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Maa- ja metsätalousministeriö 8.9.2015 

  

VIITE:  Lausuntopyyntö Komission ehdotuksesta Itämeren 

kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2016 (MMM2015-00679) 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

Komission ehdotus vuoden 2016 kalastusmahdollisuuksista (TAC) Itämerelle on pääosin 

linjassa Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n tieteellisten suositusten kanssa. 

Kuitenkin WWF pitää erittäin huolestuttavana, että ehtyneiden tai uhanalaisten kalakantojen 

osalta komission ehdotukset eivät vastaa tutkijoiden suosituksia. Komission ehdotus Itämeren 

pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiön nostamisesta on ristiriidassa ICES:n neuvonannon 

kanssa. Myös itäistä turskakantaa koskeva kiintiöehdotus on huomattavasti ICES:n 

suosittelemaa tasoa suurempi. Läntisen turskakannan osalta komissio ei ole antanut omaa 

ehdotustaan, vaikka läntisen turskakannan heikko tila vaatii pikaisia toimia. 

 

Vuonna 2013 hyväksytyn uudistetun Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tärkein tavoite 

on lopettaa ylikalastus sekä elvyttää kalakannat sellaista biomassatasoa suuremmaksi, jolla 

voidaan taata kunkin kalakannan suurin mahdollinen jatkuva tuotto ja pitää kannat tällaisella 

tasolla (Maximum Sustainable Yield = MSY). WWF katsoo, että eduskunnan linjausten 

mukaisesti kalastuskiintiöden tulee perustua ICES:n tieteellisiin suosituksiin ja että Suomen 

tulee ajaa tieteellisen suosituksen mukaisia kalastuskiintiöitä neuvotteluissa komission sekä 

muiden jäsenvaltioiden ja toimijoiden kanssa. 

 

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueilla 22-31 (Pääallas ja Pohjanlahti) 

 

Itämeren lohikannat ovat kärsineet mittavasta ylikalastuksesta, mutta viime vuosina 

toteutettujen kalastuskiintiöiden leikkausten ja muiden toimenpiteiden ansiosta erityisesti 

Pohjanlahden suurten jokien lohikannat ovat elpyneet ilahduttavalla tavalla. WWF pitää erittäin 

tärkeänä lohi- ja meritaimenstrategiassa sekä eduskunnan valiokuntien kannanotoissa 

korostettua tavoitetta kasvattaa jäljellä olevien luonnonvaraisten lohikantojen kutunousua 

säätelemällä kalastusta riittävän tehokkaasti ja pitkäjänteisesti siten, että saavutetaan korkea 

pysyvä emokalamäärä. 

 

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n mukaan Itämerellä tapahtuva kaupallinen 

lohenkalastus näyttää yleisesti ottaen olevan tällä hetkellä tasolla, joka mahdollistaa useimpien 

lohikantojen elpymisen. Kuitenkin ainoastaan neljä lohikantaa on toistaiseksi saavuttanut 



 

 

kestävän tason ja ICES neuvoo, ettei merellä tapahtuvaa lohenkalastusta tule lisätä nykyisestä. 

Lisäksi ICES on toistuvasti korostanut merellä tapahtuvan sekakantakalastuksen riskejä 

heikoille lohikannoille ja että lohenkalastuksen tulisi perustua kantakohtaiseen säätelyyn. 

  

Komissio ehdottaa Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle 105 850 lohen kiintiötä, mikä olisi 10 

% korotus vuoden 2015 kiintiöön. WWF näkemyksen mukaan lohikiintiön nostamiselle ei ole 

perusteita, eikä komission ehdotus ole linjassa ICES:n neuvonannon kanssa. ICES:n 

neuvonannon mukaisesti kaupallisen kalastuksen aiheuttama kalastuskuolevuus ei saa 

kokonaisuudessaan ylittää 116 000 lohta Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella. Tätä lukua ei 

kuitenkaan voida käyttää suoraan kiintiöiden asettamisen perusteena, sillä se sisältää myös 

arvion raportoimattomasta, väärin raportoidusta ja ei-toivotusta (poisheitetystä) saaliista. 

ICES:n mukaan 116 00 lohen kokonaiskalastuskuolevuus vastaa 89 320 lohen raportoitua 

saalista, mikäli raportoimattoman (7 %), väärin raportoidun (6 %) ja ei-toivotun (10 %) saaliin 

osuus pysyy vuoden 2014 tasolla.  

 

ICES:n neuvonannon mukaisesti vuoden 2015 alusta voimaan astuneen saaliin 

purkamisvelvoitteen vaikutukset kiintiöön tulee ottaa huomioon. Lohen tapauksessa 

purkamisvelvoitteen todellinen vaikutus jäänee kuitenkin vähäiseksi, sillä rysäkalastus ja 

hylkeiden vaurioittamat lohet eivät kuuluu purkamisvelvoitteen piiriin. Näin ollen WWF katsoo, 

että vuoden 2016 lohikiintiö Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella ei missään tapauksessa saa 

ylittää vuodelle 2015 vahvistettua kiintiötä (95 928 lohta). 

 

WWF katsoo, että komission ehdotus lohikiintiön kasvattamisesta 10 prosentilla ei myöskään 

vastaa Suomen kansallista etua, eikä ole linjassa lohi- ja meritaimenstrategiassa sovittujen 

periaatteiden kanssa. Kiintiön kasvattaminen lisäisi pääaltaalla tapahtuvaa pitkäsiimapyyntiä, 

missä saaliiksi jää myös heikkojen lohikantojen kaloja. Lisäksi WWF huomauttaa, että vuosina 

2010 ja 2011 kutunousu Suomen jokiin oli erittäin heikko, ja lohen elinkierto (5-7 vuotta) 

huomioiden on oletettavaa, että ensi vuonna jokiin on nousemassa edellisvuosia vähemmän 

kutukaloja. Simojoella kutukalojen määrä on edelleen alle tavoitetason ja kiintiön nostaminen 

voi vaarantaa tai hidastaa Simojoen lohikannan elpymistä. Tornionjoen lohikanta sen sijaan on 

elpynyt ilahduttavalla tavalla, minkä seurauksena alueen kalastusmatkailu on osoittanut erittäin 

positiivista kehitystä. Vaarana kuitenkin on, että heikko kutunousu horjuttaa alueen 

kalastusmatkailun suotuisaa kehitystä.   

 

Lisäksi WWF katsoo, että: 

- Lohen monivuotinen hoitosuunnitelma on saatava nopealla aikataululla uudelleen 

käsittelyyn ja täytäntöön, 

- Loheen sekakantakalastuksen haitat heikoille lohikannoille on minimoitava avomeri- ja 

rannikkopyynnissä, 



 

 

- Raportoimattoman ja väärinraportoidun lohisaaliin kitkemiseksi on otettava käyttöön 

konkreettisia ja tehokkaita toimenpiteitä, 

- Lohenkalastuksen järjestämisessä tulee huomioida myös heikot meritaimenkannat, joita 

saadaan lohenkalastuksen sivusaaliina. 

 

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueella 32 (Suomenlahti)   

 

Uusimmassa neuvonannossaan ICES korostaa, että Suomenlahden lohenkalastusta ei tule 

lisätä nykytasosta ja että kalastuksen järjestämisessä tulee ottaa käyttöön keinoja, joilla 

voidaan minimoida luonnonvaraisten lohien päätyminen saaliiksi. Neuvonannon mukaan 

kaupallisesta kalastuksesta johtuva kuolleisuus ei saa kokonaisuudessaan ylittää 11 800 lohta 

(ei-toivottua saalista 10 %; raportoimatonta saalista 7 %). Komission ehdotus Suomenlahden 

lohikiintiön osalta (10 024 lohta) on kappalemääräisesti linjassa tieteellisen neuvonannon 

kanssa, mutta ei ota huomioon sitä, että pyynnin tulee kohdistua vain istutettuihin lohiin. Näin 

ollen WWF tukee komission esitystä Suomenlahden lohikiintiöksi, sillä edellytyksellä, että pyynti 

kohdistetaan vain istutettuihin lohiin. 

 

Luonnonlohikantojen ja luonnossa lisääntyvien lohikantojen turvaamiseksi lohenkalastusta tulee 

ICES:n neuvonannon mukaisesti ohjata Suomenlahdella kiintiöiden lisäksi myös muilla 

toimenpiteillä, kuten rauhoitusalueilla luonnonlohijokien edustalla ja tehokkaammalla 

kalastuksen valvonnalla. WWF katsoo, että luonnonkantoihin kohdistuvaa pyyntiä voitaisiin 

minimoida tehokkaasti sallimalla ainoastaan istutettujen rasvaeväleikattujen lohien ottaminen 

saaliiksi kaikessa kalastuksessa. 

 

WWF haluaa huomauttaa, että Suomen osuus Suomenlahden lohisaaliista on yli 90 prosenttia, 

joten Suomen kansallisella päätöksenteolla on merkittävä vaikutus Suomenlahden 

alkuperäisten ja palauttamistoimien alla olevien lohikantojen tulevaisuuteen. Suomalaisten 

rannikkokalastajien harjoittamaan lohenkalastukseen ICES:n neuvonannon mukainen 

kiintiösäätely ei vaikuttaisi, sillä toteutunut lohisaalis on jäänyt toistuvasti asetettua 

kalastuskiintiötä pienemmäksi. Vuoden 2015 aikana suomalaisten raportoitu lohisaalis 

Suomenlahdelta on ollut noin 6100 lohta eli hieman yli puolet asetetusta kalastuskiintiöstä 

(kiintiötilanne 6.9.2015).  

 

Silakka, turska ja kilohaili 

 

Komission esitys silakka- ja kilohailikantojen suurimmasta sallitusta saaliista on linjassa ICES:n 

tieteellisen neuvonannon kanssa. Itäisen turskakannan osalta Komission esitys sen sijaan 

ylittää tuntuvasti ICES:n suositteleman tason ja läntisen turskan osalta komissio ei ole antanut 

omaa ehdotustaan. 



 

 

 

Itämeren läntisen turskakannan tila on ollut epävakaa 1990-luvun loppupuolelta lähtien, ja tällä 

hetkellä kannan koko on tavoitetilaa pienempi ja kalastuskuolevuus liian voimakasta. ICES 

suosittelee tuntuvaa leikkausta (- 66%) läntisen turskakannan kiintiöön. Itäisen turskakannan 

osalta ICES ei ole voinut antaa analyyttista arviota kannan tilasta, mutta se suosittelee 

varovaisuusperiaatteeseen perustuen kiintiön tuntuvaa pienentämistä (- 43%).  

 

Turskakantojen elvyttäminen vaatii pikaisia toimenpiteitä ja WWF katsoo, että Suomen tulee 

tukea ICES:n neuvonantoa turskakiintiöiden tuntuvasta pienentämisestä. Lisäksi WWF katsoo, 

että silakan ja erityisesti kilohailin kalastuksessa tulee huomioida alueellinen lähestymistapa ja 

kilohailin kalastusta tulee vähentää ICES:n suositusten mukaisesti erityisesti turskan 

tärkeimmillä esiintymisalueilla.  

 

Selkämeren silakkakannan kanta-arvioon liittyvien epävarmuuksien vuoksi WWF katsoo, että 

kalastuskiintiötä tulisi leikata komission ehdotuksen ja ICES:n suositusten mukaisesti (- 39%), 

vaikkakin Selkämeren silakan kutukanta on tällä hetkellä ennätyssuuri. ICES:n neuvonannon ja 

komission esityksen mukaan Selkämeren ja Perämeren yhteenlaskettu kiintiö ei saisi ylittää 

103 253 tonnia. 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

              
Jari Luukkonen    Matti Ovaska 
Suojelujohtaja    Suojeluasiantuntija 
 
 


