 vp) 

 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF pitää Maa- ja metsätalousministeriön selvitystä monin osin puutteellisena, varsinkin 

esitettyjen taustatietojen suhteen. Selvityksessä esitetyt ’kansalliset linjaukset ja uudet aloitteet’ 

ovat pääosin oikean suuntaisia ja kannatettavia. Merkittävä puute on kuitenkin se, ettei 

selvityksessä oteta lainkaan kantaa uusien linjausten suhteesta olemassa oleviin linjauksiin ja 

käytäntöihin. Esimerkkinä Suomen nykyinen käytäntö neuvotella mahdollisimman suuret, 

virallisesti lohen ylikalastusta toteuttavat saaliskiintiöt. WWF toivoo selvitystä korjattavan ja 

täydennettävän varsinkin lohikantojen tilan, lohenkalastuksen taloudellinen merkityksen sekä 

lohikantojen hyödyntämiseen liittyvän päätöksenteon suhteen. 

 

Lisäksi WWF haluaa nostaa esille äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen tilanteen 

lohenkalastuksen järjestämisen yhteydessä. 

 

WWF pelkää kuitenkin, että MMM:n elinkeinokalatalouden yksikkö voi olla väärä taho tekemään 

tasapuolista selvitystä uhanalaisen lohen kalastuksen vastuullisesta kehittämisestä ja 

tämänhetkisen politiikan kestävyydestä. Ehdotamme tämän tehtävän annettavan 

Ympäristöministeriölle tai ulkopuoliselle taholle kuten Kansainväliselle 

merentutkimusneuvostolle (ICES). 

 

Arvio Itämeren luonnonlohikantojen tilasta 

 

Tarkennuksena Maa- ja metsätalousministeriön selvitykseen WWF toivoisi lisättävän 

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) vuoden 2011 arvion, jonka mukaan Itämeren 

luonnonkantojen smolttituotannon kasvava trendi on pysähtynyt. Tällä hetkellä luontainen 

smolttituotanto koko Itämeren alueella on noin 2,6 miljoona smolttia. Tämä on kuitenkin vain 65 

– 70% arvioidusta potentiaalisesta smolttituotannosta
 
nykyisillä, jäljellä olevilla lohijoilla.
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MMM:n arviosta on myös jätetty pois viittaus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) 

tilastoihin, joiden mukaan lohen kesänvanhojen luonnonpoikasten tiheydet ovat kääntyneet 
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laskuun Tornion- ja Muonionjoella
2
. Tämä on mitä todennäköisimmin seurausta jokeen 

nousevien lohien määrän dramaattisesta pienenemisestä vuosien 2008 ja 2009 jälkeen. 

Mereen vaeltavien smolttien määrässä tämä tulee näkymään vasta seuraavien vuosien aikana, 

sillä lohen jokipoikasvaihe kestää Tornion-Muonionjoella keskimäärin 2-4 vuotta. Poikastiheydet 

ovat edelleen kuluvan vuosikymmenen keskitiheyttä suuremmat, mutta uhanalaisen lajin 

suhteen kutevien kalojen määrään ja poikastuotannon laskuun on kuitenkin syytä suhtautua 

vakavasti. Heikentynyt poikastuotanto tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös 

pyyntikokoisten lohien määrään meressä tulevina vuosina. 

 

Tornion-Muonionjoen ja Kalixjoen kantojen lisäksi Itämerellä on suuri joukko heikkoja 

lohikantoja. Kolme yleisintä syytä eliölajien sukupuuttoon historian saatossa ovat olleet 

elinympäristön muuttuminen, kannan kestämätön verotus ja uuden patogeenin, pedon tai 

kilpailijan esiintyminen
3
. Lohen tuhottujen elinympäristöjen palauttamiseen sekä post-

smolttikuolevuuden syiden kartoittamiseen ja puuttumiseen tulee ryhtyä välittömästi, mutta 

näiden toimenpiteiden vaikutukset tulevat näkymään lohikannoissa vasta vuosien päästä. Näin 

ollen kestämättömästä verotuksesta (tieteellisesti määriteltyjen kiintiöiden toistuva ylittäminen) 

luopuminen nousee ensisijaiseksi ja kiireelliseksi toimenpiteeksi Itämeren lohikantojen 

suojelussa. MMM:n selvitys epäonnistuu tämän päätelmän tekemisessä. 

 

 

Lohen rannikkokalastuksen rakenne ja merkitys 

 

Maa- ja metsätalousministeriön selvityksessä tuodaan ilmi nimenomaan se, kuinka lohen 

kaupallisella kalastuksella on merkittävä vaikutus äärimmäisen pienelle joukolle Suomen 

ammattikalastajia (14 kalastajaa saa yli 500 lohta). Silti selvitys pyrkii todistamaan kuinka 

”lohenkalastuksen edellytykset vaikuttavat rannikon ammattikalastajien toimintaedellytyksiin” ja 

MMM linjaa pyrkivänsä rannikkokalastuksen edellytysten parantamiseen lohenkalastuksen 

avulla. 

 

Muiden kalojen merkityksessä rannikkokalastukselle MMM:n selvitys jättää kertomatta niiden 

saaliin arvon kehityksen: rannikkokalastajien muiden tärkeiden saalislajien, kuhan, ahvenen ja 

siian, saaliinarvo on tilastojen mukaan noussut yhteensä yli 1,2 miljoona euroa verrattaessa 

vuosien 2006 ja 2010 tietoja keskenään (± 2 vuotta ajoverkkokalastuksen kieltämisestä, 

sisältää myös sisävesikalastajien saaliin). Samalla tarkastelujaksolla lohisaaliin arvo on 

laskenut alle 300 000 euroa.
5,6 

 

 

Uusina aloitteina mainitut, WWF:n mielestä kannatettavat kalastajakohtaiset lohikiintiöt, tulisi 

keskittää näin ollen vain niille alueille ja kalastajille, joille lohi on kaikista keskeisin saalislaji 

elinkeinon jatkuvuuden kannalta. Nykyinen kaikille avoin kalastusoikeus on johtanut siihen, että 
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suurimmalle osalle lohta kalastavista lohisaalis on liian pieni, jotta sillä olisi taloudellista 

merkitystä. Tämä lisää paineita kalastusrajoitusten poistoon ja kiintiöiden suurentamiseen. Sen 

lisäksi nykyjärjestelmä aiheuttaa lohen tarjonnan keskittymisen lyhyelle ajalle, mikä laskee 

tuottajahinnat niin alas, että tämän luonnonvaran käyttö muuttuu täysin kestämättömäksi.  

 

MMM:n selvityksen osioissa ’Lohenkalastuksen kestävä järjestäminen’ ja ’Lohen 

rannikkokalastuksen rakenne ja merkitys’ onnistutaan sivuuttamaan täysin kalastusrajoitusten 

positiivinen vaikutus lohivaran kestävälle käytölle sekä jätetään käsittelemättä lohen 

kalastuksen merkitys lohijoissa. Samalla jätetään raportoimatta ministeriön oman hallinnonalan 

tätä sivuavien aiempien selvitysten tuloksia: Kun lohen ajoverkkokalastus kiellettiin Itämerellä 

vuonna 2008, tilastojen mukaan samana vuonna Suomen rannikon lohirysäkalastuksen 

yksikkösaalis (CPUE) nousi yli 40 %. Samalla myös jokiin pääsi nousemaan suuret määrät 

lohia, mikä näkyi kalastusmatkailun kasvuna erityisesti Tornionjoella. 

  

RKTL:n selvityksen mukaan vuonna 2008 Suomen merialueelta pyydetyn lohisaaliin (57 900 

lohta) tuotantovaikutukset olivat 5,6 miljoona euroa. Samana vuonna Tornion- ja Simojoen 

vapaa-ajankalastuksen (vain 8973 lohta) tuotantovaikutukset olivat 5,4 miljoona euroa
4
. WWF 

katsookin, että lohenkalastuksen säätelyllä voidaan vaikuttaa tehokkaasti niin 

rannikkokalastajien pyyntitehokkuuteen kuin myös kalastusmatkailun suotuisaan kehitykseen.  

 

 

Vaikuttaminen Euroopan unionin lohipolitiikkaan 

 

Euroopan Unionin tärkeimmät lohenkalastuksen toimenpiteet ovat vuosittain annettavat 

neuvoston asetukset suurimmasta sallitusta saaliista (TAC). MMM:n selvityksen osiossa 

’Vaikuttaminen Euroopan unionin lohipolitiikkaan’, ei ole mitään mainintaa kestävien kiintiöiden 

todennäköisestä ja todistetusta positiivisesta vaikutuksesta palaavien lohien määrään (lue yllä). 

Sen sijaan selvityksestä jää voimakkaasti kuva Suomen jatkavan EU:n yhteisen 

kalastuspolitiikan hengen (ja Suomen U-kirjeen sisällön) vastaista linjaa neuvotella Itämerelle 

suurin mahdollinen kalastuskiintiö ja pyytää mahdollisimman suuri osa palaavista kaloista 

ennen niiden pääsyä kutujokiinsa. Olemassa olevat linjaukset, kuten kiintiöpolitiikka, olisi 

ehdottomasti tullut listata selvitykseen uusien aloitteiden rinnalle ja ottaa kantaa kunkin 

politiikan jatkumiseen tulevaisuudessa.     

 

Poliittisesti päätetyt lohikiintiöt ovat toistuvasti ylittäneet tieteelliset neuvonannot kestävän 

kalastuksen tasosta, ja myös vuoden 2012 saaliskiintiö ylittää yli kaksinkertaisesti tieteellisesti 

määritellyn kestävän kalastuksen tason, vaikka kiintiötä pienennettiin 51 prosentilla 

edellisvuoteen verrattuna. 
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Suomen kaupallisen lohenkalastuksen kannalta 51 % kiintiön leikkaus on näennäinen, sillä 

vuoden 2011 ammattikalastajien lohisaalis Itämeren pääaltaalta ja Pohjanlahdelta (31 599 

lohta) on mahdollista kalastaa nyt myös vuoden 2012 kiintiön puitteissa. WWF haluaa myös 

tuoda esille, että Suomen lohisaalis olisi viime vuosina ollut pääosin mahdollista kalastaa 

tieteellisesti määritellyn kiintiön rajoissa. Näin ollen tieteellisesti kestäväksi määriteltyjen 

kiintiöiden korottaminen on ollut sekä suomalaisten ammattikalastajien, kalastusmatkailun että 

lohikantojen kestävyyden kannalta epäedullista. 

 

Suomenlahden lohikiintiötä ei ole muutettu vuoden 2007 jälkeen, vaikka RKTL:n tutkimukset 

(joista on vaiettu tässäkin selvityksessä tehokkaasti) osoittavat, että Kotkan merialueella 

lohisaalis koostuu suurelta osin Perämeren luonnonlohikannoista! Rysäsaaliista Kotkan 

edustalta vuosina 2001–2010 touko-kesäkuussa kerätyissä saalisnäytteissä oli suomuanalyysin 

perusteella keskimäärin 62 % luonnonkudusta lähtöisin olevaa lohta (33–74 %) ja geneettisten 

analyysien perusteella kalat olivat pääosin Tornionjoen ja Kalixjoen kantaa. 

 

WWF pitää täysin käsittämättömänä MMM:n selvityksen ilmoitusta jo aloitetuista keskusteluista 

laillistaa ja näin mahdollistaa alamittaisten lohien kalastaminen ja rantauttaminen Itämerellä. 

Puolalaisia on jo pitkään syytetty alamittaisten lohien rantauttamisesta meritaimenina ja nyt 

Suomi on tehnyt aloitteita tämän laillistamiseksi. Tämä on ensinnäkin ristiriidassa oman 

kalastuslakimme uudistuksen kanssa, jossa alamittaista kalaa esitetään takaisinheitettäväksi 

myös vahingoittuneena ja kuolleena, ja samoin ristiriidassa myös YKP:n tavoitteen kanssa 

vähentää alamittaisten päätymistä ylipäänsä saaliiksi. Lohen mereen heittämisen kielto ei tätä 

edistä, päinvastoin avaa markkinat sen pyynnille alamittaisena. 

 

Takaisinheitto ei ole arvokkaiden lajien ongelma vaan ei-toivotun saaliin, jolle halutaan 

hyötykäyttöä. On muistettava että alamittainen lohi (alle 60cm) on lisääntymätön yksilö mutta 

silti annoskokoinen kala jolloin alamittaisten salliminen edelleen lisää niihin kohdistuvaa pyyntiä 

pääaltaalla. 

  

 

Yleiset periaatteet päätöksentekoon lohikantojen hyödyntämisessä 

 

Luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen perusperiaatteisiin kuuluu, että päätöksentekoon ei 

tulisi osallistua sellaisia tahoja, joiden olemassaolo tai rahoituspohja on sidottu kyseessä olevan 

luonnonvaran taloudelliseen hyödyntämiseen
7
. Kuitenkin Suomen valtioneuvoston EU-asioiden 

komitean kalastusjaostoon kuuluu useita elinkeinokalatalouden edunvalvojia. WWF katsoo, että 

nykyinen käytäntö Suomen EU-kantojen, kuten saaliskiintiöiden, valmistelussa ei noudata 

edellä mainittua luonnonvarojen kestävän käytön perusperiaatetta. Nykyinen käytäntö on myös 
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demokratian toteutumisen kannalta epäilyttävä, sillä kaikilla keskeisillä sidosryhmillä ei ole 

mahdollisuutta vaikuttaa päätösten valmisteluun. 

 

 

Lisäksi WWF toivoo, että nykyisen säätelyjärjestelmän rinnalle lähdettäisiin kehittämään 

vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka turvaisivat nykyistä paremmin luonnonkantojen kestävyyden ja 

loheen liittyvien elinkeinojen kehittymisen. Pyyntiponnistukseen liittyvät säätelykeinot, kuten 

viikkorauhoitukset, voisivat tarjota nykyistä kiintiöjärjestelmääkin paremmat edellytykset 

lohikantojen kestävälle hyödyntämiselle. Tutkimusten ja teoreettisen mallinnuksen mukaan 

pyyntiponnistukseen liittyvissä järjestelmissä hyödynnettävän kannan tiheys säätelee saaliin ja 

siten myös lisääntymään pääsevien yksilöiden määrää. Pyyntiponnistusta säätelemällä 

vältettäisiin kiintiöiden asettamiseen liittyvät epävarmuustekijät. Samalla myös kalastuksen 

valvonta olisi helpompi toteuttaa.
7 

 

 

Äärimmäisen uhanalainen meritaimen 

 

Lohenkalastuksen järjestämisen yhteydessä WWF vetoaa päättäjiin äärimmäisen uhanalaisiksi 

luokiteltujen meritaimenkantojen suojelemiseksi. Suomen meritaimenkannat ovat Itämeren 

uhatuimpia. ICES:n neuvonannon mukaan meritaimenen kalastusta tulisi rajoittaa voimakkaasti 

Pohjanlahdella ja Suomenlahdella sekä niihin laskevissa joissa
8
. Vähimmäistoimenpiteenä 

WWF esittää lohen ja meritaimenen alamitan yhtenäistämistä ja asettamista vähintään 60 

cm:iin. Alamitan nostamisella voitaisiin tehokkaasti ehkäistä myös alamittaisten lohien 

ilmoittamista virheellisesti meritaimenina. Lisäksi kalastusta tulisi säädellä verkkojen 

solmuvälirajoituksilla sekä rauhoitusajoilla ja -alueilla erityisesti jokisuissa. 

 
 
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 

toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman 

ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia. 
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