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WWF Suomen kommentit

Viitaten Nopeantoiminnan joukko Facebook-ryhmässä esillä olleeseen kalastusasetuksen
luonnokseen (luettu 9.10.2015), WWF esittää maa- ja metsätalousministeriölle kommenttinsa
kalastusasetusehdotuksen muutoksiin ilman erityistä lausuntopyyntöä.
WWF pitää erittäin valitettavana, että julkisuuteen tulleen maa- ja metsätalousministeriön
laatiman kalastusasetusehdotuksen sisältöjä ja muutoksia ei ole tuotu kalastuslain
seurantaryhmän tai lohi- ja meritaimenstrategian seurantaryhmän tietoon. WWF katsoo, että
uusi julkisuuteen tullut asetusehdotus on erityisesti taimenen ja kuhan osalta selkeä heikennys
toukokuussa 2015 lausunnolla olleeseen ehdotukseen ja uusi ehdotus pitää sisällään kirjauksia,
joilla on merkittävä vaikutus uudistuneen kalastuslain tavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi WWF
huomauttaa, että osa julkisuuteen tulleen asetusehdotuksen sisällöistä on ristiriidassa lohi- ja
meritaimenstrategian kirjausten kanssa.

1 § Kalojen rauhoittaminen
WWF katsoo, että uusi ehdotus rasvaevällisen taimenen rauhoituksesta ainoastaan 64°00’N
eteläpuolella on selkeä heikennys toukokuussa 2015 lausunnolla olleeseen luonnokseen, jossa
luonnossa lisääntyvät taimenkannat ehdotettiin rauhoitettavaksi 67°00’N eteläpuolella. Lisäksi
ehdotus on todella ongelmallinen ja ristiriitainen, sillä alueella on nykyisiä ja potentiaalisia
meritaimenjokia (mm. Lestijoki ja Kiiminkijoki) ja meritaimen pitäisi olla ehdottomasti rauhoitettu
myös ollessaan joessa. Ehdotus ei myöskään noudata uhanalaisuusarvioinnin aluerajauksia ja
64°00’N ja 67°00’N väliselle alueelle jää paljon suojelua tarvitsevia luonnonvaraisia
taimenkantoja. WWF katsoo, että luonnontaimenen rauhoituksen rajaksi tulee asettaa
ehdottomasti 67°00’N lausunnolla olleen asetusehdotuksen mukaisesti.
Luonnontaimenen tilannetta ko. alueella heikentää myös asetusehdotuksen 3 §, jonka mukaan
ELY-keskus voisi poiketa taimenen osalta 20 % alaspäin. Tämä tarkoittaisi, että 64°00’N ja
67°00’N välisellä alueella voitaisiin soveltaa luonnontaimenen osalta alle 50 senttimetrin
alamittaa. Tämä on täysin ristiriidassa suojelutavoitteiden ja uudistuneen kalastuslain
periaatteiden kanssa.
Taimenen luonnonkantojen rauhoittaminen 64°00´N ja 67°00´N välisellä alueella on aiheuttanut
keskustelua lähinnä säännösteltyihin järviin tehtävien istutusten vuoksi, joissa ei toistaiseksi ole
ollut käytäntönä eväleikata istutettavia kaloja. WWF katsoo, että luonnontaimenkantojen

rauhoittaminen ei voi olla alisteinen mittaville istutuksille, etenkään alueella, jossa on suojelua
tarvitsevia taimenen luonnonkantoja ja huomattava määrä potentiaalisia taimenvesistöjä.
Suojelun ja kalakantojen elvyttämisen tulee uuden kalastuslain tavoitteiden mukaisesti ajaa
edelle istutuskeskeisestä kalavesien hoidosta. WWF katsoo, että Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun
sekä Etelä- ja Keski-Lapin osalta ei ole mitään perusteita poiketa muusta Napapiirin
eteläpuolisesta Suomesta luonnontaimenen rauhoittamisen suhteen ja katsoo, että
toteutuessaan ehdotus olisi kalastusasetuksen keskeinen heikkous ja ristiriidassa kalastuslain
tavoitteiden kanssa. WWF huomauttaa, että taimenen luonnonlisääntymisestä ko. alueella
löytyy huomattava määrä tietoa mm. ELY-keskusten ja LUKE:n tekemien kalakantojen
seurannan kautta.
Lisäksi WWF pitää edelleen ongelmallisen asetusehdotuksen poikkeusta, jonka mukaan
rauhoitus ei koske taimenta, joka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole
vaellusyhteyttä merestä tai järvestä. Kirjaus on erittäin epäselvä esimerkiksi suuriin padottuihin
jokivesiin laskevien purojen osalta, jotka ovat taimenen lisääntymis- ja poikasalueita. Ns.
purotaimenen kalastus pitäisi olla sallittua ainoastaan erikseen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa
määritellyissä vesissä. Vähintäänkin ehdotus vaatii lisämaininnan siitä, että poikkeusta ei voida
soveltaa 11 § mukaisissa vaelluskalavesistöissä, mukaan lukien padotut vesistöt.

2 § Kalojen sallitut pyyntimitat
Ehdotus laskea rasvaevättömän taimenen alamitta 50 senttimetriin on selkeä heikennys
nykytilanteeseen ja vastoin lohi- ja meritaimenstrategian kirjauksia. Toteutuessaan ehdotettu
alamittasäätely voi ohjata verkkokalastusta tiheäsilmäisempiin pyydyksiin. Lisäksi jos ELYkeskus voisi asetusehdotuksen 3 § mukaisesti poiketa taimenen osalta 20 % alaspäin, voitaisiin
istutetun taimenen alamitta asettaa jopa 40 senttimetriin, mikä olisi täysin kalastuslain
tavoitteiden vastaista.
WWF katsoo, että tapaukset, joissa istutettujen kalojen alamitta pitäisi olla luonnonkaloja
pienempi, voitaisiin määritellä erikseen käyttö- ja hoitosuunnitelmissa, eikä asettaa asetuksella
alamittaa alemmalle tasolle kaikkialla. Tällaiset tapauksia voisivat olla esimerkiksi vesistöt,
joissa taimenella ei ole edellytyksiä luonnonlisääntymiseen.
Kuhan osalta asetusehdotuksen 2 pykälän 6 kohdan kirjaus laskea kuhan alamitta 42
senttimetriin on selkeä heikennys edelliseen luonnokseen ja WWF katsoo, että kuhan alamitta
tulee asettaa 45 senttimetriin kaikissa vesistöissä. Kuhan viehe- ja rysäpyyntiin ehdotettu 60
senttimetrin ylämitta on hyvä aloite, mutta WWF katsoo, että se ei valitettavasti kannusta
vähentämään tappavien pyydyksien, erityisesti verkkojen, käyttöä. Päinvastoin, jos rysille
asetetaan vapautusvelvoite yli 60cm kuhille, voi asetus jopa edistää siirtymistä rysäpyynnistä
verkkoihin, mikä ei ole kokonaisuuden kannalta toivottavaa.

3 § Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeus määrätä pyyntimitoista
WWF katsoo, että asetusehdotuksen kirjaus sallia 20 % poikkeus taimenen kohdalla on vastoin
kalastuslain tavoitteita. Ehdotus mahdollistaisi villin taimenen alamitan laskemisen 64°00’N
pohjoispuolella 48 senttimetriin ja istutetun taimenen alamitan laskemisen 40 senttimetriin.
Tämä ei vastaa tavoitetta luonnonlisääntymisen tukemisesta eikä myöskään paranna istutusten
tuottavuutta.

4 § Saaliskiintiöt
Asetusehdotuksesta esitetään enintään kahden lohen ja Vuoksen vesistöalueella yhden
rasvaevättömän järvilohen kiintiötä kalastajaa ja vuorokautta kohti. WWF katsoo, että esitys on
oikean suuntainen, mutta myös taimen tulee ottaa vapaa-ajankalastuksessa kalastajakohtaisen
saaliskiintiöinnin piiriin. Yksi lohi tai taimen vuorokautta kohti olisi asianmukainen kiintiö.

11 § Vaelluskalavesistöt
WWF katsoo, että tämä on hyvä tarkennus edelliseen asetusluonnokseen, joskin vaelluskalojen
osalta myös syönnösalueet olisi syytä lukea vaelluskalavesistöiksi.

WWF tulee seuraamaan kalastusasetuksen etenemistä ja pitämään omalta osaltaan
keskustelua yllä varmistaakseen, että asetuksessa huomioidaan eri toimijoiden näkemykset ja
että asetus vastaa tehokkaasti uuden kalastuslain tavoitteisiin.
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