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ON AIKA JUHLIA KALOJA!
Maailman meriä on pidetty ehtymättöminä kala-aittoina, mutta todelli-
suus on toinen. Vaarana on, että pyydämme meret tyhjiksi vielä omana 
elinaikanamme. Kalakantojen hupeneminen onkin noussut 2000-luvun 
aikana yhdeksi suurimmista maailmanlaajuisista ympäristöongelmista. 

WWF:n Kalakampanja syntyi tarpeesta nostaa kalojen ahdinko ihmis-
ten tietoisuuteen ja osaksi poliittista ja yhteiskunnallista keskustelua. 
Kampanjan tulokset, joita tässä raportissa esitellään, ovat vaikuttavia. 
Suomalaisen kalakaupan vastuullisuus ja uhanalaisten kalojen suojelu 
ovat edenneet harppauksin viime vuosina. WWF:llä on ollut tässä kehi-
tyksessä merkittävä rooli, mutta ennen kaikkea hienot saavutukset ovat 
yhteistyön tulosta. Kampanjaan osallistuneet yritykset, järjestöt, hallin-
to sekä muut sidosryhmät ovat tehneet suuren työn yhteisten tavoittei-
den edistämisessä. Erityisen suuri kiitos kuuluu aktiivisille kansalaisil-
le, jotka ovat ryhtyneet vaatimaan kaloille valoisampaa tulevaisuutta.

Maailma ei tule hetkessä valmiiksi, ja meillä on yhä edessämme haastei-
ta. Juhlaan on kuitenkin aihetta jo nyt – Suomea voidaan nimittäin hy-
vällä omallatunnolla kutsua vastuullisen kalankulutuksen mallimaaksi. 
Meillä saavutetut hienot tulokset voivat myös toimia maailmanlaajui-
sesti esimerkkinä siitä, miten yritykset, hallinto, järjestöt sekä kansa-
laiset voivat yhdessä vaikuttaa maailmanlaajuisen ylikalastusongelman 
ratkaisemiseen.

Liisa Rohweder, pääsihteeri
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TIIVISTELMÄ
Vuonna 2012 käynnistetyn WWF:n Kalakampanjan tavoitteeksi asetettiin, että vuoden 
2015 loppuun mennessä Suomessa on kaupan vain kestävästi pyydettyä ja tuotettua 
kalaa. Mittariksi asetettiin WWF:n Kalaoppaan suositukset. Lisäksi tavoitteena oli ko-
timaisten uhanalaisten kalojen suojelun tehostaminen sekä kalastuksen ja kalankasva-
tuksen vastuullisuuden lisääminen.

Kalakaupan vastuullisuuden osalta kampanjan keskeiset tavoitteet on saavutettu lähes 
täydellisesti. WWF:n Kalaoppaan vihreällä listalla olevien kala- ja äyriäistuotteiden 
määrä on lisääntynyt, ja vältettäviä punaisen listan lajeja on Suomen markkinoilla enää 
hyvin vähän. Vastuullisuudesta on tullut arkipäivää suomalaisessa kalakaupassa, ja yri-
tykset ovat hyvin perillä ostamansa kalan alkuperästä ja eettisyydestä.

Kalakaupan vastuullisuuden kehitykseen ovat vaikuttaneet paitsi yritysten hankinta-
politiikka myös kalataloushallinnossa ja kalastuskäytännöissä tapahtuneet muutokset. 
Merkittävä syy vihreän listan lajien lisääntymiseen on suomalaisen kasvatetun kirjo-
lohen nousu WWF:n Kalaoppaan suositeltavien lajien joukkoon. Rannikkokalastuksen 
tärkein saalislaji, vaellussiika, voitiin puolestaan nostaa Kalaoppaan punaiselta listalta 
keltaiselle kalastushallinnossa tapahtuneiden parannusten seurauksena. Kauppojen ja 
ravintoloiden valikoimiin on otettu myös vajaasti hyödynnetyistä kalalajeista valmis-
tettuja tuotteita, ja ympäristösertifioitujen kalatuotteiden määrä on lisääntynyt monin-
kertaiseksi.

Uhanalaisten kalakantojen suojelussa on viime vuosina edetty harppauksin. Tämä 
näkyy jo konkreettisesti muun muassa Itämeren lohikantojen ja Suomenlahden meri-
taimenkantojen elpymisenä. Kalastushallintoa on kehitetty avoimempaan ja osallista-
vampaan suuntaan. Uuden kalastuslainsäädännön tavoitteena on turvata kalavarojen 
kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja 
muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Kampanjan erinomaisista saavutuksista huolimatta haasteita riittää yhä. Kalakaupan 
toimijoiden pitää jatkossakin kehittää erityisesti norjalaisen kasvatetun lohen ja ton-
nikalojen vastuullisuutta. Näiden lajien osalta Suomessa tulee siirtyä ympäristöserti-
fioituihin vaihtoehtoihin. Lisäksi kotimaisten elinvoimaisten lajien, kuten silakan ja 
särkikalojen, elintarvikekäyttöä tulee lisätä. Uhanalaisten kalakantojen suojelussa tu-
levaisuuden haasteena on erityisesti vaelluskalojen, kuten lohen, taimenen ja vaellus-
siian, luonnonlisääntymisen elvyttäminen poistamalla vaellusesteitä joista ja kunnosta-
malla lisääntymis- ja elinympäristöjä.

TIIVISTELMÄ
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Kala on tärkein proteiinin lähde yli kolmelle miljardille ihmiselle. Kilomääräisesti kalaa 
syödään eniten vauraissa teollisuusmaissa, mutta proteiinin lähteenä kala on erittäin 
tärkeä nimenomaan maailman köyhillä ja ruokapulasta kärsivillä alueilla. Vaikka reilut 
10 prosenttia maailman väestöstä saa toimeentulonsa kalastuksesta ja kalankasvatuk-
sesta, ympäristönäkökulmat ovat perinteisesti jääneet kalastuspolitiikassa vähälle huo-
miolle. Ylikalastuksen ja tuhoisien pyyntimenetelmien vaikutuksiin on herätty laajem-
min vasta 2000-luvulle tultaessa.

Kalankulutus on kasvanut kolmanneksen viimeisen 20 vuoden aikana, ja väestönkas-
vu lisää kalastuspainetta entisestään. Mittavan ylikalastuksen takia kaupallisten kala-
kantojen on ennustettu romahtavan jo meidän elinaikanamme (kuva 1). Toteutuessaan 
tämä romahdus olisi yksi suurimmista ympäristökatastrofeista ihmiskunnan histori-
assa. WWF:n Living Blue Planet -raportin (2015) mukaan maailman kalakannat ovat 
pienentyneet keskimäärin 50 prosenttia viimeisten 40 vuoden aikana. Tärkeimpien 
kaupallisten kalakantojen, kuten makrillien ja tonnikalojen, osalta tilanne on vieläkin 
hälyttävämpi: niiden kantojen arvioidaan pienentyneen yli 70 prosenttia. YK:n elintar-
vike- ja maatalousjärjestö FAO:n arvion (2014) mukaan ylikalastettujen ja uhanalais-
ten kalakantojen elvyttäminen lisäisi tulevaisuuden saaliita jopa 16 miljoonalla tonnilla 
vuodessa. Määrä vastaa yli 800 miljoonan ihmisen kalankulutusta.

Ylikalastuksen ohella iso ongelma on ei-toivotun saaliin heittäminen kuolleena takaisin 
mereen. Vaikka tämän niin sanotun sivusaaliin määrää on viime vuosina onnistuttu 
pienentämään tuntuvasti, ovat luvut edelleen järkyttäviä: arviolta 7,3 miljoonaa ton-
nia, eli vajaat 10 prosenttia ruoaksi pyydetystä kalasta, päätyy takaisin mereen, usein 
kuolleena. Kalojen lisäksi myös merinisäkkäät, kilpikonnat ja linnut ovat vaarassa jäädä 
sivusaaliiksi. Lähes 300 000 pientä valasta, delfiiniä ja pyöriäistä kuolee joka vuosi 
– yksi joka toinen minuutti – takertuessaan kalanpyydyksiin. Samalla monet pyynti-
menetelmät, kuten pohjatroolaus, tuhoavat muuta meriluontoa ja kalojen tarvitsemia 
lisääntymis- ja elinalueita.
 
Suomalaisten vaikutus kalakantojen tilaan

Suomalaiset syövät entistä enemmän kalaa. Kulutuksen kasvu johtuu ulkomailta tuo-
dun kasvatetun kalan suosion lisääntymisestä. Fileepainoksi muutettuna keskiverto-
suomalainen syö vuodessa noin 15 kiloa kalaa, josta tuontikalan osuus on yli 70 prosent-
tia. Kotimaista kalaa syödään Suomessa henkeä kohden yhteensä neljä kiloa vuodessa. 
Kalankulutuksemme vaikutukset heijastuvatkin kotivesiemme lisäksi kauas maailman 
merille. Kalamarkkinoiden globalisoitumisen myötä myös Suomen markkinoille on  

1. ME TARVITSEMME KALOJA          
– JA KALAT MEITÄ

 ME TARVITSEMME KALOJA – JA KALAT MEITÄ

Suomessa syödystä kalasta 
yli 70 % tulee muualta

Maailman kalakannat 
pienentyneet keskimäärin 

50 prosenttia
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tullut yhä enemmän uusia kala- ja äyriäistuotteita, joiden alkuperästä ja vastuullisuudesta 
kuluttajien ja jopa kalakaupan on usein vaikeaa saada tietoa.

Suomen vesillä harjoitettava kaupallinen kalastus ei aiheuta suurta uhkaa vesiympä-
ristöllemme. Kaupallinen kalastus on pääosin pienimuotoista rannikko- ja sisävesika-
lastusta sekä Itämeren parvikalojen, silakan ja kilohailin, troolausta. Ongelmana on 
kuitenkin ollut erityisesti uhanalaisiin kaloihin, kuten loheen, vaellussiikaan, meritai-
meneen ja ankeriaaseen, kohdistuva liian voimakas pyynti. Lisäksi suomalainen kala-
kantojen hoito on perustunut istutuksiin, minkä johdosta kantojen perimät ovat sekoit-
tuneet haitallisesti. Istutukset ovat myös monessa tapauksessa johtaneet kasvaneeseen 
ja lähestulkoon rajoittamattomaan kalastukseen, jolloin istutettujen kalojen lisäksi 
myös luonnonkannat ovat joutuneet liian voimakkaan pyynnin kohteeksi. 

Monien elinvoimaisten lajien, kuten silakan, elintarvikekäyttö on vähentynyt Suomessa 
merkittävästi. Silakan käytön lisääminen osana elintarviketuotantoa on yksi keskeisimpiä 
tapoja pienentää suomalaisten vaikutusta maailman kalakantoihin. Silakan ohella myös 
vähempiarvoisten ja vajaasti hyödynnettyjen särkikalojen käytön lisäämiselle on Suo-

KUVA 1: MAAILMAN KALAKANTOJEN ON ENNUSTETTU 
ROMAHTAVAN JO MEIDÄN ELINAIKANAMME

Lähde: Worm ym. ”Impacts of Biodiversity 
Loss on Ocean Ecosystem Services” 

Science Magazine, Nov.3 2006
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Suomen silakkasaaliista 
valtaosa on päätynyt 

turkiseläinten rehuksi

messa hyvät mahdollisuudet. Särkikalojen käytöllä on lukuisia positiivisia vaikutuksia:  
Ne ovat lähiruokaa, ja ylisuuret särkikalakannat voivat lisätä rehevöitymistä. Särkikalojen 
kalastus voi tarjota myös kalastajille tärkeitä lisätuloja.

Kalanostajat keskeisessä asemassa

Epäonnistunut kalastuspolitiikka heijastuu kalakaupan valikoimiin – tarjolla voi olla 
useita uhanalaisia kalalajeja, tuhoisilla kalastusmenetelmillä pyydettyä kalaa sekä ve-
siviljelytuotteita, joiden tuotannolla tiedetään olevan merkittäviä haitallisia ympäris-
tövaikutuksia.

Poliitikot ja kansainväliset yhteisöt eivät tähän mennessä ole onnistuneet sopimaan 
ylikalastuksen lopettavista kalastuskiintiöistä, haitallisista tukiaisista luopumisesta tai 
vahingollisten kalastusmenetelmien kieltämisestä. Tämä korostaa kaupan ja kuluttajien 
keskeistä roolia kalakantojen suojelussa. 

Onneksi kalakantojen säilymiseen on mahdollista vaikuttaa. Tutkimustieto kalastuk-
sen vaikutuksista kalakantoihin ja meriympäristöön on lisääntynyt, mikä on johtanut 
muutoksiin kuluttajien asenteissa ja kulutustottumuksissa sekä vaikuttanut päättäjien 
ja kalastussektorin haluun korjata kalastuksen kestävyyttä. Esimerkiksi monet tonni-
kala- ja turskakannat ovat päässeet elpymään, kun kalastusta on rajoitettu tutkijoiden 
suosittelemalle tasolle.

Kaikilla kaupan tasoilla toimivilla kalanostajilla tulisi olla käytössään tietoa kalan al-
kuperästä. Lisäksi ostajilla tulisi olla selvät kriteerit kalatuotteiden vastuullisuudelle. 
Kalanostajat voivat vaikuttaa kalakantojen säilymiseen myös hyödyntämällä monipuo-
lisemmin eri kalalajeja. Erityisesti teollisuusmaissa kulutustottumukset suosivat suuria 
petokaloja, kuten tonnikaloja ja kasvatettuja lohikaloja. Niiden sijaan olisi hyvä syödä 
pienikokoisia ja nopeakasvuisia kalalajeja, kuten silakkaa ja silliä. Myös ympäristömer-
kit ovat hyvä apu vastuullisten ostosvalintojen tekemisessä, ja suosimalla sertifioituja 
kalatuotteita kuluttajat voivat olla mukana luomassa kannustimia kestävien kalastus-
käytäntöjen yleistymiselle. 

 ME TARVITSEMME KALOJA – JA KALAT MEITÄ

 
Yli neljännes 

Suomessa syödystä 
kalasta on norjalaista 

kasvatettua lohta 
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2. WWF:N KALAKAMPANJA
WWF:n Kalakampanja syntyi tarpeesta nostaa kalat, niiden alati lisääntyvä uhanalaisuus 
sekä kestävä kalastus ihmisten tietoisuuteen ja osaksi poliittista ja yhteiskunnallista kes-
kustelua. Ajatusta laajemmasta kampanjasta tuki Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan 
reformi sekä Suomen kalastuslain kokonaisuudistus, jotka nähtiin merkittäviksi väyliksi 
muuttaa kalastuspolitiikan suuntaa niin Suomessa kuin laajemminkin Itämeren ja Euroo-
pan vesillä. Perinteisen poliittisen vaikuttamisen lisäksi WWF katsoi, että kalastuspolitii-
kan muutos vaatii entistä vahvempaa kansalaisten ja kala-alan yritysten osallistamista ja 
sitouttamista kalakaupan ja kalankulutuksen vastuullisuuden lisäämiseksi.

Omien uhanalaisten kalakantojemme heikko tilanne nousi entistä vahvemmin WWF:n 
työlistalle vuoden 2010 Suomen lajien uhanalaisuusarvion, eli Punaisen kirjan, julkaisun 
myötä (Rassi ym. 2010). Raportin mukaan useimpien uhanalaisten kalojemme tilanne 
oli heikentynyt entisestään, ja kotimaisista lajeistamme meritaimenen, meriharjuksen, 
järvilohen ja saimaannieriän katsottiin olevan äärimmäisen uhanalaisia ja todellisessa 
vaarassa hävitä vesistämme lähitulevaisuudessa. Punaisen kirjan julkaisun jälkeen WWF 
vetosi maa- ja metsätalousministeriöön sekä EU:n ympäristö- ja kalastuskomissaareihin 
uhanalaisten kalalajien suojelun tehostamiseksi. Samalla käynnistyi myös suunnittelutyö 
laajemman kampanjan toteuttamiseksi.

”Suomessa vain kestävästi tuotettua kalaa kaupan vuonna 2015”

WWF:n Kalakampanja käynnistyi virallisesti 13. huhtikuuta vuonna 2012. Kampanjan 
päätavoitteeksi asetettiin, että vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa on kaupan vain 
kestävästi pyydettyä ja tuotettua kalaa. Tavoitteena oli myös kotimaisten uhanalaisten 
kalojen suojelun tehostaminen sekä kalastuksen ja kalankasvatuksen vastuullisuuden li-
sääminen.

WWF:n toimintatapojen mukaisesti kampanjassa haluttiin sitouttaa eri tahoja ja toimi-
joita. Kampanjan kivijalkana toimi WWF:n Kalaopas, jonka tunnettuus ja käyttö olivat 
Suomessa korkealla tasolla jo ennen kampanjan käynnistämistä. Keskeisenä kampanjan 
toimenpiteenä WWF haastoi kaikki Suomen tärkeät kala-alan toimijat tekemään konk-
reettisia sitoumuksia kalankulutuksen vastuullisuuden, uhanalaisten kalojen suojelun ja 
kalastuksen kestävyyden lisäämiseksi. Ennen kaikkea tavoitteena oli saada WWF:n Ka-
laoppaan punaisen listan lajit pois Suomen markkinoilta sekä vaikuttaa kalataloushal-
lintoon niin, etteivät kalastus ja vesiviljely aiheuttaisi merkittävää uhkaa kalakantojen 
ja muun meriluonnon monimuotoisuudelle. Samalla haluttiin vaikuttaa lähivesiemme 
elinvoimaisten kalalajien käytön lisäämiseen sekä kasvattaa sertifioitujen kalatuotteiden 
määrää ja saatavuutta Suomen markkinoilla.

Haastekampanjan lisäksi kampanjan keskiössä olivat tietoisuuden lisääminen ja tehokas 
viestintä. WWF pyrki lisäämään kuluttajien tietoisuutta kestävästä kalankulutuksesta ja 

 WWF:N KALAKAMPANJA
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SUOSI
Paras valinta. 
Kalakannat ovat 
elinvoimaisia ja pyynti ei 
aiheuta ympäristöhaittoja. 
Kalakantojen tilaa seurataan 
säännöllisesti ja kalastuksen 
säätely turvaa kalakantojen 
elinvoimaisuuden. Vesiviljely 
on vastuullista.

OSTA 
HARKITEN
Kalakannat saattavat olla 
heikkoja ja ylikalastettuja tai 
kalastus- ja kasvatusmene-
telmät ympäristölle haitallisia. 
Kalastuksen ja vesiviljelyn 
hallinto ja seuranta voi olla 
puutteellista tai niiden tehok-
kuudesta ei ole tietoa.
 

VÄLTÄ
Kalakannat ovat
heikkoja tai ylikalastettuja tai 
pyyntiin käytetään haitallisia 
kalastusmenetelmiä. Lajin 
kasvatuksella on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Kalas-
tuksen ja vesiviljelyn hallinto 
ja seuranta on puutteellista 
tai niitä ei ole ollenkaan.

uhanalaisista lajeista sekä sitouttamaan yksittäiset ihmiset noudattamaan WWF:n Kala-
oppaan suosituksia omissa ostosvalinnoissaan. Samalla tavoitteena oli saada aikaan laa-
jaa yhteiskunnallista keskustelua, joka auttaisi sitouttamaan yrityksiä kalatuotteiden 
vastuullisuuden lisäämiseen ja edistäisi tavoitteiden läpiviemistä keskeisissä poliittisissa 
prosesseissa, kuten kalastuskiintiöneuvotteluissa, Euroopan yhteisen kalastuspolitikan 
uudistuksessa sekä Suomen kalastuslain kokonaisuudistuksessa.

WWF:N KALAOPAS
WWF:n Kalaopas pyrkii ohjaamaan kulutustot-
tumuksia ekologisesti parhaisiin vaihtoehtoihin 
ja samalla vauhdittamaan uhanalaisten ja ehty-
neiden kalakantojen palautumista. Ensimmäinen 
Kalaopas julkaistiin Suomessa vuonna 2006.

Kalaoppaan suositukset perustuvat WWF:n tilaa-
miin taustaselvityksiin, joissa tarkastellaan kala-
kannan tilaa, kalastuksen vaikutuksia muuhun 
meriluontoon ja kalastushallinnon toimivuutta. 
Kasvatetun kalan osalta taustaselvityksessä huo-
mioidaan tuotannon vaikutukset ekosysteemiin, 
rehuksi käytettävän kalan ja kasvisraaka-aineen 
määrä, alkuperä ja ekologinen kestävyys sekä hal-
linnon toimivuus.

Taustaselvityksissä kalastuksen ekologinen kes-
tävyys on pisteytetty WWF:n ja muiden kansain-
välisten ympäristöjärjestöjen yhdessä laatiman 
metodologian mukaan. Selvityksessä saatu pis-
temäärä määrittää suosituksen ”liikennevalon”. 
Taustaselvitykset kootaan WWF:n kansainväli-
sen verkoston yhteiseen tietopankkiin, josta jo-
kainen WWF:n maatoimisto laatii alueensa kala-
valikoimaa vastaavan oppaan.

WWF:n Kalaopas sekä sen puitteissa tehty työ 
kestävämmän kalankulutuksen eteen yhteistyössä 
keskeisten kaupan ja ravitsemusalan toimijoiden 
kanssa on osoittautunut tulokselliseksi toiminta-
malliksi. Sekä kansalaisten että tiedotusvälinei-
den kiinnostus kalavalintojen vastuullisuudesta 
on lisääntynyt WWF:n Kalaoppaan myötä.

heikkoja tai ylikalastettuja tai 

 WWF:N KALAKAMPANJA
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3. KALAKAUPAN JA 
KALANKULUTUKSEN 

VASTUULLISUUS
Kalakampanjassa WWF haastoi kaikki Suomen keskeiset kala-alan toimijat tekemään 
konkreettisia sitoumuksia kalankulutuksen vastuullisuuden, uhanalaisten kalojen suoje-
lun ja kalastuksen kestävyyden lisäämiseksi. Organisaation luonteesta riippuen ehdotta-
miamme toimenpiteitä olivat:
1.  Uhanalaisten ja/tai kestämättömästi pyydettyjen kalojen poistaminen yrityksen  

valikoimista WWF:n Kalaoppaan suositusten mukaisesti (oppaan punaiset lajit).
2.  Kestävästi pyydetyn kotimaisen kalan ja MSC-sertifioitujen kalatuotteiden osuuden 

kasvattaminen yrityksen valikoimissa.
3.  Vastuullisia kulutustottumuksia edistävät hankkeet.
4.  Käytännön toimenpiteet kalastuksen ja kalankasvatuksen vastuullisuuden parantamiseksi.
5.  Käytännön toimenpiteet kotimaisten uhanalaisten kalojen suojelun tehostamiseksi.
6.  Organisaation toiminnan luonteeseen sopivat muut käytännön toimenpiteet ja  

sitoumukset, jotka edistävät kampanjan tavoitteita.

Kalakampanjan haastekirje lähetettiin loppuvuodesta 2011 noin sadalle keskeiselle kala-
alan toimijalle. Haasteen otti vastaan kampanjan alkuvaiheessa yhteensä 45 yritystä ja 
toimijaa, joista noin puolet edustivat kalakaupan, ravitsemusalan sekä kalanjalostuksen 
yrityksiä. Kampanjaan ilmoittautui mukaan myös monipuolinen joukko järjestöjä, matkai-
luyrityksiä ja muita kala-alan toimijoita, jotka halusivat osaltaan edistää kampanjan tavoit-
teita. Varsinaisen kampanjavuoden jälkeen haasteeseen tarttuivat myös Raisio, Strömma, 
Lidl, Stockmann ja Lejos. Kaiken kaikkiaan haastekampanjaan otti osaa 50 yritystä ja toimi-
jaa. Haasteesta kieltäytyivät ainoastaan Suomen Kalakauppiasliitto, Pro Kala ry, Elintarvi-
keteollisuusliitto, Sodexo sekä Suomen Ammattikalastajaliitto. Lisäksi noin puolet mukaan 
haastetuista tahoista jätti vastaamatta haasteeseen.

Kalakaupan ja ravitsemusalan toimijoiden kampanjasitoumukset koskivat pääosin kalan-
hankinnan vastuullisuutta lisääviä toimenpiteitä, kuten uhanalaisten tai kestämättömäs-
ti pyydettyjen kalojen poistamista valikoimista sekä kestävästi pyydetyn kotimaisen ka-
lan ja MSC-sertifioitujen kalatuotteiden osuuden kasvattamista. Järjestöjen, hallinnon ja 
matkailualan yritysten keskeisinä toimenpiteinä olivat erilaiset koulutukset sekä tiedotus 
ja kampanjointi netissä, yleisötapahtumissa ja kouluissa eri puolilla Suomea. Alkutuotan-
toa kampanjassa edustivat käytännössä vain Kalankasvattajaliitto ja Pielisen kalajaloste, 
joten alkutuotannon osalta ammattikalastus jäi lähes kokonaan haastekampanjan ulko-
puolelle. Kampanjaan osallistuneet toimijat ja heidän sitoumuksensa löytyvät osoitteesta  
http://wwf.fi/kalaopas/kalatyon-arkisto/kampanja_2012/vastaukset/ .

KALAKAUPAN JA KALANKULUTUKSEN VASTUULLISUUS
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Kalakampanjan loppuarviointia varten WWF lähetti kampanjaan osallistuneille yrityksille 
kyselyn, jolla pyrittiin mittaamaan suomalaisten yritysten kalavalikoimien vastuullisuutta. 
Kyselyssä pyydettiin yrityksiä listaamaan heidän valikoimissaan olevat kala-ja äyriäistuot-
teet WWF:n Kalaoppaan suositusten mukaisesti vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin vaihto-
ehtoihin tuotteiden lukumäärän mukaan. Lisäksi kysyttiin MSC-sertifioitujen kalatuottei-
den määrän kehitystä ja pyydettiin yrityksiä arvioimaan, kuinka hyvin ne ovat pystyneet 
toteuttamaan kampanjahaasteeseen antamansa sitoumukset. Kyselyyn vastasi yhteensä  
20 yritystä, jotka edustavat laajasti päivittäistavara- ja kalakauppaa sekä suurkeittiösekto-
ria ja ravintolaketjuja.

Yhteenveto yritysten vastuksista

Suomessa myytävästä kalasta suurin osa, noin 80 prosenttia, myydään kuluttajille market-
tien ja tavaratalojen kautta (Pro Kala 2016). Loput vajaat 20 prosenttia tarjoillaan pääosin 
suurkeittiöiden kautta. Kampanjan kyselyyn vastanneet yritykset edustavat käytännössä 
koko Suomen päivittäistavarakauppaa. Lisäksi mukana on merkittäviä suurkeittiösektorin 
edustajia. Näin ollen kyselyn tulosten voidaan olettaa edustavan varsin kattavasti suoma-
laista kalakauppaa.

Punaisen listan kalat pois kalatiskeiltä

Kyselyssä tarkasteltiin yritysten kala- ja äyriäisvalikoimien vastuullisuutta tuotteiden luku-
määrän perusteella. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneiden yritysten valikoimissa olevista 
tuotteista keskimäärin 62 prosenttia oli WWF:n Kalaoppaan vihreällä listalla ja 35 prosent-
tia keltaisella listalla. Punaisella listalla olevien tuotteiden määrä oli keskimäärin 2 prosent-
tia kaikista kala- ja äyriäistuotteista. Tuotteita, joiden vastuullisuutta ei pystytty arvioimaan 
WWF:n Kalaoppaan suositusten perusteella, oli keskimäärin vain prosentti kaikista tuot-
teista. (Kuva 2). 

KUVA 2. SUOMEN KALA- 
VALIKOIMIEN VASTUULLISUUS

  Suosi

  Osta harkiten

  Vältä

  Vastuullisuutta ei pystytä 
arvioimaan Kalaoppaan 
suositusten perusteella
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Toimialojen välillä ei ollut suurta eroa kalatuotteiden jakautumisessa vihreän, keltaisen ja 
punaisen listan lajeihin (kuva 3). Prosentuaalisesti eniten vihreän listan lajeja oli ravintola- 
ja catering -alan yrityksillä (keskimäärin 69 prosenttia), kun taas punaisella listalla olevien 
lajien osuus oli suurin elintarvikevalmistajien valikoimissa (keskimäärin 3 prosenttia). Kai-
ken kaikkiaan punaisen listan lajeja – yritysten antamien tietojen perusteella tonnikaloja, 
trooppisia katkarapuja, Itämeren lohta, tilapiaa, ankeriasta, kissakalaa ja merirapua – oli 
valikoimissa ainoastaan kuudella kyselyyn vastanneella yrityksellä. Tonnikaloja lukuun ot-
tamatta mainitut punaisen listan lajit ovat pääosin pienen volyymin tuotteita.
   
Kyselyn tulokset perustuvat yritysten omaan ilmoitukseen, eikä niiden paikkansapitävyyttä 
ole voitu varmistaa. Lisäksi kyselyn tulosten yleistettävyyttä heikentää se, ettei suurin päi-
vittäistavarakaupan toimija, SOK, pystynyt toimittamaan yksityiskohtaisia tietoja kala- ja 
äyriäisvalikoimiensa vastuullisuudesta. Saatujen vastausten perusteella voidaan kuitenkin 
sanoa, että WWF:n Kalaoppaan punaisen listan lajien osuus Suomen markkinoilla on tällä 
hetkellä todella pieni. Tavoitteeseen, punaisen listan lajien poistamiseen Suomen markki-
noilta, on päästy lähes täydellisesti.

KUVA 3. KALATUOTTEIDEN 
VASTUULLISUUS TOIMIALA-
KOHTAISESTI
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Lisää sertifioituja kalatuotteita

Suomessa ei toistaiseksi harjoiteta MSC-sertifioitua kalastusta, joten MSC-sertifioidut tuot-
teet Suomen markkinoilla ovat yksinomaan tuontikalaa. Kyselyn perusteella kaikki yrityk-
set, joilla on valikoimissaan tuontikalaa, olivat lisänneet MSC-sertifioitujen kalatuotteiden 
määrää merkittävästi. Kaiken kaikkiaan MSC-sertifioitujen kalatuotteiden määrä on kasva-
nut Suomessa tasaisesti. Ensimmäiset MSC-sertifioidut tuotteet tulivat myyntiin Suomes-
sa vuonna 2007. Vuonna 2011 MSC-sertifioitujen tuotteiden määrä oli kasvanut reiluun  
sataan tuotteeseen, ja vuoden 2015 lopussa niitä oli Suomen markkinoilla jo yli 400 (kuva 4).

Vaikka MSC-sertifioitujen tuotteiden osuus on kasvanut Kalakampanjan käynnistämisen 
jälkeen noin nelinkertaiseksi, eivät ravintolat ja kauppaketjut ole sertifioineet toimintaansa 
MSC-jäljitettävyysstandardin (Chain of Custody) mukaisesti. Alkuvuodesta 2016 jäljitet-
tävyysstandardi oli ainoastaan alle 15 suomalaisyrityksellä. Tämän johdosta MSC-sertifi-
kaatin näkyvyys ja tunnettuus ovat jääneet vähäisiksi. MSC:n vuonna 2014 tekemän kulut-
tajatutkimuksen mukaan 27 prosenttia suomalaisista tunnistaa MSC:n logon, mutta vain  
6 prosenttia tietää sen olevan kala- ja äyriäistuotteiden vastuullisuudesta kertova ympäris-
tömerkki. MSC-sertifikaatin tunnettuuden ja kysynnän lisäämiseksi tarvittaisiinkin erityi-
sesti kauppaketjujen ja ravintoloiden osallistumista yhteisiin markkinointikampanjoihin.

Ensimmäiset ASC-sertifioidut vesiviljelytuotteet tulivat Suomeen vuonna 2012, ja tällä het-
kellä tuotteita on Suomen markkinoilla noin 90. Suomen markkinoilla olevat ASC-sertifioi-
dut tuotteet ovat pääosin pangasiusta, tilapioita sekä trooppisia katkarapuja. Kalankasva-
tuksen ongelmat liittyvät hyvin läheisesti suomalaisten kalankulutukseen, sillä kasvatetut 
lohikalat, erityisesti norjalainen kasvatettu lohi, ovat olleet jo vuosia Suomen suosituinta 

 
KUVA 4: MSC-SERTIFIOIDUT TUOTTEET SUOMEN MARKKINOILLA
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kalaruokaa. Tulevaisuuden haasteena onkin lisätä ASC-sertifioidun lohen osuutta kasvate-
tun lohen kulutuksessa.

Kotimaisen kalan taantuma tasaantunut

Kampanjan yhtenä tärkeänä tavoitteena oli lisätä kotimaisten vihreän listan kalalajien ku-
lutusta. Tehdyistä kyselyistä (2013, 2015) käy ilmi, että monet toimijat ovat lisänneet täl-
laisten elinvoimaisten lajien osuutta valikoimissaan. 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemien kalankulutustilastojen valossa kotimaisen ka-
lan kulutus on edelleen vähäistä verrattuna tuontikalan, erityisesti norjalaisen kasvatetun 
lohen, kulutukseen. Positiivista kuitenkin on, että pitkään jatkunut tuontikalan suosion 
kasvu ja samalla kotimaisen kalan kulutuksen väheneminen näyttäisivät tasaantuneen vii-
me vuosina. Luken mukaan suomalaiset söivät vuonna 2014 keskimäärin 10,9 kiloa tuonti-
kalaa, josta pääosa oli kasvatettua lohta ja tonnikaloja. Kotimaista kalaa suomalaiset söivät 
noin 4 kiloa henkeä kohden. (Kuva 5).
 
Kalakaupan vastuullisuuden kehitys

Suomalaisen kalakaupan vastuullisuudesta ennen Kalakampanjan aloittamista ei ole tark-
koja tietoja. Tullin tilastojen, kyselytutkimusten ja muiden saatavilla olevien tietojen perus-
teella voidaan kuitenkin päätellä, että punaisen listan kalojen lukumäärä ja volyymi ovat 
laskeneet merkittävästi Kalakampanjan aloittamisesta. 

KUVA 5: KALAN KÄYTTÖ ELINTARVIKKEEKSI 

Lähde: Luonnonvarakeskus, Kalan kulutus 2014
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Vuoden 2012 aikana WWF sai kansalaisilta lähes 100 havaintoa myynnissä olevista punai-
sen listan lajeista. Suurin osa ilmoituksista koski lounasravintoloiden tarjontaa ja erityisesti 
syvänmeren lajeja sekä eksoottisia tuontikaloja, kuten puna-ahventa, merikrottia ja kulta-
otsa-ahventa. Muita ilmoituksissa usein mainittuja kaloja ja ruokalajeja olivat esimerkiksi 
tonnikala, miekkakala ja haineväkeitto.

Tullin tilastojen mukaan monen WWF:n Kalaoppaan punaisen listan lajin tuonti Suo-
meen on vähentynyt huomattavasti tai loppunut kokonaan Kalakampanjan käynnistämi-
sen jälkeen. Esimerkiksi ankeriasta tuotiin vuosina 2004–2011 Suomeen keskimäärin noin  
30 000 kiloa vuodessa, mutta vuonna 2015 enää noin 200 kiloa. Vuosina 2004–2011 miek-
kakaloja tuotiin Suomeen keskimäärin noin 30 000 kiloa ja niilinahventa lähes 850 000 ki-
loa. Niidenkin tuonti on vähentynyt merkittävästi: vuonna 2015 miekkakaloja tuotiin enää  
2 500 kiloa ja niilinahventa noin 560 kiloa. Rauskuja ja sinievätonnikaloja ei tuotu vuonna 
2015 Suomeen lainkaan.

Vihreällä listalla olevien lajien suureen osuuteen lienee vaikuttanut ennen kaikkea serti-
fioitujen kalatuotteiden määrän voimakas kasvu sekä kotimaisen vesiviljelyn tärkeimmän 
lajin, kirjolohen, nousu WWF:n Kalaoppaan vihreälle listalle. Samoin rannikkokalastuk-
semme tärkeimmän saalislajin, vaellussiian, luokitusta voitiin nostaa punaiselta keltaiselle 
kalastuksen säätelyssä aikaansaatujen parannusten vuoksi. Keltaisen listan lajien suurta 
osuutta taas selittänee ennen kaikkea norjalaisen lohen suuri osuus suomalaisten kalan-
kulutuksessa.

Keskimäärin vain prosentti kaikista tuotteista oli sellaisia, joiden vastuullisuutta ei pystyt-
ty arvioimaan. Tämä viittaa ennen kaikkea siihen, että kyselyyn vastanneet yritykset tun-
tevat hyvin ostamansa kalan alkuperän ja vastuullisuuden. Voidaankin olettaa, että Kala-
kampanja on osaltaan kannustanut yrityksiä selvitystyöhön ja innostanut niitä lisäämään 
ostamiensa kalatuotteiden jäljitettävyyttä.

WWF:n Kalaoppaan vaikuttavuus

Kyselyyn vastanneista yrityksistä yhtä lukuun ottamatta kaikki ilmoittivat käyttävänsä 
WWF:n Kalaopasta apuna kalavalintoja koskevissa päätöksissä. Kalaopas on hyvin tun-
nettu julkaisu myös kansalaisten keskuudessa. Pro Kala ry:n vuonna 2012 julkaiseman  
selvityksen mukaan lähes puolet suomalaisista oli tietoisia WWF:n Kalaoppaasta, ja noin 
neljännes suomalaisista sanoi noudattavansa oppaan suosituksia. Raision vuonna 2015 te-
kemän kyselytutkimuksen mukaan WWF:n Kalaoppaan suositukset painavat vaakakupis-
sa 33 prosentilla suomalaisista. Oppaan verkkosivuilla on vierailtu Kalakampanjan aloitta-
misen jälkeen yhteensä yli 150 000 kertaa, ja Kalaopas on vuodesta toiseen ollut yksi WWF 
Suomen suosituimpia julkaisuja.

WWF:n Kalaopas on saanut vuosien varrella paljon mediahuomiota. Varsinaisen kampan-
javuoden, eli vuoden 2012, aikana WWF:n Kalaoppaaseen ja kalakampanjaan liittyviä me-
diaosumia kertyi WWF:n mediaseurannan mukaan noin 250 kappaletta. Kaiken kaikkiaan 
WWF:n Kalaoppaaseen ja kalatyöhön liittyviä artikkeleita, haastatteluita ja kirjoituksia  
on varovaisen arvion mukaan julkaistu kampanjan käynnistämisen jälkeen yli tuhat.  

KALAKAUPAN JA KALANKULUTUKSEN VASTUULLISUUS
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Näin ollen tieto WWF:n Kalaoppaasta ja sen suosituksista on levinnyt laajalle myös val-
tamedioiden välityksellä. Kalaopas on otettu mukaan myös uuteen yläkoulun biologian 
oppikirjaan.

WWF:n Kalaoppaan ja kuluttajien rooli nostettiin esille myös useamman kyselyyn vas-
tanneen yrityksen kommenteissa. Esimerkiksi Lejoksen kommenteissa todetaan, että 
mitä enemmän kuluttajat tietävät asioista ja osaavat vaatia, sitä enemmän myös valmis-
tajien on panostettava omaan toimintaansa. Myös Valio ja Compass Group nostivat kom-
menteissaan esille WWF:n kalatyön merkittävyyden.

Myös WWF:n aikaisemmin teettämissä selvityksissä kalakaupan vastuullisuuden kehityk-
sestä kuluttajakysyntä ja WWF:n Kalaopas on nähty merkittävinä kalatuotteiden hankintaa 
ohjaavina tekijöinä. WWF julkaisi vuonna 2013 ensimmäisen kalakaupan vastuullisuuden 
kehitykseen keskittyneen selvityksen, jossa kartoitettiin kyselytutkimuksella lähinnä kaup-
pojen kalavalikoimissa tapahtuneita muutoksia vuosina 2005–2012. Kyselyn vastauksista 
kävi ilmi, että WWF:n Kalaopas oli omalta osaltaan vaikuttanut yritysten kalavalikoimiin. 
Osa toimijoista kertoi kuluttajakysynnän toimineen yhtenä kimmokkeena muuttaa kalava-
likoimaa entistä ekologisemmaksi, toiset taas kertoivat kuluttajien asenteiden ja makumiel-
tymysten olevan pikemminkin haasteena kalavalikoiman muutokselle.

WWF selvitti vuonna 2013 myös suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ym-
päristövastuullisuutta osana Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osarahoittamaa Kestä-
vällä kalalla -hanketta. Kyselyn mukaan ekologinen kestävyys vaikuttaa ravintoloiden ka-
lavalintoihin, mutta kaikkein tärkeimmäksi kriteeriksi sen luokitteli vain kaksi prosenttia 
kyselyyn vastanneista ravintoloista. Tärkein hankintakriteeri oli tuoreus ja laatu. Yli puolet 
ravintolapäälliköistä oli kuitenkin sitä mieltä, että kala- ja äyriäistuotteiden alkuperä ja vas-
tuullisuus kiinnostavat asiakkaita.

Vastuullisuudesta tullut arkipäivää suomalaisessa kalakaupassa

WWF:n Kalaoppaan suositukset vaihtelevat vuosittain kalastuksessa, kalakantojen tilassa 
sekä kalastushallinnossa tapahtuvien muutosten seurauksena. Yritysten kalanhankinnas-
sa muutokset tapahtuvat hitaammin esimerkiksi voimassa olevien ostosopimusten vuoksi. 
Näin ollen WWF:n Kalaoppaan suositusten mukainen tarkastelu ei välttämättä kerro koko 
kuvaa kalakaupan vastuullisuudesta. 

WWF:n näkökulmasta tärkein ja olennaisin kehitys suomalaisessa kalakaupassa on se, että 
yritykset ja kuluttajat ovat tiedostaneet kalakantoihin, kalastukseen ja vesiviljelyyn liittyvät 
ongelmat ja ottaneet käyttöön selkeät kriteerit ostamiensa kalatuotteiden vastuullisuudel-
le. Yrityksiltä saamiemme vastausten perusteella kalatuotteiden vastuullisesta hankinnasta 
on tullut arkipäivää suomalaisessa kalakaupassa, ja vastuullisuusnäkökulmat ovat läpileik-
kaavia koko tuotantoketjussa. Tiettyihin ongelmallisiin lajeihin, kuten tonnikaloihin ja kas-
vatettuun loheen, liittyviä alkutuotannon haasteita on vaikea hallita Suomen markkinoilta 
käsin, mutta suomalainen kalakauppa, ravitsemusala sekä kuluttajat voivat olla suunnan-
näyttäjiä ja luoda omalta osaltaan painetta korjata kalastukseen ja vesiviljelyyn liittyviä 
ongelmia.

KALAKAUPAN JA KALANKULUTUKSEN VASTUULLISUUS
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YRITYSYHTEISTYÖN ERILLISET KAMPANJAT
FAZER

Fazer Food Services ja WWF käynnistivät vuonna 2012 vas-
tuullista kalanhankintaa edistävän yhteistyön. Yhteistyöllä Fa-
zer halusi kehittää kalanhankintaansa ja asettaa sille tulevai-
suuden tavoitteita yhdessä WWF:n kanssa.

Fazer on noudattanut ravintoloissaan Suomessa, Ruotsissa ja 
Tanskassa WWF:n Kalaoppaan suosituksia luopumalla koko-
naan punaisen listan kaloista ja äyriäisistä jo vuodesta 2010 
lähtien. Lisäksi Fazer asetti tavoitteekseen kasvattaa vihreän 
listan kalojen osuutta entisestään. Yhteistyön aikana Fazer otti 
ravintoloidensa ruokalistoille myös muun muassa särkikaloista 
valmistettuja tuotteita.

Vastuulliseen kalanhankintaan liittyvän yhteistyön jatkona Fa-
zer-konserni käynnisti vuonna 2014 yhteistyön WWF Suomen 
kanssa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

MAKIA

Makia Clothing -vaatemerkki tuotti vuonna 2013 Itämeri-aihei-
sen t-paitamalliston, jonka tuotto lahjoitettiin WWF:lle Itäme-
ren kalakantojen suojelutyön hyväksi. Malliston tavoitteena oli 
herättää keskustelua ja tietoisuutta ylikalastukseen liittyvistä 
ongelmista ja tuoda esiin kestävän kulutuksen ja kalastuksen 
vaihtoehtoja.

T-paitojen printit suunnitteli Aalto-yliopiston opinnäytetyönään 
tekstiilitaiteen opiskelija Paula Barclay. Ajankohtaista teemaa 
käsittelevä työ palkittiin Masters of Aalto -tapahtumassa tou-
kokuussa 2013. Kampanjan kasvoina toimivat näyttelijä Jas-
per Pääkkönen, Kalastus-lehden päätoimittaja Antti Zetterberg 
sekä Project FishRunin isät Jukka Relander ja Markus Wasara.

HYY RAVINTOLAT

HYY Ravintolat on ollut mukana WWF:n Kalakampanjassa, 
ja vuoden 2013 aikana HYY Ravintolat ja WWF tekivät vies-
tinnällistä yhteistyötä kestäviin kalavalintoihin liittyen ravin-
toloissa sekä verkossa. Lisäksi HYY Ravintoloissa lisättiin 
suomalaisten vajaasti hyödynnettyjen lajien sekä MSC- ja 
ASC-sertifioitujen kalojen käyttöä. HYY Ravintolat tarjoaa vuo-
dessa noin kaksi miljoonaa lounasta, joten yhteistyön kautta 
tavoitettiin satojatuhansia ruokailijoita.

STRÖMMA

Strömma Turism & Sjöfart ja WWF aloittivat kolmivuotisen yh-
teistyön puhtaamman Itämeren puolesta alkuvuodesta 2015 
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Strömma muun muassa 
jakaa matkailijoille ja yhteistyökumppaneilleen tietoa Itämeren 
ympäristöhaasteista sekä tukee paikallista luonnonsuojelu-
hanketta, jolla kohennetaan alueen meriluontoa. Strömma 
Suomi Oy on mukana WWF:n Kalakampanjassa ja sitoutunut 

poistamaan WWF:n punaisen listan kalat ja äyriäiset laivojensa 
ruokalistoilta. Lisäksi Strömma on asettanut tavoitteekseen li-
sätä lähellä tuotetun ruoan ja vihreän listan kalojen ja äyriäisten 
määrää, selvittää kotimaisen kalan saatavuutta, valikoimaa ja 
hintoja sekä lisätä kausiluonteista tarjontaa laivoillaan mahdol-
lisuuksien mukaan. Strömma myös tukee WWF:n talkooleirityö-
tä saaristoluonnon suojelemiseksi.

SILJA LINE

Tallink Silja lanseerasi lokakuussa 2015 ruotsinlaivoilleen kala-
kampanjan yhteistyössä WWF Suomen kanssa. Tarkoituksena 
oli lisätä kuluttajien tietoisuutta ja ohjata vastuulliseen kalan ku-
luttamiseen. Lisäksi lokakuun aikana jokaisesta ostetusta buffet-
ateriasta lahjoitettiin 10 senttiä WWF:n Itämeri-työhön. Kuukau-
den aikana neljällä Silja Linen laivalla myytiin yhteensä 65 184 
buffet-ateriaa, joten lopullinen lahjoitussumma oli 6518 euroa.

Tallink Silja on tehnyt WWF Suomen kanssa yhteistyötä jo 
14 vuoden ajan, ja laivojen kalahankinnat on jo pitkään tehty 
WWF:n Kalaoppaan suositusten perusteella. Siljan ja WWF:n 
yhteisen kampanjan aikana WWF:n Kalaopasta haluttiin tuoda 
myös matkustajien tietoisuuteen muun muassa jakamalla sitä 
buffet-ravintoloiden auloissa. 

GLOBE HOPE

Vuonna 2015 WWF Suomi ja Globe Hope suunnittelivat yh-
teistyössä Hauki on kala -essun ja Sano muikku -patakintaan. 
Tavoitteena on edistää WWF:n Itämeri- ja kalatyön tunnettuutta 
Globe Hopen asiakkaiden keskuudessa. Globe Hope on suo-
malainen design-yritys, joka valmistaa ekologisia tuotteita kier-
rätys- ja ylijäämämateriaaleista.

Essun ja patakintaan tuotelapuissa kerrotaan WWF:n tavoit-
teista edistää kestävää kalastusta ja saada uhanalaiset me-
renelävät pois kalatiskeiltä. Jokaisen tuotteen mukana on myös 
WWF:n Kalaoppaan paperinen versio. Yhteistyötuotteita myy-
dään Globe Hopen liikkeissä ja verkkokaupassa sekä WWF-
verkkokaupassa. Globe Hope lahjoittaa osan tuotteiden myyn-
tituotosta WWF:n luonnonsuojelutyöhön.

RAISIO

Raisio ja WWF Suomi ovat tehneet yhteistyötä kestävämmän 
ruokaketjun hyväksi vuodesta 2010. Yhteistyön tavoitteena 
on kestävän kehityksen, vastuullisen kulutuksen ja tuotannon 
eteen tehtävä pitkäjänteinen työ sekä kannustaminen kestävän 
kehityksen mukaiseen ajatteluun mm. kuluttajaviestinnällä.   

Raisioagro on tehnyt työtä WWF:n kanssa kalankasvatuksen 
vastuullisuuden edistämiseksi. Raision tekemä kehitystyö ka-
lankasvatuksessa käytettävän rehun suhteen oli merkittävästi 
vaikuttamassa siihen, että kotimainen kirjolohi nousi WWF:n 
suositeltavien kalavalintojen vihreälle listalle vuonna 2014.

KALAKAUPAN JA KALANKULUTUKSEN VASTUULLISUUS
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YRITYSTEN VASTAUKSET
ARVO KOKKONEN OY
Arvo Kokkonen Oy on perheyritys, 
jonka päätehtävänä on toimittaa 
huippulaadukkaita kala- ja äyriäis-
tuotteita HoReCa- ja kauppasektorin 
tarpeisiin. Toiminta-alueena on koko 
Suomi.

Liikevaihto: 13,1 milj. €,  
henkilöstön lkm. 26

AB CHIPSTERS  
FOOD OY
http://www.chipsters.fi/ 

Ahvenanmaalainen Ab Chipsters 
Food Oy on yksi Suomen johtavista 
kalan jalostajista ja markkinoijista. 
Yrityksen omat kalankäsittelylaitok-
set sijaitsevat Maarianhaminassa ja 
Keravalla. Chipsters on suurkeittiö-
puolella tuoreen ja pakastetun kalan 
sekä kalatuotteiden johtava brändi 
Suomessa. 

Liikevaihto: 43,8 milj. €,  
henkilöstön lkm. 74

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Merten hyvinvointi on elinehtomme. Olemme onnistuneet tavoitteissamme hy-
vin. Eko-sertifioitujen tuotteidemme määrä on yli kaksinkertaistunut kampan-
jan aikana ja jatkamme edelläkävijöinä samalla tiellä. Sertifiointien valmistuttua 
nämä tuotteet korvaavat nykyistä valikoimaamme. Vuonna 2015 messuosasto-
jemme teema oli tuttuun tapaan Eko-sertifioidut tuotteet.

Lupauksemme mukaisesti olemme panostaneet voimakkaasti myös koti-
maiseen järvikalaan muun muassa Nurmeksen Kala Oy:n yritysostolla vuonna 
2015. Tällä turvasimme työpaikkojen ja Itä-Suomen kalastajien tärkeän elinkei-
non jatkumisen alueella säännöllisen järvikalan saatavuuden ohella. Tunnemme 
olevamme oikealla tiellä ja jatkamme toimintamme kehittämistä yhdessä yhteis-
työkumppaneidemme kanssa yhä kestävämpään suuntaan.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Linjauksemme mukaisesti olemme onnistuneet vakuuttamaan yhteistyökump-
panimme ekologisten arvojen merkityksestä tulevaisuuden kalakaupassa.”

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Olemme asettaneet tavoitteeksi punaisella liikennevalolla olevien tuotteiden 
volyymin laskun alle viiteen prosenttiin volyymista. Vaikka tuoterekisterissäm-
me tuotteiden lukumäärä onkin yli edellä mainitun prosenttiluvun, on niiden 
volyymi enää 1,8 prosenttia kokonaiskiloista. Olemme poistaneet punaisella va-
lolla olevat tuotteet hinnastoista, jolloin niiden aktiivinen tarjonta on vähentynyt 
huomattavasti. Olemme lisänneet ja tulemme edelleen voimakkaasti lisäämään 
kiertovesikasvatettujen suomalaisten kalojen myyntiä. Olemme olleet alusta 
asti ideoimassa ja kehittämässä Ahvenanmaalle rakennettavaa, yhtä maailman 
suurimmista ison kirjolohen kiertovesikasvatuslaitosta, Fifax Ab:tä, ja olemme 
myös sen osakkaita. Ahvenanmaan kalatehtaallamme jo aiemmin olleen MSC-
sertifioinnin lisäksi myös Keravan logistiikkakeskuksemme on sertifioitu 2014.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Tärkein saavutuksemme on ollut ympäristöasioiden aktiivinen huomioiminen 
sekä hankinnassa että myynnissä. Tämä on laajentunut koskemaan myös muu-
ta toimintaa kuin kalakauppaa: Esimerkiksi koko konsernin sähkösopimukset 
muuttuvat tuulisähköksi nykyisten sähkönmyyntisopimusten umpeutuessa. 
Myös pakkausjätteiden kierrätystä on tehostettu merkittävästi. Seuraamme ak-
tiivisesti uusia mahdollisuuksia parantaa kaikilta osin toimintaamme ja kehittää 
sitä ympäristöystävällisempään suuntaan.”

1 %2 %

34 %

63 %
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YRITYSTEN VASTAUKSET
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COMPASS GROUP FINLAND OY
http://www.compass-group.fi/

Compass Group PLC on maailman johtava yritys-
ten ateria- ja tukipalveluiden tuottaja, joka toimii  
50 maassa. Suomessa toiminta alkoi vuonna 2000, 
ja yritys toimii nykyisin valtakunnallisesti hoitaen 
noin 60 yrityksen henkilöstöruokailupalvelut sekä 
useiden asiakasyritysten tukipalvelut.

Liikevaihto: 24 milj. €, henkilöstön lkm. 298

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”MSC-sertifioidun kalan osuutta valikoimissa on lisätty. Kalaop-
paan punaisella listalla olevia tuotteita ei enää juurikaan käytetä. 
Keltaisella listalla olevien tuotteiden käyttöä on tarkoitus vähen-
tää suunnitelmallisesti tulevaisuudessa.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Tietoisuus asian tärkeydestä on lisääntynyt ja sitä kautta myös 
teollisuus on sitoutunut tuomaan valikoimiin sertifioituja kala-
tuotteita. WWF:n työ kestävän kalastuksen ja luonnonsuojelun 
puolesta on aina ollut arvokasta ja työn merkitys kasvaa. Isoim-
man kiitoksen antavat tulevat sukupolvet.”

2 %

35 %

63 %

FAZER FOOD SERVICES 
http://www.fazergroup.com/fi/yrityksille/fazer-food-
services/

Fazer Food Services on Pohjoismaiden johtava 
ruokailupalveluyritys. Fazerilla on lähes 1 200 ravin-
tolaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskas-
sa. Asiakkaina ovat yritykset, yhteisöt, päiväkodit, 
koulut ja oppilaitokset sekä ikääntyvien palvelutalot 
ja hoivakodit. Lisäksi yhteistyötä tehdään valtion 
virastojen, kuntien laitosten sekä puolustusvoimien 
kanssa.

Liikevaihto: 247 milj. €, henkilöstön lkm. 3481

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”WWF:n punaisen listan kalat ja äyriäiset poistettiin käytöstä jo ke-
väällä 2010. Ympäristösertifioidun kalan osuus kaksinkertaistettiin  
15 prosenttiin vuonna 2011. Vuonna 2010 aloitettiin selvitystyö 
mahdollisuuksista lisätä kotimaisen kalan osuutta lounasvalikoi-
missamme. Vuoden 2012 alusta lisättiin uutta reseptiikkaa vihreän 
listan kaloista, muun muassa särkimurekepihvi ja haukimureke.

Silakan, muikun ja kirjolohen reseptien ja raaka-aineiden luku-
määrää on lisätty. Keltaiseksi listattu säilyketonnikala on poistettu 
valikoimasta. WWF:n Kalaoppaan vihreän listan osuus kaikesta käyt-
tämästämme kalasta on yli kaksinkertaistettu, vihreän osuus on nyt  
63 prosenttia. Keltaisen listan kaloista merkittävin osa on Norjan 
lohta. Jäljitettävyys on vakiinnutettu osaksi tarjouspyyntöjä ja va-
lintakriteerejä. Jatkamme keskustelua asiakkaidemme ja henkilös-
tömme kanssa vastuullisista kalavaihtoehdoista. Olemme jatkossa-
kin mukana kehittämässä vastuullisen kalan arvoketjua järvestä ja 
merestä pöytään.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Vihreän listan kalan käytön lisääminen yli 400 000 kilolla vuosi-
tasolla.”

30 %

70 %

YRITYSTEN VASTAUKSET
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FINDUS FINLAND OY  
http://www.findus.fi/ 

Findus Finland Oy on osa Euroopan johta-
vaa pakastetuotteiden valmistajaa Nomad 
Foods Europea. Nomad Foods Europe 
toimii yli 4300 työntekijän voimin, 15 eri  
Euroopan maassa ja liikevaihto on noin2 
mrd €. Findus Finland Oy toimii sekä vähit-
täiskauppa- että suurkeittiösektorilla.  

Liikevaihto Suomessa (2015): noin 40 milj. €, 
henkilöstön lkm. Suomessa 29

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Olemme sitoutuneet tekemään aktiivisesti työtä globaalisti kestävän kalas-
tuksen saavuttamiseksi.

Findus noudattaa kalanhankinnassa selkeitä vastuullisuuskriteereitä. 
Tarkistamme säännöllisesti valintakriteereitä ja menettelytapoja varmis-
taaksemme, että toimintamme perustuu ajankohtaisimpaan tietoon. Emme 
ole saavuttaneet täysin vuonna 2012 asettamaamme kunnianhimoista ta-
voitetta, jossa villinä pyydetystä kalastamme 100 prosenttia olisi MSC-serti-
fioitua, mutta olemme saavuttaneet merkittävää edistymistä.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Kalakampanja on toiminut hyvänä kannustimena kunnianhimoisessa ta-
voitteessamme. Tuemme vastuullisuusmerkinnän käyttöä voidaksemme 
selkeästi markkinoida kalaa, joka on peräisin riippumattomien ja itsenäis-
ten sertifiointiorganisaatioiden sertifioimista kalakannoista ja kalanvilje-
lylaitoksista. WWF:n Kalaoppaalla on rooli vastuullisuustyössämme, joka 
ohjaa valintojamme. Finduksen tavoite on, että kaikki villinä pyydetty ka-
lamme on MSC-sertifioitua kalakantaa. Lisäämme ASC-sertifioidun kalan 
käyttöä sitä mukaa kun ASC-standardien mukaisia sertifikaatteja vahvis-
tetaan viljellyille kalalajeille. Jäljitettävyys ’laivalta lautaselle’ tai ’viljelylai-
toksesta lautaselle’ on itsestäänselvyys laillisuuden varmistamiseksi. Kaikki 
Finduksen ostama villinä pyydetty kala voidaan jäljittää kalastusalukselle 
tai alusryhmälle ja kalastusalueelle Kansainvälisen Merentutkimuslaitoksen 
(ICES) määritelmien mukaisesti.”

HELSINGIN KAUPUNGIN  
PALVELUKESKUS -LIIKE- 
LAITOS (entinen Palmia liikelaitos)

http://www.hel.fi/www/palvelukeskus/fi/ 
ruokapalvelut/

Helsingin kaupungin palvelukeskus tarjoaa 
monipuolisia ruokapalveluja Helsingin kau-
pungin virastoille. Ruokapalveluita tuotetaan 
noin 500 toimipaikassa, muun muassa kou- 
luissa, päiväkodeissa, sairaaloissa ja palve-
lukeskuksissa sekä niissä olevissa lounas-
ravintoloissa. Palvelukeskus on Helsingin 
kaupungin omistama itsenäinen tulosyksikkö, 
joka työllistää noin 1400 henkeä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Onnistuimme asettamissamme tavoitteissa. WWF:n Kalaopas on ollut jo 
pitkään tärkeä ohjenuora uusia kalatuotteita valikoimiin otettaessa ja re-
septejä suunnitellessa. Vihreiden kalaraaka-aineiden osuutta on onnistut-
tu kasvattamaan ja keltaista vähentämään, punaisia emme käytä. Suoma-
laisten kalalajien käyttöä (esimerkiksi lahna, ahven ja särki) on onnistuttu 
kasvattamaan etenkin mureketuotteidemme kalamassojen kautta. Myös 
käyttämämme kirjolohi on suomalaista. Tärkeässä roolissa onnistumisessa 
ovat olleet pitkäaikaiset kalatoimittajamme Kalaset ja Brama. Vuonna 2012 
MSC-merkittyjä raaka-aineita valikoimissamme oli noin 6 ja vuonna 2015 
noin 22.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Lisäsimme suomalaisen väheksytyn kalan käyttöä ja arvostusta merkittä-
västi. Pystyimme osoittamaan, että särkikalasta voidaan tehdä isojen vo-
lyymien ruokatuote. Esimerkkinä kalamassoista kehittämämme lahna- ja 
särkimureketuotteet, jotka ovat nyt jo vakiintuneet laajasti käyttöömme. 
Tällä hetkellä käytämme kaikissa omassa keskuskeittiössä valmistamis-
samme kalamureketuotteissa osana suomalaista kalaa.”

3 %
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70 %
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YRITYSTEN VASTAUKSET
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HYY RAVINTOLAT OY
www.hyyravintolat.fi

HYY Ravintolat Oy toimii opiskelija- ja henkilöstö-
ravintoloitsijana 20 ravintolassa pääka punkiseu-
dulla. 

Liikevaihto: 17,4 milj. €, henkilöstön lkm. 196

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Emme käytä ruokalistoillamme lainkaan WWF:n Kalaoppaan 
punaisen listan kaloja. Vastuullisuus ja ympäristö ovat tärkeimpiä 
pilareita hankintapolitiikassamme ja olemme myös sertifioineet 
toimintamme. Vastuullisuudessa otamme huomioon myös sosiaa-
lisen ja taloudellisen vastuun, emme pelkästään ympäristöä. Koti-
maisen kalan lisääminen ruokalistoille mahdollisuuksien mukaan 
on toteutunut. Haasteena tässä on hinta ja saatavuus. 1.1.2016 
alkaen kaikki ruokalistoillamme oleva kala on ollut vastuullisesti 
kalastettua.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Kaikki lounaalla tarjolla oleva kala on vastuullista ja yhteistyö 
tavarantoimittajien kanssa on tältä osin parantunut oleellisesti, 
heidän tukiessa tavoitteitamme täysimääräisesti. Juhlapalvelussa 
tarjoamamme kala tulee MSC-sertifioiduilta toimittajilta ja emme 
koskaan tarjoa mitään punaisella olevia kaloja tai äyriäisiä.”

7 %

93 %

KALATUKKU E. ERIKSSON OY
http://www.kalatukkueriksson.fi/

Kalatukku E. Eriksson Oy on kalatuotteiden jalos-
tamista sekä tukku- ja vähittäismyyntiä harjoittava 
helsinkiläinen perheyritys. Yrityksen valikoimista 
löytyy lähes 1000 erilaista seafood-tuotetta ja se 
on yksi pohjoismaiden vanhimmista kala-alan 
yrityksistä. Kalatukku E. Eriksson Oy on aina ollut 
vahva toimija erityisesti kotimaisten kalojen osalta. 
Kalatukku E. Erikssonin toiminta on merkittävää 
ravintola-, vähittäiskauppa- sekä tukkusektoreilla.

Liikevaihto: 20,0 milj. €, henkilöstön lkm. 75

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Aikaisemmat vastuullisen kalastuksen ja kalankasvatuksen 
hankkeet ovat jatkuneet ja uusia on aloitettu. Sushi-tuotteissa on 
ryhdytty käyttämään myös kotimaisia vaihtoehtoja ja esimerkiksi 
kaikki sushissa käytettävät trooppiset katkarapumme ovat ASC-
sertifioituja. Kiertovesikasvatettujen kalojen osuus valikoimissa 
on kasvanut huomattavasti.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Vastuullisesta kalastuksesta ja kalankasvatuksesta on tullut ar-
kea jokapäiväisessä kalakaupassa.”

1 %

42 %
57 %

YRITYSTEN VASTAUKSET
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LEIJONA CATERING OY
www.leijonacatering.fi

Henkilöstö- ja opiskelijaruokailuun sekä 
varusmiesten ruokailuun erikoistunut 
Leijona Catering Oy toimii yli 50 toimi- 
pisteessä kaikkialla Suomessa ja val- 
mistaa joka päivä yli 70 000 ateriaa 
aamiaisesta iltapalaan.

Liikevaihto (2014): 66 milj. €,  
henkilöstön lkm. 466

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Kampanjassa asetetut tavoitteet on saavutettu. Valikoimista on poistettu 
kaikki uhanalaiset ja kestämättömästi pyydetyt kalat. Hankintaohje on päi-
vitetty ja WWF:n Kalaoppaan suositukset on otettu yhdeksi kriteeriksi elin-
tarvikehankintoihin. Kestävästi pyydetyn kalan ja MSC-sertifioitujen kala-
tuotteiden osuutta valikoimissamme on kasvatettu ja tavoitteena on kasvattaa 
sitä jatkossakin. Ruokalistoille on tuotu enemmän kotimaiseen järvikalaan 
pohjautuvia reseptejä ja järvikala on tuotu osaksi villiruokateemapäiviä. Kun 
vuonna 2012 MSC-tuotteiden osuus oli 4,8 prosenttia kalaostoista, vuonna 
2015 se oli 18,3 prosenttia.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Vihreän listan kalojen osuus kalaostoistamme on huomattavasti lisäänty-
nyt. Vihreän listan kalojen osuus on yksi tärkeimmistä ympäristömittareis-
tamme, jolla seuraamme raaka-ainehankintojemme ympäristöystävällisyyt-
tä. Vuonna 2015 vihreän listan kalojen osuus kalaostoistamme oli jo 65 %. 
Kalaostot ja raaka-ainehankinnat yleensä ovat yksi keskeisimmistä osa-alu-
eista Leijona Cateringin ympäristövastuun kokonaisuudessa.”

LEJOS OY /  
JOHN WEST
http://www.lejos.fi/ 

Lejos on suomalainen perheyritys, joka 
tuo maahan ja markkinoi kansainvälisiä 
elintarvikealan merkkituotteita, muun 
muassa John West -kalasäilykkeitä. 

Liikevaihto: 23 milj. €, henkilöstön lkm. 26

Lejos Oy ilmoittautui mukaan kampan-
jaan syksyllä 2015. 

KAMPANJATAVOITTEET:
”John West on kalastanut ja myynyt kalaa yli 150 vuotta ja aiomme jatkaa samaa 
ikuisesti. Siksi kestävä kehitys ja kalastus ovat meille tärkeitä, ja tehtävänämme on 
suojella valtameriämme myös sukupolville meidän jälkeemme. John Westillä olem-
me erittäin ylpeitä voidessamme työskennellä yhteistyössä WWF:n kanssa saavut-
taaksemme yhteisen päämäärän. Olemme perustajana ISSF- säätiössä (International 
Seafood Sustainability Foundation), joka tuo yhteen eri tahot ekologisesti kestävän 
kalastuksen takaamiseksi. Yhteistyömme Earth Island Instituten kanssa auttaa var-
mistamaan, että kaikki purkittamamme tonnikala on kalastettu delfiiniturvallisesti. 
Teemme läheistä yhteistyötä MSC:n kanssa ja tuemme heidän missiotaan ekologi-
sesti kestävän kalastuksen kehittämisessä. Kalastamme vaalien kalakantoja, emme-
kä harjoita ryöstökalastusta. Käytämme muun muassa Pole & Line -kalastusmene-
telmää, joka tarkoittaa vavalla ja siimalla yksittäin pyydystämistä. Jokainen purkki 
on jäljitettävissä alukseen ja paikkaan, mistä kala on pyydetty. Teemme yhteistyötä 
viranomaisten kanssa turvataksemme turvallisen toimitusketjun. Omistamme omat 
kalastusaluksemme ja laitoksemme, joten voimme kontrolloida koko toimitusketjua.

Visiomme on tulla Euroopan parhaimmaksi kestävän kehityksen kalatoimi-
jaksi. Takaamme kaloille tulevaisuuden lupaamalla myydä 100 prosenttia serti-
fioitua kalaa vuoteen 2020 mennessä. Vaikutamme positiivisesti 50 prosenttiin 
meriympäristöistä, joissa kalastamme vuoteen 2020 mennessä. Parannamme 
ympäristötoimintaamme tehostamalla veden käyttöä 75 prosentilla ja neutraloi-
malla hiilijalanjälkemme vuoteen 2020 mennessä. Parannamme henkilöstömme 
ja kuluttajiemme hyvinvointia kouluttamalla henkilökuntamme kestävän kehi-
tyksen liiketoimintaan lähettiläiden avulla, kertomalla kuluttajille ekologisesti 
kestävistä ja kierrätettävistä vaihtoehdoista kertakulutuksen sijaan sekä kehittä-
mällä terveydenhoitoa ja koulutusta kalastusaluksilla.

Olemme täysin sitoutuneita lupaukseemme saavuttaa kestävä kalastus. Olemme 
vakuuttuneita siitä, että yhteistyömme WWF:n kanssa tuo entistä kokonaisvaltaisem-
paa lähestymistapaa tonnikalan kestävyyden takaamiseksi.”

1 %

34 %
65 %

5 %

95 %
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LIDL SUOMI KY
http://www.lidl.fi/

Lidl on yksi Euroopan 
suurimmista päivittäista-
varaketjuista. Suomessa 
Lidl-myymälöitä on tällä 
hetkellä 149.  
 
Liikevaihto (2014):  
1 543 milj. €,  
henkilöstön lkm. 5 000

Lidl ilmoittautui mukaan 
kampanjaan syksyllä 2015.

KAMPANJATAVOITTEET:
”Emme hyväksy valikoimaamme uhanalaisia tai ylikalastettuja kalalajeja ja vältämme ym-
päristölle haitallisia kalastuskäytäntöjä. Kehitämme valikoimaamme kohti mahdollisimman 
kestävällä pohjalla olevaa kalatarjontaa.

Viime vuosina olemme systemaattisesti kasvattaneet MSC-sertifioitujen kalatuotteiden 
määrää valikoimassamme. Vuonna 2012 asetettu tavoite kaikkien valikoiman omien merk-
kiemme pakastekalojen sertifioimiseksi saavutettiin loppukesästä 2014. Lisäksi MSC-mer-
kintä löytyy jo esimerkiksi säilykesilleistämme ja Eat Away-katkarapu-caesarsalaatista.

Vuoden 2014 alussa toimme tuoretuotevalikoimaamme kotimaisia, elinvoimaisia kalala-
jeja Isokari-tuoteperheen alle. Toivomme omalta osaltamme lisäävämme näiden herkullis-
ten kotimaisten kalojen kysyntää tekemällä niiden valinnasta helppoa kuluttajalle.      

Lidl Suomelle kalakantojen kestävä hyödyntäminen on tärkeää. Valikoimapäätöksiä ka-
latuotteiden osalta ohjaavat vahvasti vastuullisuuslinjauksemme, jotka pohjaavat kansain-
välisiin ja kansallisiin luonnonvarojen suojeluun keskittyviin lähteisiin, kuten Kansainväli-
sen luonnonsuojeluliitto IUCN:n, International Seafood Sustainability Foundation ISSF:n ja 
WWF:n julkaisuihin.

Tulemme jatkamaan ja syventämään linjaustemme ja kestävän kalastuksen periaatteiden 
viestimistä henkilökunnallemme. Lisäksi pyrimme myös tulevaisuudessa mahdollisuuksien 
mukaan lisäämään MSC- tai ASC-sertifioituja kalatuotteita valikoimassamme ja viestimään 
asiakkaillemme sertifioiduista ja kestävästi kalastetuista kalatuotteistamme. Sertifioinnin 
ohella tavoitteenamme on myös muilta osin jatkuvasti parantaa kalavalikoimamme vastuul-
lisuutta. Vuoden 2016 pyrkimyksenämme on, että kaikki omien merkkiemme säilyketonni-
kalat on kalastettu ilman kala-aggregaatiolaitteita (FAD, Fish Aggregation Devices).”

3 %

52 % 45 %

MARUSEKI / 
LEO SUZUKI
https://www.maruseki.net/ 

Tampereella sijaitseva 
japanilainen ravintola.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Olemme poistaneet seuraavia kaloja listaltamme: sinievätonnikala (2009), keltaevätonnika-
la, kissakala, merikrotti ja miekkakala. Olemme alkaneet tarjota siikaa ja kuhaa vaihtoehtona 
ja vaihtaneet monia kaloja kasviksiin ja lihoihin. Seuraamme esimerkiksi WWF:n Kalaopasta 
ja yritämme mahdollisuuksien mukaan suosia oppaan suosittelemia vaihtoehtoja. Kerromme 
avoimesti, mitä linjaa yritämme ajaa ravintolassamme ja opastamme asiakkaita tutustumaan 
vaihtoehtoisiin tuotteisiin, jotka olisivat parempia vaihtoehtoja. Kestävästi pyydetyn kalan 
käyttöä (muun muassa kirjolohi, kuha, makrilli, made, muikku, silakka ja suomalainen rapu) 
raaka-aineena on lisätty, ja keltaisen ja punaisen listan tuotteiden käyttö on vähentynyt mer-
kittävästi. 

Pidämme tärkeänä, ettei vain muutama ravintola ole mukana tällaisessa kampanjassa 
vaan suuret kaupan yksiköt, kalakauppiaat ja ennen kaikkea kalastajatkin/kalantuottajat oli-
sivat ketjun alusta asti aktiivisesti mukana, jotta jatkossakin voitaisiin tarjota mahdollisim-
man monipuolisesti meren antimia kaikille. Ennen kaikkea kuluttajien mielipide ratkaisee 
hyvin paljon.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Kalakampanjasta tuli erinomainen puheenaihe. Oli hienoa huomata, että vaikka jotkut asi-
akkaat eivät alussa ymmärtäneet kalakampanjan tarkoitusta ja saimme paljon negatiivista pa-
lautteita, samaan aikaan saimme myös hyvin paljon kiitosta siitä, että valitsemme raaka-aineet 
asiakkaan puolesta kestävän kalastuksen mukaisesti. Jatkossakin aiomme pitää hyvänä ohjee-
na WWF:n Kalaopasta ja mahdollisuuksien mukaan käyttää ASC/MSC-sertifioituja tuotteita.”

4 %

41 %
55 %

YRITYSTEN VASTAUKSET



26

PIELISEN KALAJALOSTE 
 
www.pielisenkala.fi 

Pielisen Kalajaloste on Nurmeksessa toimiva 
yritys, joka tuottaa purkitettua kalaa kuluttajien 
tarpeisiin. Tuotannossa oleva kala saadaan 
troolaamalla omalla kalustolla Pielisestä tai 
muista puhtaista ja kalaisista järvistä. Käsit-
telemme muikkua, ahventa, särkeä ja kuhaa. 
Puhdistamme, savustamme ja purkitamme 
kalat laadukkaaksi lopputuotteeksi kuluttajille.

Liikevaihto: 1,5 milj. €

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Käytämme vain kotimaisia kalalajeja, jotka eivät ole uhanalaisia. Va-
likoimiimme kuuluvat muikku, ahven, särki, kuha ja hauki. Olemme 
lisänneet vähempiarvoisten kalojen käyttöä, uutuustuotteena savus-
tettu lahna.”

100 %

RAISIOAGRO/RAISIOAQUA
www.raisioagro.com

Raisioagro on osa Raisio-konsernia. Yhtiön 
toiminnan painopiste on rehuissa, ruokinta-
osaamisessa ja kasvinviljelyssä. Raisioagro 
on valmistanut rehuseoksia vuodesta 1948 
lähtien, ja sen markkina-asema on kotimaassa 
naudanrehuissa noin 40 prosenttia, kalanre-
huissa yli puolet. Kala- ja naudanrehuja vie-
dään Venäjälle, Baltian maihin ja IVY-maihin. 
Raisioagro on tuonut ensimmäisenä Suomen 
ja Venäjän markkinoille useita kasvatuselinkei-
noa merkittävästi kehittäneitä rehuratkaisuja. 

Liikevaihto (2015): 146 milj. €,  
henkilöstön lkm. 104

Raisioagro ilmoittautui mukaan kampanjaan 
syksyllä 2015.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Raisioagron 2009 lanseeraamat fytaasientsyymiä sisältävät kalanre-
hut pudottivat kalankasvatuksen vesistöjen fosforikuormitusta 26 pro-
sentilla. 2014 julkistettu Hercules Opti-ruokintakonsepti on pudottanut 
rehujen kalaperäisten raaka-aineiden osuutta merkittävästi etenkin re-
huissa käytettävän öljyn osalta, ja kalat tuottavat enemmän kalavalku-
aista ja kalaöljyä kuin niiden kasvatukseen on kulutettu. Ruokintakon-
septia noudattamalla kalankasvattajalla on oikeus käyttää kaloillaan 
vuonna 2015 julkistettua Benella-kirjolohibrändiä. Benella-kirjolohi on 
ympäristölle ystävällisempää ja sen tuotannossa noudatetaan kestävän 
kehityksen arvoja. Tavoitteemme on edistää Benellan menekkiä ja sen 
kasvatusta, jolloin Benellan hyödyt korostuvat myös ympäristössä.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Kalakampanja on omalta osaltaan haastanut meidät toimimaan en-
tistä vastuullisemmin ja mielestämme olemme onnistuneet haasteessa 
erittäin hyvin. Tästä osoituksena fytaasirehut, Hercules Opti-ruokinta-
konsepti ja Benella-kirjolohi. Olemme nostaneet innovatiivisella työl-
lämme kotimaisen kirjolohen ja yleensäkin kalankasvatuksen imagoa. 
Imagoa on nostanut myös kirjolohen pääsy WWF:n suositeltavien kalo-
jen listalle, jota elinkeinon hyväksi tekemämme työ edisti. Kirjolohella 
on tällä hetkellä positiivinen draivi, jonka katsomme hyödyntävän koko 
tuotantoketjua ja myös omaa liiketoimintaamme – jos ei aivan nyt, niin 
lähitulevaisuudessa. Innovatiivinen kestävän kehityksen mukainen 
työmme on tuottanut hyviä tuloksia ja tämän johdosta aiomme jatkaa 
valitsemaamme linjaa kotimaisen kalankasvatuksen etulinjassa.”

YRITYSTEN VASTAUKSET
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RUOKAKESKO OY
www.kesko.fi 

Ruokakesko on keskeinen toimija 
Suomen päivittäistavarakaupassa. 
Ketjuliiketoimintamallilla toimivia K-
ruokakauppoja on noin 900. Keskon 
ruokakaupan markkinaosuus oli Suo-
messa vuonna 2015 33 prosenttia  
ja HoReCa-sektorin markkinaosuus 
22 prosenttia.

Liikevaihto: 4 566 milj. €,  
henkilöstön lkm. 8 364 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Ruokakesko Oy:llä ei ole valikoimissaan WWF:n Kalaoppaassa punaisella lii-
kennevalolla merkittyjä kala- tai äyriäislajeja. Muutamilla K-ruokakaupoilla 
on ollut myynnissä yksittäisiä eriä vältettävien listoilla olevia kalalajeja. Näi-
hin kauppoihin on erikseen Ruokakeskon taholta oltu yhteydessä ja ohjeis-
tettu noudattamaan kalalinjausta. Villilohen osalta noudatetaan kansallisen 
lohistrategian linjausten mukaisesti EU:n määrittämiä kiintiöitä. Ruokakesko 
Oy:n valikoimapäätöksissä kestävien kalakantojen ja MSC ja ASC- sertifioitu-
jen toimittajien osuus on kasvanut. Kalaoppaassa keltaisella liikennevalolla 
merkittyjä lajeja otetaan valikoimiin erityistä harkintaa käyttäen. Kespro Oy 
sekä Ruokakeskon osto ja varastot ovat käynnistäneet toimintojensa MSC- ja 
ASC-sertifiointiprosessin.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Valikoimissa olevien sertifioitujen (MSC tai ASC) kalatuotteiden määrä kas-
voi Kalakampanja-vuosien aikana miltei nelinkertaiseksi. K-ruokakauppojen 
kauppiaiden ja henkilökunnan tietoisuus kala- ja äyriäistuotteisiin liittyvistä 
vastuullisuusasioista on lisääntynyt.”

20 %

80 %

S-RYHMÄ
https://www.s-kanava.fi  
 
S-ryhmä on suomalainen vähittäis-
kaupan ja palvelualan yritysverkosto, 
jolla on Suomessa yli 1 600 toimipaik-
kaa. S-ryhmän muodostavat osuus-
kaupat ja Suomen Osuuskauppojen 
Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti 
(2014): 11 182 milj. €, henkilöstön 
lkm. Suomessa noin 36 000

S-ryhmä ei pystynyt toimittamaan yk-
sityiskohtaisia tietoja kala- ja äyriäis-
valikoimiensa jakautumisesta WWF:n 
Kalaoppaan suositusten mukaan.

S-RYHMÄN KALATUOTTEIDEN HANKINTA JA VALIKOIMAT
”S-ryhmän kalatuotteiden hankinnassa noudatetaan S-ryhmän kalalinjausta, 
joka pohjautuu lajien uhanalaisuusluokitukseen, WWF:n Kalaoppaaseen, Marine 
Conservation Societyn suosituksiin sekä Luken tutkimustietoon. Valikoimiin ei 
hyväksytä kaloja uhanalaisista, vaarantuneista tai ylikalastuksen kohteena olevis-
ta kalakannoista ja kalan alkuperä tulee aina olla tunnettu. S-ryhmä ei hyväksy 
ympäristölle haitallisten kalastustapojen, kuten dynamiitin tai myrkyllisten ainei-
den, käyttöä kalojen pyynnissä, ja monille kalalajeille on asetettu erillisiä kalastus-
aluetta tai -menetelmää koskevia kriteereitä kuten esimerkiksi pohjatroolauksen 
kielto. S-ryhmän kalalinjauksen vaatimusten täyttyminen varmistetaan tuotteita 
hankittaessa, jolloin kalalaji, pyyntitapa, alkuperä ja sertifioinnit selvitetään.

S-ryhmän ruokakauppojen ja ravintoloiden MSC-tuotteiden valikoima on 
kasvanut merkittävästi. Vuonna 2012 ruokakauppojen valikoimissa oli 9 MSC-
sertifioitua tuotetta ja vuoden 2015 lopussa 53 MSC-sertifioitua ja 2 ASC-ser-
tifioitua tuotetta. S-ryhmän ravintoloiden valikoimissa on 46 MSC-sertifioitua 
tuotetta.”

S-RYHMÄN TAVOITTEET JA SITOUMUS WWF:N KALAKAMPANJAAN
”S-ryhmän kalalinjausta päivitetään ja laajennetaan säännöllisesti, viimeksi ke-
väällä 2014. Nykyinen linjaus kattaa noin sata lajia. Linjausta on laajennettu 
myös kattamaan useampia tuoteryhmiä, muun muassa lemmikkieläinten ruo-
kia. S-ryhmä on sitoutunut myös lisäämään kuluttajien tietoisuutta kestävästä 
kalastuksesta ja edistämään vastuullista kuluttamista. Lisäksi S-ryhmä on ollut 
mukana hakemassa ratkaisuja kotimaisten vaelluskalakantojen kestävyyden 
turvaamiseksi osallistumalla maa- ja metsätalousministeriön siika-, lohi- ja me-
ritaimentyöryhmiin.”

?
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STOCKMANN
www.stockmanngroup.com

Stockmann on vuonna 1862 
perustettu suomalainen vähit- 
täiskauppaa harjoittava pörs-
siyhtiö. 

Konsernin jatkuvien toimintojen 
liikevaihto (2015): 1 435 milj. €

Stockmannilla on 9 tavara-
taloa ja noin 500 myymälää 
19 maassa. 

Stockmann ilmoittautui mukaan 
kampanjaan syksyllä 2015. 

  
KAMPANJATAVOITTEET:
”Stockmann Herkkujen kalavalikoimassa panostetaan laatuun, tuoreuteen, valikoimaan 
ja vastuullisuuteen. Edistämme vastuullista kalakauppaa panostamalla kotimaisen kalan 
tarjontaan sen saatavuuden mukaan ja suosimme valikoimapäätöksissämme sertifioituja 
kala- ja äyriäistuotteita. Seuraamme keskustelua kestävän kalastuksen ja kalatalouden 
haasteista tarkoin. Stockmann ostaa kaikki kala- ja äyriäistuotteensa kalatukkureilta. 
Emme hyväksy dynamiitin tai myrkyllisten aineiden käyttämistä kalastuksessa.

Suomen Stockmann Herkkujen tuorekalatiskit ovat MSC-sertifioituja vuodesta 
2012 lähtien. MSC-sertifioitu kala on ulkomaista, vastuullisesti kalakantoja vaaranta-
matta pyydettyä villikalaa, jonka alkuperä on jäljitettävissä aina kalan pyyntipaikkaan 
saakka. Pidämme MSC-sertifikaattia tämän hetken parhaana ja luotettavimpana kes-
tävän kalastuksen merkkinä. Emme myy Suomessa uhanalaisiksi tai vaarantuneiksi 
luokiteltuja kala- ja äyriäislajeja. (Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010)”

JATKOTOIMENPITEET:
”Valitsemme valikoimiin ensisijaisesti WWF:n Kalaoppaassa vihreällä merkittyjä, suo-
siteltavia kalalajeja ja toissijaisesti keltaisella merkittyjä lajeja. Tavoitteenamme on, 
että emme myy WWF:n Kalaoppaan punaisella liikennevalolla merkittyjä, vältettäväk-
si luokiteltuja kalalajeja. Tuorekalatiskiemme valikoimissa on enää vain yksi punaisen 
listan lajike: trooppiset katkaraput, joita saatavuuden mukaan tarjoamme sertifioitui-
na. Muiden punaisen listan kalalajien myynti on lopetettu palvelutiskeissämme. Py-
rimme kalasäilykkeidemme osalta aktiivisesti etsimään vaihtoehtoja punaisen listan 
kalalajien korvaamiseksi vastuullisemmilla ja laadukkailla vaihtoehdoilla. Viestimme 
asiakkaillemme aktiivisesti kala- ja äyriäislinjauksestamme sekä sertifioidusta kalava-
likoimastamme.”

10 %

35 % 55 %

SUOMEN  
LÄHIKAUPPA OY
www.lahikauppa.fi

Suomen Lähikauppa Oy: n 
kauppaverkostoon kuuluu yli 600 
kauppaa eri puolilla Suomea. 
Suomen Lähikaupalla on kaksi 
kauppaketjua: Siwa ja Valintatalo.

Liikevaihto: 999 milj. €, 
henkilöstön lkm. 3 227

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Olemme saavuttaneet tavoitteemme, että valikoimissamme ei ole enää yhtään 
WWF:n Kalaoppaan määrittelemän punaisen listan tuotetta. MSC-merkittyjen 
tuotteiden osuus valikoimasta on kasvanut useimpien tavarantoimittajiemme 
siirryttyä käyttämään MSC-merkittyjä kala-lajeja. Olemme kalakampanjan 
alettua julkaisseet aihetta käsitteleviä juttuja sekä asiakaslehdessämme että si-
säisesti.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Olemme luopuneet kaikista kalaoppaan määrittelemistä punaisen listan tuot-
teista. Suosimme valikoimapäätöksissämme MSC-merkittyjä tuotteita. Suhtau-
dumme entistä vastuullisemmin kalatuotteiden hankinnassa raaka-aineiden 
alkuperään ja tavarantoimittajan vastuullisuuteen. Suhtaudumme kriittisesti 
myös kalaoppaan listaamiin keltaisen listan tuotteisiin ja pyrimme aktiivises-
ti vähentämään niiden osuutta valikoimissa ja korvaamaan niitä esim. MSC-
merkityillä tuotteilla.”

39 %

61 %
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VALIO FOOD SERVICES
http://www.valio.fi/ammattilaiset/foodservice/

Valio Oy on suomalainen elintarvikeyritys, 
joka jalostaa ja markkinoi pääasiassa 
maitotuotteita. Sen omistavat suomalaiset 
maidontuottajat.

Liikevaihto: 1 714 milj. €,  
henkilöstön lkm. 3 900

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Kalavalikoimamme elää paljonkin ja siinä huomioidaan asiakkaidem-
me toiveet ja tarpeet. Olemme pystyneet lisäämään valikoimaamme 
kotimaista harvemmin käytettyä kalaa, kuten esimerkiksi lahnaa. Myös 
kotimaisen kirjolohen pääsy WWF:n vihreälle listalle oli erittäin hyvä 
ja positiivinen asia meidän sekä suomalaisen kalatuotannon kannalta. 
Joitakin kotimaisia kalatuotteita olemme jättäneet pois valikoimas-
ta sitten vuoden 2012, etupäässä raaka-aineen tasaisen saatavuuden 
vuoksi.

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”WWF:n Kalakampanjan kautta tehty lupaus sekä WWF:n tekemä 
kalatyö asian tunnettuuden lisäämiseksi asiakkaiden keskuudessa on 
ohjannut meitä kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota kalatuot-
teidemme valintapäätöksiin. Tavoitteena on edelleen kehittää kalavali-
koimaamme niin, että vuoteen 2020 mennessä kaikki kalatuotteemme 
ovat ”vihreällä”.”

3 %

40 %
57 %

TUKO LOGISTICS  
OSUUSKUNTA
www.tuko.fi

Tuko Logistics Osuuskunta on päivittäis-
tavarakaupan valikoima-, hankinta- ja 
logistiikkapalveluyhtiö, jonka omistajina ja 
asiakkaina toimivat Wihuri Oy, Suomen Lä-
hikauppa Oy, Stockmann Oyj sekä Heinon 
Tukku Oy.

Liikevaihto (2015): 744 milj. €, 
henkilöstön lkm. n. 500.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:
”Tuko on käynyt kaloista ja niiden sijoittumisesta WWF:n listalle kes-
kustelua osuuskunnan jäsenten kanssa. Oma merkki –tuotteissa, ku-
ten Eldoradossa, ei vältettäväksi luokiteltuja tuotteita ole ollut enää 
noin vuoteen. Muista valikoimissa olevista kalatuotteista viimeisetkin 
vältettäväksi luokitellut kalat on vuoden 2015 loppuun mennessä vaih-
dettu suositeltaviin tai MSC-merkittyihin kaloihin.”

KALAKAMPANJAN TÄRKEIN SAAVUTUS YRITYKSESSÄNNE:
”Kampanja on lisännyt kuluttajien yleistä tietoa uhanalaisista kala-
kannoista ja tätä kautta lisännyt kaikkien sidosryhmien halua vaatia, 
tarjota ja valita aiempaa kestävämmät kalatuotteet valikoimiinsa.”

48 %
52 %
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4. KALAKANTOJEN SUOJELU 
JA KALASTUSHALLINTO

Suomen uhanalaiset kalat

Suomen uhanalaisten kalojen heikko asema sekä halu parantaa kansalaisten tietämystä 
aiheesta olivat keskeisiä taustavaikuttimia Kalakampanjan käynnistämiselle. Kampanjas-
sa uhanalaisten kalakantojen osalta vähimmäistavoitteeksi asetettiin, että äärimmäisen 
uhanalaisten lajien, kuten meritaimenen, ankeriaan, meriharjuksen, saimaannieriän ja 
järvilohen, luonnonkannat rauhoitettaisiin kaikelta kalastukselta, ja että suomalaiset kala-
kaupat ja ravintolat luopuisivat näiden uhanalaisten lajien myymisestä.

Istutuksiin perustuvan kalavesien hoidon sijaan WWF halusi edistää kalastuspolitiikkaa, 
joka parantaisi kalojen luontaisia lisääntymismahdollisuuksia muun muassa virtavesikun-
nostusten ja kalateiden rakentamisen avulla. WWF:n työn kannalta keskeisinä toimenpitei-
nä nähtiin yleisen tietoisuuden kasvattaminen viestinnän keinoin, poliittinen vaikuttamis-
työ osana kalastuslain kokonaisuudistusta sekä kauppojen ja ravintoloiden sitouttaminen 
uhanalaisten kalojen myymisen lopettamiseksi. 

Uhanalaisten kalojen suojelulla kansan tuki

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukemassa Kestävällä kalalla -hankkeessa selvitettiin 
suomalaisten tietämystä uhanalaisista kaloista ja asenteita niihin liittyen. Kyselyä varten 
haastateltiin vuonna 2013 yli 2000 täysi-ikäistä suomalaista. Vastanneista suurin osa (67 
prosenttia) ei osannut sanoa, montako uhanalaista kalalajia Suomessa esiintyy. Kuitenkin 
lähes kaikki (87 prosenttia) kannattivat äärimmäisen uhanalaisten kalalajien rauhoitta-
mista väliaikaisesti kaikelta kalastukselta. Ainoastaan 5 prosenttia vastanneista ei pitänyt 
rauhoittamista tarpeellisena. Selvä enemmistö (78 prosenttia) ei hyväksynyt uhanalaisten 
kalojen myyntiä. Vuonna 2016 TNS-gallupilla teettämässämme kyselyssä luku oli noussut 
81 prosenttiin. Ainoastaan 6 prosenttia hyväksyi uhanalaisten kalojen myynnin.

Kissa pöydälle

Julkinen keskustelu uhanalaisista kalalajeista kiihtyi vuoden 2012 aikana. Tätä ruokki 
edellissyksynä leimahtanut kiista Itämeren lohikiintiöistä (ks. Lohipolitiikka raivaa tie-
tä uhanalaisten kalojen suojelulle, s. 31) sekä kaupallisesti tärkeiden Itämeren lohen ja 
vaellussiian listaaminen WWF:n Kalaoppaan vältettävien lajien joukkoon. Erityisen tär-
keää keskustelun synnyttämisessä oli julkisuuden henkilöiden ja sosiaalisessa mediassa 
aktiivisten kansalaisten tarmo ja sinnikkyys (ks. Jasper Pääkkönen, uhanalaisten kalojen 
puolustaja, s. 32).

Meritaimen, saimaannieriä ja 
järvilohi ovat uhanalaisempia 

kuin saimaannorppa
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Vain 6 prosenttia suomalai-
sista hyväksyy uhanalaisten 

kalojen myynnin
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LOHIPOLITIIKKA RAIVAA TIETÄ UHANALAISTEN KALOJEN SUOJELULLE
Itämeren lohikannat ovat kärsineet historian saatossa 
huomattavasti liikakalastuksesta, vesistöjen patoami-
sesta, jokiuomien perkauksesta sekä ihmistoiminnan 
aiheuttamasta kuormituksesta. 2000-luvun alussa lo-
hikannat näyttivät varovaisia elpymisen merkkejä, ja 
vuonna 2008 voimaan astunut ajoverkkojen käyttö-
kielto loi uutta uskoa lohen tulevaisuuteen. Lisäksi Eu-
roopan komissio julkaisi elokuussa 2011 ehdotuksensa 
Itämeren lohen monivuotiseksi hoitosuunnitelmaksi, 
mikä edelleen vahvisti käsitystä poliittisesta tahtotilas-
ta lohikantojen elvyttämiseksi.

Vuosien 2010 ja 2011 Simo- ja Tornionjoen nousukala-
seurannassa havaitut nousulohimäärät olivat kuitenkin 
kaukana turvallisesta tasosta. Syyksi heikkoon kala-
määrään epäiltiin lohen vaelluspoikasten kasvanutta 
kuolleisuutta sekä voimakkaasti lisääntynyttä ajosii-
makalastusta Itämeren pääaltaalla. Lisäksi kansainvä-
lisen merentutkimusneuvosto ICES:n tutkijat epäilivät, 
että suuri osa Itämeren pääaltaalla pyydetyistä lohista 
jäi kokonaan raportoinnin ulkopuolelle tai raportoitiin 
virheellisesti meritaimenina. Lohen kalastuksen sääte-
ly oli epäonnistunut, eivätkä kalastuskiintiöt olleet käy-
tännössä rajoittaneet kalastusta lainkaan. 

ICES ehdotti toukokuussa 2011 edellisvuosien tapaan 
tuntuvaa leikkausta lohen kalastuskiintiöihin. Tällä 
kertaa myös Euroopan komissio asettui kannattamaan 
tutkijoiden suositusta. Kuitenkin sekä Suomi että muut 
Itämeren rantavaltiot olivat haluttomia näin tuntuviin 
kiintiöleikkauksiin. Suomen hallituksen näkemys oli 
leikata kiintiöitä maltillisesti ja pitää Itämeren pääal-
taan ja Pohjanlahden lohikiintiö noin kolminkertaisena 
tutkijoiden suosituksiin nähden. 

Lohikeskustelu sai syksyn 2011 aikana ennennäke-
mättömät mittasuhteet, ja uusi eduskunta otti kan-
nanotoissaan tiukan linjan kestävämmän lohipolitii-
kan puolesta. Lohensuojelijoiden pettymykseksi EU:n 
kalastusministerit vahvistivat Itämeren lohikiintiön 
yli kaksinkertaiseksi tutkijoiden suosituksiin nähden. 

Kiintiö kuitenkin puolittui edellisestä vuodesta ja en-
simmäistä kertaa se asetettiin tasolle, jolla olisi rajoitta-
vaa vaikutusta lohenkalastukseen. Myös suomalaisten 
ja ruotsalaisten kalastajien ajosiimakalastusta rajoi-
tettiin. Merkittävä askel kestävämmän lohipolitiikan 
suuntaan oli otettu.

Syksyn 2011 jälkeen olemme saaneet todistaa ennätyk-
sellisiä lohikesiä erityisesti Pohjanlahteen laskevissa 
lohijoissa. Lohikeskustelu on jatkunut kiivaana, mutta 
2014 hyväksytty kansallinen lohi- ja meritaimenstra-
tegia on edesauttanut tuntuvasti konfliktien ja ristirii-
tojen sovittelussa. Syksyllä 2015 koimme historiallisia 
hetkiä, kun vuosien työn tuloksena Itämeren pääaltaan 
ja Pohjanlahden lohikiintiö vahvistettiin ICES:n suosi-
tusten mukaisesti. 

Merkittävässä asemassa villin lohen puolustajana on 
ollut 30-vuotias Tornion-Muonionjoki seura (myö-
hemmin Jokiseura). Jokiseuran aloitteisiin kuuluu 
muun muassa vuoden 2007 lohiadressi, jonka ta-
voitteena oli vakauttaa Suomen kalastuspolitiikka ja  
saada aikaan vaelluskalalaki. Jokiseura myös lansee-
rasi ajatuksen lohistrategiasta jo vuosia ennen kuin 
maa- ja metsätalousministeriö perusti lohi- ja meritai-
menstrategiaa valmistelleen työryhmän joulukuussa 
2012. Lisäksi Jokiseura laati yhteistyössä Perämeren 
ka-lastajien kanssa maa- ja metsätalousministeriölle  
ehdotuksen lohenkalastuksen sopeuttamisohjelmaksi 
vuosille 2013–2017. Ehdotus sisälsi muun muassa siir-
tymisen kalastajakohtaisiin kiintiöihin, mikä otettiin 
mukaan myös kansallisen lohi- ja meritaimenstrategi-
an toimenpiteisiin.

Jokiseuran ponnistelut ja aktiivisuus niin ministeri-
ön, eduskunnan kuin Euroopan Unionin toimielinten 
suuntaan ovat olleet merkittävässä asemassa Suomen 
lohipolitiikan uudistamisessa. Jokiseuran työ osoittaa 
erinomaisella tavalla, kuinka merkittävä rooli paikallis-
yhteisöjen ja kansalaisten aktiivisuudella voi parhaim-
millaan olla poliittisessa päätöksenteossa.

KALAKANTOJEN SUOJELU JA KALASTUSHALLINTO
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JASPER PÄÄKKÖNEN, UHANALAISTEN KALOJEN PUOLUSTAJA
Kalamies ja näyttelijä Jasper Pääkkönen on viime vuosi-
en aikana ollut uhanalaisten kalojen näkyvin puolustaja 
Suomen mediassa. Pääkkönen on puolustanut uhan-
alaisia kaloja myös WWF:n Kalakampanjan kasvoina ja 
muun muassa esiintynyt Kalakampanjan videolla. Jul-
kisuuden henkilönä Pääkkönen on nostanut uhanalais-
ten kalojen heikon aseman jokaisen suomalaisen tietoi-
suuteen – saavutus, jonka merkitystä ei voi liioitella.

Jasper Pääkkönen, mikä on ollut mielestäsi suu-
rin saavutus kalojen suojelussa viime vuosina?
– On selvä, että kalastuslain muutos, tiukentuneet ala-
mitat ja Itämeren lohen pienentyneet saaliskiintiöt ovat 
merkittäviä askelia kalojensuojelun saralla. Kuitenkin 
suurin saavutus on mielestäni ollut yleisen tietouden 
ja ymmärryksen lisääntyminen uhanalaisten kalakan-
tojemme tilanteesta. Kuulen jatkuvasti kommentteja ja 
kiitosta tutuilta ja tuntemattomilta siitä, kuinka he eivät 
ole aiemmin tulleet edes ajatelleeksi, että kalatiskien 
valikoimasta voisi löytyä uhanalaisia tai vaarantuneita 

kaloja, ja kuinka kalakantojen ympärillä käyty julkinen 
keskustelu on avannut silmät sille, että myös kuluttajan 
on oltava tarkkana tehdessään ostopäätöksiä.

Onko jotain jäänyt hampaankoloon?
– On hämmentävää, kuinka tietyt poliittiset tahot pyrki-
vät yhäkin kaikin keinoin jarruttamaan kalakantojen el-
vyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Ja hämmästyttävin-
tä on, että nämä samat tahot ovat maaseudun asiaa ajavia 
puolueita ja järjestöjä. Juuri maaseutu hyötyisi elinvoi-
maisista kalakannoista kaikkein eniten lisääntyneen 
luonto-, elämys- ja kalastusmatkailun myötä. On surul-
lista, että iso osa aktiivisimmista ja maksukykyisimmistä 
kalastuksen harrastajistamme matkaa tänäkin vuonna 
naapurimaihimme Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle parem-
pien kalakantojen perässä, kun samoille matkailueuroille 
olisi huutava tarve monilla suomalaisilla muuttotappioi-
silla pienpaikkakunnilla. Hienoja vesiä on Suomi pullol-
laan, mutta naapurimaiden runsaammat kalakannat hou-
kuttavat rajojen toiselle puolelle kalastamaan.

Jasper Pääkkönen (oik.) ja DamNation -elokuvan tuottaja Matt Stoecker (vas.) Helsingin Vanhankaupunginkosken padolla.
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Julkinen keskustelu ei jäänyt ainoastaan ympäristö- ja kalastusalan järjestöjen keskinäi-
seksi peitsien kalisteluksi, vaan myös tutkijoilla ja hallinnon edustajilla oli keskustelussa 
keskeinen rooli. Ilahduttavaa oli, että erityisesti tutkijoiden ääni pääsi vahvasti esiin valta-
medioissa. Tästä suuri kiitos kuuluu rohkeille tutkijoille, jotka toivat ennakkoluulottomasti 
esiin sekä uhanalaisten kalakantojemme heikon tilanteen että ratkaisumahdollisuuksia ti-
lanteen korjaamiseksi.

Kalakantojen elvyttäminen poliittiselle agendalle

Valtionhallinnossa avattiin vuoden 2012 aikana uusia ovia uhanalaisten kalakantojen suo-
jelulle. Tärkeä askel kehityksessä oli Kansallisen kalatiestrategian hyväksyminen valtioneu-
voston periaatepäätökseksi. Kalatiestrategian tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantunei-
den vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen siirtämällä painopistettä kalojen 
istutuksista luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. 

Tärkeä ja käytännössä ensimmäinen konkreettinen ja laajamittainen päänavaus uhanalaisten 
kalojen suojeluun liittyen oli Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten historiallinen 
päätös, jolla luonnossa syntynyt rasvaevällinen meritaimen rauhoitettiin kalastukselta Suo-
menlahden valtionvesillä vuoden 2013 alusta lähtien. Valtioneuvosto seurasi vuotta myöhem-
min ELY-keskusten viitoittamaa tietä rauhoittamalla saimaannieriän kalastukselta sekä nos-
tamalla meri- ja järvitaimenen, järvilohen ja harjuksen alamittoja vuoden 2014 alusta lähtien. 
Myöhemmin vuoden 2015 lopussa vahvistetussa kalastusasetuksessa säädettiin myös meri- ja 
järvitaimenen, meriharjuksen ja järvilohen luonnonkantojen rauhoittamisesta.

Siikakiistasta yhteiseen mietintöön

Varsinaista kampanjavuotta (2012) väritti kiivas väittely vaellussiian ja Itämeren lohen si-
joittumisesta WWF:n Kalaoppaan punaiselle eli vältettävien lajien listalle. Kalastusalan jär-
jestöt katsoivat, että heikennys oppaan suosituksissa sai aikaan siika- ja lohiboikotin, joka 
heikensi kalastajien toimeentuloa. WWF puolestaan painotti sitä, että suositus perustuu 
tieteelliseen tietoon ja virallisiin uhanalaisuusluokituksiin.

Kiistan seurauksena maa- ja metsätalousministeriö asetti syksyllä 2012 siikatyöryhmän 
valmistelemaan ehdotusta siikakantojen tilan parantamiseksi. Työryhmän mietinnön mu-
kainen siikaohjelma vahvistettiin seuraavana syksynä. Siikaohjelman vaikuttavuudesta 
jätettiin useita eriäviä mielipiteitä ja täydentäviä lausumia, eikä vieläkään ole varmuutta, 
saadaanko ohjelman avulla parannettua siikakantojen tilaa, vai tarvitaanko kantojen el-
vyttämiseksi tiukempaa kalastuksen säätelyä ja muita toimenpiteitä. Kauan kaivattu sii-
ankalastuksen säätely- ja tutkimusohjelma kuitenkin mahdollisti vaellussiian siirtymisen 
WWF:n Kalaoppaan punaiselta eli vältettävien lajien listalta keltaiselle eli harkiten käytet-
tävien listalle elokuussa 2013.

Lohi- ja meritaimenstrategia

Siikatyöryhmässä aloitettua sovittelutyötä seurasi maa- ja metsätalousministeriön joulu-
kuussa 2012 asettama lohistrategiatyöryhmä, jonka taustalla oli huoli Itämeren lohi- ja  
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KOULUJEN KALAKAMPANJA
Osana WWF:n Kalakampanjaa järjestettiin Pehmoka-
lakampanja kouluille. Tavoitteena oli antaa kouluille 
mahdollisuus osallistua positiivisella tavalla WWF:n 
suojeluviestin levittämiseen sekä tuoda ympäristökasva-
tus uudella tavalla mukaan käsityötunneilla tapahtuvaan 
opetukseen.

Yhteistyökumppaneina kampanjassa olivat Helsingin 
yliopisto ja Helsingin kaupungin kirjastot. Helsingin yli-
opiston käsityöopettajaopiskelijat laativat kurssitöinään 
ohjeet, kuinka käsityötunneilla voidaan taiteilla kahdek-
saa eri uhanalaista kalalajia esittäviä pehmoleluja. Hel-
singin kaupunginkirjasto oli mukana mahdollistamassa 
näyttelyiden järjestämistä ja viesti kampanjasta kouluille.

Vaikka yhteistyökumppanit olivat Helsingistä, kampanja 
kohdistui koko Suomeen. Mukaan ilmoittautui 80 kou-
lua ja lähes 7 500 oppilasta. Voimme olettaa, että ainakin 
yhtä monta kalapehmoa valmistettiin kampanjan aikana. 

Pehmokalanäyttelyitä järjestettiin syksyn 2012 ja 
kevään 2013 aikana 13 paikkakunnalla. Yhteensä 
näyttelyitä järjestettiin 18. Lisäksi kampanjan vies-
tit olivat esillä näyttelyissä Helsingissä Sea Lifessa 
ja Sanomatalossa osana helsinkiläisten koulujen tai-
denäyttelyä. Varovasti arvioiden näyttelyt keräsivät 
yhteensä noin 15 000 kävijää. Kampanjasta julkais-
tiin lehtiartikkeleita, useat koulut kertoivat tekemi-
sestään koulunsa blogissa, ja käsityöopettajaopiske-
lijat jakoivat tietoa omalla sähköisellä foorumillaan. 
Joitakin WWF:lle lähetettyjä pehmokaloja ja kou-
lujen terveisiä liitettiin myös maatalousministerille 
luovutettuun vetoomukseen.

Opettajien palaute kampanjasta oli todella innos-
tunutta: osallistuminen koettiin hauskaksi, uu-
denlaiseksi ja mielekkääksi. Samalla ainakin 7 500 
oppilasta tuli tietoisiksi suomalaisten uhanalaisten 
kalalajien tilanteesta.
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meritaimenkantojen tilasta sekä erityisesti eduskunnan vaatimus löytää yhteisymmärrys 
kestävästä lohipolitiikasta. Työryhmä, johon kuului yhteensä 27 jäsentä, oli kokoonpanol-
taan poikkeuksellisen laaja-alainen. Lisäksi työskentelyn aikana kuultiin lukuisia asian-
tuntijoita. Työryhmän tehtävästä ennustettiin erittäin haastavaa, mutta loppujen lopuksi 
ainoastaan Energiateollisuus ry jätti eriävän mielipiteen lokakuussa 2013 valmistuneeseen 
esitykseen kansallisesta lohi- ja meritaimenstrategiasta.

Lohi- ja meritaimenstrategia hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 
2014. Strategia sisältää useita merkittäviä linjauksia muun muassa tieteelliseen tietoon 
perustuvasta kalastuksensäätelystä, päätöksenteon avoimuudesta sekä tavoitteista lohi- ja 
meritaimenjokien poikastuotannolle. Yksi strategian tärkeimpiä vaatimuksia on, että erityi-
sesti meritaimenen pyyntiä rajoitetaan voimakkaasti. 

Lohi- ja meritaimenstrategia liittyy läheisesti vuonna 2012 hyväksyttyyn kalatiestrategiaan, 
ja yhdessä ne muodostavat suuntaviivat uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämisel-
le. Lohi- ja meritaimenstrategian sekä kalatiestrategian voidaan katsoa myös linjanneen 
monia kalastuslain uudistuksessa päätetyistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Strategioiden 
merkittävyyttä korostaa se, että Sipilän hallituksen ohjelmassa vaeltavien ja uhanalaisten 
kalakantojen elvyttäminen on nostettu luontopolitiikan kärkihankkeeksi. Strategioiden toi-
meenpanon vauhdittamiseksi valtio on suunnannut rahoitusta vaelluskalakantojen elvyttä-
miseen kalatiestrategian mukaisissa pilottikohteissa.

Kalastuslain kokonaisuudistus

Suomessa kalat eivät valitettavasti kuulu ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädännön piiriin, 
vaan myös uhanalaisten kalakantojen suojelua ohjataan kalastuslailla ja -asetuksella. Kalas-
tuslain kokonaisuudistus oli erittäin tarpeellinen erityisesti uhanalaisten kalojen suojelun 
näkökulmasta, sillä edellinen, vuonna 1982 voimaan astunut kalastuslaki ei ollut riittävä tur-
vaamaan uhanalaisten kalalajien ja -kantojen säilymistä luonnossamme. Vuoteen 2014 asti 
Suomessa ei ollut ainuttakaan kalalajia tai -kantaa, joka olisi rauhoitettu kalastukselta kalas-
tuslainsäädännöllä. Vanhan kalastuslain puutteet ovat myös osaltaan vaikuttaneet monien 
kalakantojen heikkoon tilaan, sillä istutuskeskeinen kalakantojen hoito on monessa tapauk-
sessa johtanut kasvaneeseen ja lähestulkoon rajoittamattomaan kalastukseen, jolloin istutet-
tujen kalojen lisäksi myös luonnonkannat ovat joutuneet liian voimakkaan pyynnin kohteeksi.

Maa- ja metsätalousministeriö johti vuosina 2009–2011 toiminutta työryhmää, jonka eh-
dotus toimi pohjana uudelle kalastuslaille. Uusi kalastuslaki hyväksyttiin monien mutkien 
kautta keväällä 2015, ja sitä täydentävä kalastusasetus valmistui loppuvuodesta 2015. Uusi 
kalastuslainsäädäntö astui voimaan vuoden 2016 alussa.

Uusi kalastuslaki on kokonaisuudessaan tärkeä askel kestävän kalastuksen ja uhanalaisten 
kalalajien suojelun edistämisessä. Uuden lain tavoitteena on tukea istutusten sijaan kalojen 
luontaista lisääntymistä ja tehostaa heikentyneiden ja uhanalaisten kalakantojen suojelua. 
Uusi kalastuslaki painottaa kalastuksen säätelyä keskeisenä välineenä kalakantojen hoidos-
sa, ja tavoitteena on, että kalavarojen käyttö ja hoito perustuvat entistä enemmän kalakan-
noista ja kalastuksesta kerättävään tietoon.
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http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150379


36

Uhanalaisuus-
luokitus

Tilanne vuonna 2011 Tilanne vuonna 2016 Suojelu-
tilanteen 
muutos

Järvilohi 
(Salmo salar  
m. sebago)

Äärimmäisen  
uhanalainen

Valtakunnallinen alamitta 40 cm, 
syysrauhoitus poikkeuksin  
1.9. –30.11.

Luonnonkannat rauhoitettu Vuoksen  
ja Hiitolanjoen vesistössä, muualla  
alamitta 60 cm. Syysrauhoitus joessa  
ja purossa 1.9.–30.11.

Meriharjus 
(Thymallus 
thymallus)

Äärimmäisen  
uhanalainen

Valtakunnallinen alamitta  
30 cm, kevätrauhoitus  
poikkeuksin 1.4.–31.5.

Rauhoitettu kalastukselta.

Meritaimen 
(Salmo trutta)

Äärimmäisen  
uhanalainen

Valtakunnallinen alamitta 40 cm, 
syysrauhoitus poikkeuksin  
joessa ja purossa 1.9–30.11.

Lohi- ja meritaimenstrategia, luonnon- 
kannat rauhoitettu kalastukselta Suo-
menlahdella 2016 alkaen ja muualla 
2019 alkaen. Istutetun kalan valtakun-
nallinen alamitta 50 cm. Syysrauhoitus 
joessa ja purossa 1.9.–30.11.

Saimaannieriä 
(Salvelinus 
alpinus)

Äärimmäisen  
uhanalainen

Alamitta Vuoksen vesistö- 
alueella 40 cm, syysrauhoitus 
Vuoksen vesistöalueella 
11.9.–15.11.

Rauhoitettu kalastukselta Kuolimossa  
ja Saimaassa Puumalansalmen ja 
Vuoksenniskan välisellä alueella.  
Syysrauhoitus 1.9. –30.11.

Ankerias 
(Anguilla  
anguilla)

Erittäin uhanalainen Ei valtakunnallisia pyynti- 
rajoituksia

Ei valtakunnallisia pyyntirajoituksia

Siika 
(Coregonus 
lavaretus)

Vaellussiika:  
erittäin uhanalainen
Karisiika:  
vaarantunut
Planktonsiika: 
vaarantunut

Ei valtakunnallisia pyynti- 
rajoituksia.

Siika-asetuksen mukainen verkko- 
kalastuksen säätely merialueella.  
Syysrauhoitus mereen laskevassa 
joessa ja purossa 1.9.–30.11.

Sisävesien 
taimen 
(Salmo trutta)

Erittäin uhanalainen 
(napapiirin etelä- 
puolella)

Valtakunnallinen alamitta 40 cm, 
syysrauhoitus poikkeuksin  
joessa ja purossa 1.9.–30.11.

Luonnonkannat rauhoitettu kalastuk-
selta 64oN eteläpuolella. 64oN - 67oN 
luonnontaimenen alamitta 60 cm.  
Istutetun kalan alamitta 50 cm. Syys- 
rauhoitus joessa ja purossa 1.9–30.11.

Lohi 
(Salmo salar)

Vaarantunut Saaliskiintiöt huomattavasti 
suosituksia suuremmat, rannik-
kokalastuksen ajallinen säätely, 
alamitta 60 cm paitsi Oulun ja 
Lapin läänien vesillä 50 cm, 
syysrauhoitus poikkeuksin  
joessa ja purossa 1.9.–30.11

Lohi- ja meritaimenstrategia, saaliskiin-
tiöt kestävällä tasolla, rannikkokalas-
tuksen ajallinen säätely, alamitta 60 cm 
paitsi Oulun ja Lapin läänien vesillä  
50 cm, syysrauhoitus joessa ja purossa 
1.9.–30.11.

UHANALAISTEN KALOJEN ALAMITAT JA RAUHOITUKSET
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Uuden kalastuslain ja -asetuksen myötä lähes kaikki kalastuksen kohteena olevat uhan-
alaiset kalalajit tai niiden luonnossa lisääntyvät kannat on joko rauhoitettu kalastukselta 
tai niiden kalastusta säädellään voimassa olevan hoitosuunnitelman mukaisesti (ks. Uhan-
alaisten kalojen alamitat ja rauhoitukset s. 36). Ainoastaan sisävesien uhanalaiset siikakan-
nat ovat toistaiseksi hoitosuunnitelmien tai tarkemman kalastuksen säätelyn ulkopuolella.

Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan uudistus

Yhteistä kalastuspolitiikkaa on pidetty yhtenä suurimmista epäonnistumisista EU:n histo-
riassa. Politiikan perustuminen lyhyen tähtäimen voittojen tavoitteluun, ylikalastus, rapor-
toimattoman kalastuksen hampaaton valvonta ja tuhlaava saaliin takaisinheitto ovat johta-
neet siihen, että maailman heikoimmat kalakannat löytyvät EU:n vesiltä. 

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksensa uudesta yhteisestä kalastuspolitiikasta vuonna 
2011, ja lopullisen hyväksynnän se sai joulukuussa 2013. Uuden kalastuspolitiikan tärkeim-
pänä tavoitteena on lopettaa ylikalastus kaikilla EU:n merialueilla vuoteen 2020 mennes-
sä. Tähän pyritään erityisesti monivuotisten hoitosuunnitelmien kautta. Lisäksi sivusaa-
liin poisheittäminen tullaan kieltämään EU-vesillä. Itämeri on yhteisen kalastuspolitiikan 
toimeenpanon kannalta keskiössä, sillä juuri Itämerellä on ensimmäisenä otettu käyttöön 
saaliin poisheittokielto vuoden 2015 alusta lähtien. Myös ensimmäinen monivuotinen hoi-
tosuunnitelma on tarkoitus panna täytäntöön Itämerellä.

Kalastuspolitiikka muuttuu – kalakannat elpyvät

WWF:n ja maa- ja metsätalousministeriön näkemykset Suomessa harjoitettavasta ka-
lastuspolitiikasta ovat historiallisesti olleet ristiriitaiset. Etenkin ministeriön lohipoli-
tiikka sekä haluttomuus uhanalaisten kalalajien tiukempaan suojeluun ovat saaneet niin 
WWF:ltä kuin muiltakin ympäristö- ja kansalaisjärjestöiltä sekä vapaa-ajankalastajilta 
kovaa arvostelua. Ministeriön viime vuosien toimet lohipolitiikassa, uhanalaisten kalojen 
suojelussa sekä ympäristöjärjestöjen ja kalastuselinkeinon välejä repineiden ristiriitojen 
ratkaisussa ovat kuitenkin edistäneet yhteistyötä merkittävästi. Merkittävää edistystä ovat 
tuoneet myös kalastushallinnon yhteistyöryhmien ja neuvottelukuntien avautuminen ym-
päristöjärjestöille sekä useat viime vuosina toteutetut osallistavat prosessit, jotka ovat luo-
neet onnistuneesti luottamuksen ilmapiiriä. Tänä päivänä voidaankin todeta ympäristöjär-
jestöjen ja Suomen kalataloushallinnon edenneen merkittävällä tavalla konflikteista kohti 
aitoa kumppanuutta.

Silakkakantojen vahvistumisen seurauksena Suomi on tällä hetkellä kalastuskiintiöissä 
mitattuna Itämeren suurin kalastusvaltio. Vahvat silakkakannat ja niiden kestävä hyö-
dyntäminen ovat tehneet Suomesta myös yhden vastuullisimmista kalastusvaltioista Eu-
roopan vesillä. Brittiläisen New Economics Foundationin (NEF) vertailun mukaan Suomi 
on ollut vastuullisin pohjoiseurooppalainen EU-jäsenmaa kalastuskiintiöpäätöksissä vuo-
sien 2001–2015 aikana (NEF 2015). Myös vuoden 2016 Environmental Performance In-
dex (EPI) -tutkimuksen mukaan Suomi sijoittuu kalakantoja tarkastelevan mittarin osalta 
maailmanlaajuisesti kymmenen parhaiten suoriutuneen valtion joukkoon (Hsu ym. 2016).  
EU-maista ainoastaan Malta suoriutui EPI:n mukaan Suomea paremmin. Tällä hetkellä 
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onkin jopa perusteltua sanoa, että Suomi on yksi maailman johtavia maita kaupallisten 
kiintiöityjen kalakantojen kestävässä hallinnoinnissa.

Lohi- ja meritaimenkannat kasvussa

Poliittisten päätösten konkreettiset vaikutukset kalakantojen tilaan ovat usein nähtä-
villä vasta vuosien päästä. Kuitenkin viime vuosina toteutetut säätelytoimenpiteet kan-
tavat jo nyt hedelmää. Itämeren lohenkalastuksen säätely näkyy konkreettisesti ennä-
tyksellisen runsaina emokalamäärinä erityisesti Perämereen laskevissa joissa. Vuosina 
2010 ja 2011 Tornionjokeen nousi vain noin 20 000 kutulohta, mutta kesällä 2014 nou-
sukaloja oli jo yli 100 000 (kuva 6; Luonnonvarakeskus 2016). 

Tällä hetkellä useimpien Itämeren villien lohikantojen on ennustettu elpyvän (ICES 
2015). Myös Suomenlahteen laskevassa Kymijoessa on havaittu ennätysmääriä luon-
nossa syntyneitä poikasia (Pakarinen & Saura 2016). Kymijoen luonnontuotannon 
ennustetaan myös kasvavan merkittävästi, kun vaelluskaloille avautuu kesällä 2016 
nousuyhteys lisääntymisalueille Korkeakosken uuden kalatien kautta. Lisäksi niin sa-
notuista menetetyistä lohijoista ainakin Perämereen laskevassa Kiiminkijoessa on varo-
vaisia merkkejä luonnonlisääntymisen elpymisestä.

KUVA 6. LOHIKIINTIÖT JA TORNIONJOKEEN 
PALAAVIEN LOHIEN MÄÄRÄ 
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Kalastuskiintiöiden leikkaukset ja sitä myötä kasvaneet nousulohimäärät näkyvät myös 
taloudellisina hyötyinä erityisesti kalastusmatkailun kautta. Luonnonvarakeskuksen 
(2015) mukaan vuonna 2014 Tornionjoen yhtenäisluvan lunasti yli 10 000 kalasta-
jaa, mikä on kaksinkertainen määrä 2000-luvun keskiarvoon verrattuna. Valtaosa  
(86 prosenttia) luvan ostaneista oli ulkopaikkakuntalaisia, ja kalastusmatkailijoiden käyt-
tämä rahasumma oli arviolta lähes kuusi miljoonaa euroa. Mikäli jokeen palaavien kalojen 
määrä saadaan pidettyä pysyvästi hyvällä tasolla, voidaan kalastusmatkailulle ennustaa 
kasvua myös tulevaisuudessa. 

Meritaimen on äärimmäisen uhanalainen laji. Valtaosa Suomen alkuperäisistä ja yhä jäl-
jellä olevista meritaimenkannoista lisääntyy Suomenlahteen laskevissa joissa ja puroissa. 
Suomenlahden alueella on pitkä historia vaelluskalojen ja erityisesti taimenkantojen el-
vyttämisestä elinympäristökunnostuksilla. Kunnostuksista ovat vastanneet viranomaisten 
lisäksi vapaaehtoistoimintaan perustuvat järjestöt, kuten Virtavesien hoitoyhdistys Virho 
(ks. Vapaaehtoistyötä virtavesien hyväksi, s. 40). Vuosia jatkuneet virtavesien kunnostukset 
ja viime vuosien onnistuneet kalastuksen säätelytoimet ovat edesauttaneet taimenkantojen 
elpymistä (Pakarinen & Saura 2016). Poikastiheydet ovat kasvaneet jo pidempään monissa 
Suomenlahteen laskevissa rannikkojoissamme, ja parina viime syksynä on havaittu myös 
suurten kututaimenten selvää runsastumista.

KALAKANTOJEN SUOJELU JA KALASTUSHALLINTO

Tornionjoen kalastus-
matkailun arvo on jo 

lähes 6 miljoonaa euroa

Rannikkokalastuksen saaliit tasaiset, sisävesillä ennätyssaaliit

Ammattikalastajien määrä on laskenut voimakkaasti sekä meri- että sisävesialueilla 2000-lu-
vun aikana. Merialueen silakkasaalis on kuitenkin kasvanut voimakkaasti 2000-luvun alusta 
lähtien. Rannikkokalastuksen kokonaissaaliit ovat säilyneet suhteellisen tasaisina viimeisen 
kymmenen vuoden ajan. Verkkosaalis on laskenut hitaasti, mutta rysäsaalis on kasvanut ja saa-
vutti 2000-luvun huippunsa vuonna 2014. Rysäsaalista on kasvattanut etenkin särkikalojen 
tehostettu pyynti. Rannikkokalastuksen tärkeimpien saalislajien osalta saaliin arvo on myös 
ollut kasvusuunnassa, joskin lohisaaliin arvo on hieman laskenut merikalastuksen tiukem-
man säätelyn vuoksi. Myös merialueen kuhasaalis on laskenut aivan viime vuosina sekä saa-
liin määrässä että arvossa mitattuna. Sisävesillä kaupallisen kalastuksen saaliit ovat sen sijaan 
kasvaneet sekä määrässä että arvossa mitattuna 2000-luvun puolesta välistä lähtien. Vuonna  
2014 sisävesien ammattikalastajien saalis oli suurin yli 30 vuoden seurantahistorian aikana. 

Suomen ammattikalastuksen saalis koostuu koostuu pääosin WWF:n Kalaoppaan vihreän 
listan kaloista eli suositeltavista vaihtoehdoista. Ainoastaan Itämeren lohi, meri- ja järvitai-
men sekä ankerias ovat toistaiseksi vältettävien eli punaisen listan kalojen joukossa. Mer-
kittävistä kaupallisen kalastuksen saalislajeista ainoastaan merialueen siika on keltaisella 
listalla eli harkiten ostettavien kalojen joukossa. Sen sijaan valtaosa merialueen ja sisävesi-
en saalislajeista saavat WWF:n Kalaoppaassa vihreän liikennevalon eli kuuluvat suositelta-
viin kalavalintoihin.

Vesiviljelyn vastuullisuus kehittyy

Vesiviljely on ollut maailman nopeimmin kasvava ruoantuotannon ala viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana. Maailmanlaajuisesti vesiviljely tuottaa jo yli puolet syödystä 

Merialueen ja sisävesien 
saaliit kasvaneet
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VASTUULLISTA VAPAA-AJANKALASTUSTA
Teksti: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö,  
http://vapaa-ajankalastaja.fi/ 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö SVK:n 
yhtenä päähankkeena on ollut koko kampanja-ajan 
”Vastuullinen vapaa-ajankalastaja”, uudelta nimel-
tään ”Koolla on väliä”, jonka tavoitteena on edistää 
monin eri tavoin kestävää ja vastuullista vapaa-ajan-
kalastusta. Hankkeessa on muun muassa tuotettu 
omat vastuullisen kalastuksen nettisivut sekä esitteet 
kalojen vapauttamisesta, saaliskalojen valinnasta, lo-
hikaloista ja vastuullisesta verkkokalastuksesta. SVK 
on ollut myös yksi keskeisimmistä toimijoista Suo-
men kalastuspolitiikkaan ja kalastuslain uudistukseen  

liittyvässä työssä. Vastuullinen kalastus ja alihyödyn-
nettyjen kalojen käyttö ovat myös olleet koko ajan 
vahvasti esillä SVK:n muussa tiedotus-, koulutus- ja 
leiritoiminnassa. 

Kampanjan aikana SVK tuotti lisää opastavia kalan-
käsittelyesitteitä. Esitteet on tehty särjestä, ahvenes-
ta, hauesta, silakasta, muikusta, mateesta, siiasta, 
lohikaloista, ravuista sekä kuhasta ja lahnasta kaksin 
kappalein. Järjestön jäsenlehti Vapaa-ajan Kalasta-
jassa on julkaistu jo vuosia omaa kalan käsittely- ja 
ruoaksi valmistamisjuttusarjaa ruokaohjeineen. Pää-
paino on luontaisesti lisääntyvissä ja alihyödynne-
tyissä kaloissa.

KALAKANTOJEN SUOJELU JA KALASTUSHALLINTO

VAPAAEHTOISTYÖTÄ VIRTAVESIEN HYVÄKSI
Teksti: Virtavesien hoitoyhdistys ry,  
http://www.virtavesi.com/ 

Vapaaehtoistyön merkitys uhanalaisten kalojen suo-
jelussa on suuri. Virtavesien hoitoyhdistys ry (Virho) 
on vuonna 1990 perustettu järjestö, jonka tavoittee-
na on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä ja turvata koko 
vesiekosysteemin elinehdot. Tavoitetta toteutetaan 
esimerkiksi koski- ja purokunnostuksin, neuvonta- ja 
valistustyöllä, lohikalojen kotiutusistutuksilla sekä 
kansallisesti ja paikallisesti vaikuttamalla asiantuntija-
lausuntoja antamalla. 

Vuosien saatossa yhdistys on muun muassa kunnos-
tanut satoja kohteita talkoilla, tehnyt kalaportaita, 
poistanut vaellusesteitä ja kunnostanut virtavesiä ko-
neellisesti. Yhdistys tekee myös kotiuttamis- ja siirtois-
tutuksia, ja sillä on ollut erillinen työllisyyshanke kun-
nostuksien toteuttamista varten. Tuloksien seurantaa 
toteutetaan muun muassa järjestelmällisellä syksyisellä 
lohikalojen kutuseurannalla ja sähkökoekalastuksilla. 

Istutustoimintaa varten Virholla on ollut omaa mäti-
hautomotoimintaa. Taimenen, lohen tai harjuksen is-
tutuksia on tehty kaikkiaan neljän maakunnan alueella.

Virhon toiminnassa on mukana henkilöitä muun mu-
assa biologian, kalatalouden, talouden ja arkeologian 
ammattialoilta. Yhteistyötä tehdään tiiviisti eri ryhmi-
en, kuten maanomistajien ja kalastuksen harrastajien, 
kanssa. Pääkaupunkiseudulla talkookunnostuksia on 
keskitetty kaupunkipuroihin, minkä myötä kaupun-
ginosien asukkaat ja lähistöllä työskentelevät ovat akti-
voituneet kunnostuksiin ja innostuneet tarkkailemaan 
kaloja näiden kutuaikana saaden pysyvää kiitosta teke-
mälleen työlle. Vuosittain talkoisiin osallistuu 150–250 
henkilöä.

Konkreettinen esimerkki virtavesikunnostusten mer-
kityksestä on Vantaanjoen elpyminen Suomenlahden 
parhaaksi taimenjoeksi. Vantaanjoen menestys osoit-
taa, että haasteellinenkin kohde on mahdollista elvyt-
tää tuottavaksi vaelluskalavesistöksi.
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kalasta (FAO 2014). Maailman kalakantojen ehtyessä vesiviljelyn merkitys tullee edelleen 
kasvamaan kalaproteiinin tuotannossa. Myös Suomessa kasvatettu lohi ja kirjolohi ovat suo-
situinta kalaruokaa. Kasvatettu lohi tulee pääosin Norjasta, kirjolohi Suomesta ja Ruotsista. 
Norjalaisen kasvatetun lohen kulutus on yli nelinkertaistunut Suomessa 2000-luvun aikana.

Kalankasvatusta pidetään tehokkaana tapana tuottaa eläinproteiinia, sillä vaihtolämpöisinä 
eläiminä kalat käyttävät saamansa ravinnon tehokkaammin kasvuun kuin tasalämpöiset 
tuotantoeläimet. Kasvatetun kalan kulutus voi myös vähentää painetta kalastaa uhanalaisia 
kalakantoja. Toisaalta kalankasvatus voi aiheuttaa haittaa muille eliölajeille ja ympäristölle.

Rehun alkuperä ja vastuullisuus tärkeää

Kalankasvatuksessa kaloja ruokitaan rehulla, johon käytetään luonnosta pyydetyistä ka-
loista valmistettua kalajauhoa ja -öljyä. Petokalojen, kuten lohen, kasvatuksessa rehukalaa 
kuluu edelleen enemmän kuin mitä itse viljely tuottaa. Viime vuosina rehukalan käyttöä 
on pystytty vähentämään tuntuvasti lisäämällä kasviperäisen raaka-aineen, kuten soijan ja 
rypsiöljyn, osuutta rehussa. Rehun kulutusta on myös kokonaisuudessaan pystytty vähen-
tämään ruokintatekniikoita kehittämällä. Rehukalana käytetään pääsääntöisesti valtamer-
ten pieniä parvikaloja, joilla on tärkeä rooli merten ravintoketjussa. 

Suomessa ja Itämeren alueella kalankasvatuksen vaikutusta maailman kalakantoihin voi-
taisiin pienentää siirtymällä käyttämään Itämeren omia kalalajeja, kuten silakkaa ja kilo-
hailia, kalanrehun raaka-aineena. Silakan käytön lisääminen ruokakalan viljelyn raaka-ai-
neena parantaisi Itämeren ravinteiden kierrätystä ja vähentäisi silakkasaaliin haaskaamista 
elintarviketuotannon ulkopuolelle turkiseläinten rehuksi.

Suomalaisen vesiviljelyn vastuullisuus

Kotimainen kirjolohi sai WWF:n Kalaoppaassa ensimmäistä kertaa vihreän valon vuonna 
2014. Suomalainen kirjolohi on maailmanlaajuisesti yksi harvoja verkkoaltaissa kasvatettu-
ja kaloja, jotka ovat yltäneet WWF:n kriteereiden mukaisessa tarkastelussa vihreälle listal-
le. Kirjolohen kasvatusta ohjaa Suomessa tiukka ympäristölainsäädäntö ja lupajärjestelmä. 
Reilussa kymmenessä vuodessa Suomen kalankasvatuksen kokonaiskuormitus on puoliin-
tunut ja tuotantoyksikköä kohden laskettu kuormitus on pienentynyt lähes kolmanneksen.

Kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia on vähentänyt varsinkin ruokintatekniikoiden 
kehittyminen ja rehun koostumukseen tehdyt parannukset, joiden ansiosta kalaproteiinia 
tarvitaan kasvatuksessa yhä vähemmän. Vihreään valoon vaikuttivat myös esimerkiksi kir-
jolohen tuottajien käyttämän rehun raaka-aineiden jäljitettävyys ja vastuullisuus. Kalan-
kasvatuksen ravinnepäästöjen määrä on määritelty tarkkaan ympäristöluvassa, ja tuottajia 
sitoo velvoite seurata ympäristövaikutuksia.

Kalankasvatuksella on Suomen vesissä edelleen negatiivisia paikallisia vaikutuksia esimer-
kiksi veden ja pohjan laatuun. Tulevaisuudessa kalankasvatusta pyritään ohjaamaan pois 
herkiltä alueilta erityisellä sijainninohjaussuunnitelmalla. Kalankasvatuksen negatiivi-
sia vaikutuksia voidaan vähentää myös siirtymällä verkkoaltaista kiertovesikasvatukseen.  

KALAKANTOJEN SUOJELU JA KALASTUSHALLINTO
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KOTIMAINEN KIRJOLOHI KALAOPPAAN VIHREÄLLE LISTALLE
Teksti: Suomen Kalankasvattajaliitto,  
http://www.kalankasvatus.fi/ 

Tulevaisuudessa ihmiskunnan on keksittävä keinot, 
joilla maailman kasvavalle väestölle turvataan ravin-
non saanti niin, että ympäristövaikutukset pidetään 
mahdollisimman vähäisinä. Kalanviljely voi vastata 
tähän mahdottomalta tuntuvaan yhtälöön. Vaihto-
lämpöisenä eläimenä kala käyttää ravinnon erityisen 
hyvin hyödykseen kasvaen noin kilon yhdellä kilolla 
ravintoa. Väestö kasvaa, ja samaan aikaan maatalou-
den käytössä oleva maapinta-ala kutistuu ja useat 
kaupallisesti pyydetyistä kalakannoista ovat ylikalas-
tettuja.

Suomen Kalankasvattajaliitto otti vuonna 2012 WWF:n 
haasteen vastaan ja sitoutui siihen, että kuluttajilla on 
vuonna 2015 saatavilla kestävästi, vastuullisesti ja tur-
vallisesti kasvatettua terveellistä kalaa. Kalankasvat-
tajaliiton sitoumuksessa keskeinen ideologia oli, että 
terveellisen ja turvallisen lähikalan saanti on jokaisen 
suomalaisen perusoikeus. Lisäksi sitoumuksen kes-
keinen tavoite oli kotimaisen vesiviljelyn kestävä kas-
vu ja omavaraisuusasteen nostaminen viljellyissä lohi-
kaloissa. Kampanjan aikana saavutettiin erinomaisia 

tuloksia, mutta valitettavasti ulkomainen tuontikala 
on edelleen kalatiskien valtias.

Jo sitoumuksen antamisvuonna Suomen Kalankasvatta-
jaliitto käynnisti perinpohjaisen selvityksen kotimaisen 
kirjolohen tuotantokäytännöistä. Havaittuja epäkohtia 
korjattiin siten, että tuotanto vastaisi Kalaoppaan tiukko-
ja kriteerejä. Liitto toteutti kestävyyden parantamiseksi 
useita koulutuksia ja tapahtumia. Kalankasvattajaliitto 
halusi myös tuoda tuotannon tutuksi kuluttajille julkai-
semalla kaksi esitettä kalankasvatuksesta. Liitto julkaisi 
vuonna 2014 ensimmäisen vesiviljelystä kertovan kirjan 
”Suomessa kasvanut kala”. Pitkäjänteisen työn seuraukse-
na kirjolohi sai vuonna 2014 vihreän värin Kalaoppaassa.  

Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan entistä enem-
män lähivesiä elintarviketuotantoon. Suomessa on 
asetettu tavoitteeksi, että kasvatettua kalaa on vuon-
na 2020 saatavissa kolminkertaisesti enemmän kuin 
nykyään. Kasvu on toteutettava kestävästi siten, että 
tulevaisuudessa voimme kasvattaa kalaa hyvinvoivilla 
vesialueilla.  Kalankasvattajaliitto sitoutuu myös tule-
vaisuudessa kehittämään tuotantotapoja siten, että ku-
luttajan toivoma korkea laatu, terveellisyys, tuoreus ja 
etenkin kestävän tuotannon kriteerit voidaan säilyttää.

Kiertovesikasvatuksessa viljelyyn käytettävä vesi kierrätetään ja puhdistetaan tehokkaasti. 
Suljetut kiertovesilaitokset minimoivat karkulaisten, tautien ja loisten leviämisen ympäris-
töön. Menetelmä kuitenkin kuluttaa enemmän energiaa ja on kalliimpaa kuin perinteinen 
verkkoallaskasvatus. Kiertovesikasvatus on silti yleistymässä niin Suomessa kuin maailmalla.

Vesiviljelyn tulevaisuuden näkymät Suomessa

Vesiviljelyn kehittäminen ja lisääminen on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi sekä EU-tasolla 
että kansallisesti. Kotimaisen vesiviljelyn tavoitteena on kolminkertaistaa tuotanto vuoteen 
2020 mennessä. Sijainninohjaus, uudet teknologiat ja uusien kalalajien kasvatus nähdään 
keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2016 aloittaa toimintansa Suomen ensim-
mäinen kalajauhotehdas, mikä mahdollistaa Itämeren silakan entistä paremman hyödyn-
tämisen kalankasvatuksen rehun raaka-aineena. Vesiviljelyn lisääminen riippuu  kuitenkin 
myös siitä, että vesiensuojelutoimenpiteitä ja rehevöitymisen ehkäisyä saadaan tehostettua. 
Olennaista onkin varmistaa, että suomalainen vesiviljely toimii vastuullisesti, eivätkä vesi-
viljelyn toimenpiteet estä vesien hyvän tilan saavuttamista.

KALAKANTOJEN SUOJELU JA KALASTUSHALLINTO
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET                         
JA JATKOTOIMET

Saavutukset yhteistyön tulosta

Kalakampanjan tavoitteiden saavuttaminen on kaiken kaikkiaan onnistunut erinomai-
sesti. Vastuullisuudesta on tullut arkipäivää suomalaisessa kalakaupassa, ja yritykset 
ovat hyvin perillä ostamansa kalan alkuperästä ja eettisyydestä. Uhanalaisten kalala-
jien suojelu on edennyt harppauksin, ja uusi kalastuslainsäädäntö sekä viime vuosina 
laaditut strategiat tähtäävät vahvasti kalojen luontaisen lisääntymisen elvyttämiseen ja  
heikentyneiden ja uhanalaisten kalakantojen suojeluun. Suomalaisen kalankasvatuk-
sen ympäristövaikutuksia on niin ikään onnistuttu pienentämään huomattavasti viime 
vuosina.

Suurin syy hyvään lopputulokseen on ennen kaikkea se, että lukuisat eri toimijat ovat 
nostaneet kalastukseen ja kalakantoihin liittyvien ongelmien korjaamisen tärkeäksi 
tavoitteeksi. Erityisen suuri rooli on ollut kansalaisten aktiivisuudella. Kalakantojen 
ongelmien tiedostamisessa julkisuuden henkilöillä, medialla ja sosiaalisen median ver-
kostoilla on ollut suuri rooli. Lisäksi tavoitteiden saavuttamista on edesauttanut, että 
vaikuttamistyötä on tehty yhtäaikaisesti monilla eri rintamilla niin kalakaupan, kansa-
laisten kuin poliittisten päättäjienkin suuntaan. Alan yritykset ovat tehneet paljon työtä 
ja suunnanneet resursseja kalakaupan ja alan toimintatapojen vastuullisuuden kehit-
tämiseen, monet tinkimättömästi jopa taloudellisen riskin uhalla. Yrityksissä on myös 
tehty erinomaista kehitystyötä. Esimerkiksi särki- ja lahnatuotteiden tulo markkinoille 
ei ole ollut ongelmatonta, vaan se on vaatinut paljon pitkäjänteistä kehitystyötä ja perin-
teisten hankintakanavien uudistamista. Myös kalankasvatuksen haasteiden ratkaisussa 
alan yrityksillä on ollut merkittävä rooli. 

Uhanalaisten kalakantojen suojelun kehityksestä erityiskiitos kuuluu aktiivisille vapaa-
ajankalastus- ja kansalaisjärjestöille sekä ennen kaikkea kalataloushallinnolle. Matka 
nykyiseen tilanteeseen on ollut kuoppainen, ja uuden kalastuslainsäädännön ja Euroo-
pan yhteisen kalastuspolitiikan tehokas toimeenpano tulevat edelleen vaatimaan paljon 
työtä. Suomen kalataloushallinto, sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla, on 
kuitenkin osoittanut esimerkillisellä tavalla, että ongelmia ja ristiriitoja voidaan ratkais-
ta ja vanhoja toimintatapoja muuttaa. Erityisesti maa- ja metsätalousministeriö on viime 
vuosina tehnyt erinomaista työtä rakentamalla avointa ja rakentavaa yhteistyötä kalata-
lous- ja ympäristösektorin eri toimijoiden välille. Suomen kalastushallinto on pärjännyt 
hyvin myös kansainvälisissä vertailuissa, ja tällä hetkellä voidaan sanoa, että Suomi on 
yksi maailman johtavia maita kaupallisten kiintiöityjen kalakantojen kestävässä hallin-
noinnissa.
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Kalakampanja on ollut WWF:lle oppimisprosessi, josta saatuja kokemuksia ja oppeja voi-
daan käyttää koko laajassa kansainvälisessä verkostossamme. Kalakampanja on ollut po-
sitiivinen kokemus ennen kaikkea siitä syystä, että kampanjaan osallistuneet yritykset ja 
toimijat sekä muut sidosryhmät ovat olleet innolla mukana yhteisten tavoitteiden edistä-
misessä. Konflikteilta ja ristiriidoilta ei ole vältytty, mutta niistä on otettu opiksi. Konflik-
tien voidaan nähdä myös vahvistaneen yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Tulevaisuuden haasteet

Kampanjan erinomaisista saavutuksista huolimatta maailma ei ole valmis: Kalakaupan 
osalta haasteena tulee jatkossakin olemaan erityisesti norjalaisen kasvatetun lohen ja tonni-
kalojen vastuullisuuden kehittäminen sekä kotimaisten vajaasti hyödynnettyjen lajien käy-
tön lisääminen. Kaiken kaikkiaan kotimaisen kalan kulutus on edelleen vähäistä verrattuna 
tuontikalan ja erityisesti norjalaisen kasvatetun lohen kulutukseen. Positiivista kuitenkin 
on, että pitkään jatkunut tuontikalan suosion kasvu ja samalla kotimaisen kalan kulutuksen 
väheneminen näyttäisivät tasaantuneen. Tulevaisuudessa tuleekin panostaa edelleen koti-
maisten elinvoimaisten kalalajien, erityisesti silakan ja särkikalojen, käytön lisäämiseen. 
Lisäksi on tärkeää, että siirrytään kasvatetun lohen ja tonnikalojen ympäristösertifioituihin, 
kestäviin vaihtoehtoihin.

Uuden kalastuslainsäädännön myötä monet uhanalaisista luonnonkalakannoistamme 
rauhoitettiin kalastukselta. Pohjimmiltaan uhanalaisten kalakantojemme ongelmat ovat 
kuitenkin seurausta kalojen elinympäristöjen tuhoamisesta ja vaellusyhteyksien katkea-
misesta. Erityisesti lohikalojen tarvitsemia virtavesiä on hyödynnetty surutta maa- ja 
metsätalouden, turvetuotannon ja vesivoiman tarpeisiin. Tulevaisuudessa uhanalais-
ten kalakantojen elvyttäminen tulee vaatimaan entistä suurempaa panostusta vaellus- 
esteiden poistamiseen ja ohittamiseen sekä kalojen elinympäristöjen kunnostamiseen. 
Näiden toimenpiteiden edistäminen tulee olemaan korkealla myös WWF:n kalatyön pri-
oriteettilistalla.

Suomessa vesien käyttöä ja rakentamista ohjaa vesilaki, jonka yhtenä ongelmana on, ettei 
se huomioi kalastuslakia. Niinpä vesilain puitteissa myös kalastukselta rauhoitetun ka-
lakannan lisääntymis- ja elinalueiden tuhoaminen on edelleen sallittua. Lisäksi vesilain 
ongelmana on, että esimerkiksi vesivoimalaitosten luvat ovat pääsääntöisesti toistaiseksi 
voimassa olevia ja kalatalousvelvoitteet useimmiten alimitoitettuja tai olemattomia. Vaa-
rana onkin, että kalastuslain ja viime vuosina laadittujen strategioiden tavoitteet uhan-
alaisten kalakantojen luonnonkierron palauttamisesta kaatuvat vesivoimayhtiöiden tai 
muiden vesienkäyttäjien vastustukseen. Ongelmien korjaamisessa tarvitaankin entistä 
enemmän maanomistajien ja vesivoimayhtiöiden aktiivisuutta sekä tarpeen mukaan ve-
silain uudelleen tarkastelua.

Kalastuksen säätelyn näkökulmasta uhanalaisten kalojen suojelun kehittämistarpeet liit-
tyvät lähinnä löyhästi säädeltyyn vapaa-ajan verkkokalastukseen ja uhanalaisten lajien 
sivusaaliskuolevuuteen. Sivusaaliskuolevuutta tulisi tutkia tarkemmin, ja kalastuksen va-
likoivuutta on syytä kehittää edelleen sivusaaliin välttämiseksi. Lisäksi kalastuksen sää-
telyyn tarvitaan alueellisella ja paikallisella tasolla kalastuslain ja -asetuksen vaatimuksia 
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tiukempia säädöksiä. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin uhanalais-
ten taimenkantojen, vaellussiian ja ankeriaan suojelua on syytä tehostaa kalastusasetukses-
sa säädetystä tasosta.

Uhanalaisten kalakantojen lisäksi kaupallisesti tärkeiden kuha- ja turskakantojen tule-
vaisuudesta on syytä olla huolissaan. Kuhan kalastus on paikoin liian voimakasta, ja eri-
tyisesti Saaristomerellä on havaittu, että voimakas kalastus tiheillä verkoilla on jo nyt 
johtanut muutoksiin, jotka voivat heikentää alueen taloudellisesti tärkeän kuhakannan 
tuottavuutta jopa peruuttamattomasti. Itämeren turskakannat kärsivät niin ikään ylika-
lastuksesta ja kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on suositellut turskakiinti-
öiden tuntuvaa pienentämistä kantojen vahvistamiseksi. Toistaiseksi toimenpiteet turs-
kakantojen elvyttämiseksi ovat olleet riittämättömiä, ja Itämeren itäinen turska menetti 
MSC-sertifikaatin joulukuussa 2015 kalakannan epäselvän tilanteen ja epäonnistuneen 
kalastuksensäätelyn vuoksi.

Kalastuksen ja elinympäristöjen tuhoamisen lisäksi ilmastonmuutosta pidetään yhtenä 
tärkeimpänä kalakantojen taantumiseen vaikuttavana tekijänä. Suomen kalaston on en-
nustettu muuttuvan särkikala- ja ahvenvaltaiseksi, kun taas lohikalat sekä muut kylmien 
vesien kalat voivat taantua ja hävitä kokonaan. Kalastuksen näkökulmasta olennaista on 
ilmastonmuutoksen riittävä huomioiminen kalastuksen säätelyssä.

Suomessa on kuljettu pitkä matka Kalakampanjan käynnistämisen ajoista. Tekemistä 
kuitenkin riittää myös jatkossa, jotta kaloille voidaan taata valoisampi tulevaisuus. 
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Chilessa-1542.a 

Suomessa hyvät mahdollisuudet kasvattaa lähikalan osuutta ruokapöydissä http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Suomessa-hyvat-mahdollisuudet-kasvattaa-

lahikalan-osuutta-ruokapoydissa-1565.a

Suomi ei saa tukea Itämeren lohen ylikalastuksen jatkumista http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Suomi-ei-saa-tukea-Itameren-lohen-ylikalastuksen-jatkumista-1575.a

Tuhannet koululaiset askartelevat tänä syksynä pelastaakseen uhanalaiset kalat http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Tuhannet-koululaiset-askartelevat-tana-

syksyna-pelastaakseen-uhanalaiset-kalat-1596.a

WWF: Suomen hallitus haluaa edelleen jatkaa Itämeren lohen ylikalastusta http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF--Suomen-hallitus-haluaa-edelleen-jatkaa-

Itameren-lohen-ylikalastusta-1602.a

Selvitys: Kalastuksen rajoittaminen kasvattaisi kalastajien tuloja http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Selvitys--Kalastuksen-rajoittaminen-kasvattaisi-kalastajien-tuloja-1606.a

WWF kiittää kansanedustajia viisaasta lohikiintiöpäätöksestä http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-kiittaa-kansanedustajia-viisaasta-lohikiintiopaatoksesta-1608.a

WWF paljasti laajan sinievätonnikalalla käydyn salakaupan http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-paljasti-laajan-sinievatonnikalalla-kaydyn-salakaupan-1611.a 

Pangasiuksen kasvatuksen vastuullisuus lisääntyy http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Pangasiuksen-kasvatuksen-vastuullisuus-lisaantyy-1633.a

Kalan alkuperä kiinnostaa kuluttajia – WWF:lle lähes sata ilmoitusta punaisen listan kaloista http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Kalan-alkupera-kiinnostaa-

kuluttajia---WWF-lle-lahes-sata-ilmoitusta-punaisen-listan-kaloista-1657.a 

WWF neuvoo: Näin katat joulun kalapöydän vastuullisesti http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-neuvoo--Nain-katat-joulun-kalapoydan-vastuullisesti-1662.a 

2013
Uhanalaiset kalat yhä vailla lain suojaa http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Uhanalaiset-kalat-yha-vailla-lain-suojaa-1670.a

Esitys vaellussiian kalastuksen säätelystä jättää paljon toivomisen varaa http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Esitys-vaellussiian-kalastuksen-saatelysta-jattaa-paljon-

toivomisen-varaa-1690.a 

Itämerestä nostettiin yli 130 kilometriä vaarallisia haamuverkkoja http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Itameresta-nostettiin-yli-130-kilometria-vaarallisia-haamuverkkoja-

1695.a 

Uhanalaisten haiden ja rauskujen kauppaa tiukennetaan tuntuvasti http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Uhanalaisten-haiden-ja-rauskujen-kauppaa-tiukennetaan-

tuntuvasti-1729.a

Suomalaiset: äärimmäisen uhanalaiset kalalajit on rauhoitettava kalastukselta http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Suomalaiset--aarimmaisen-uhanalaiset-kalalajit-

on-rauhoitettava-kalastukselta-1733.a 

Kalojen suojelun parantamiseen monia älykkäitä ratkaisuja http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Kalojen-suojelun-parantamiseen-monia-alykkaita-ratkaisuja-1745.a

Kalakaupan vastuullisuus lisääntynyt WWF:n kalaoppaan julkaisuvuosina http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Kalakaupan-vastuullisuus-lisaantynyt-WWF-n-kalaop-

paan-julkaisuvuosina-1750.a

Makia tukee WWF:ää Itämeri-aiheisella paitamallistolla http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Makia-tukee-WWF-aa-Itameri-aiheisella-paitamallistolla-1767.a 

Vaellussiika vaihtoi väriä WWF:n kalaoppaassa http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Vaellussiika-vaihtoi-varia-WWF-n-kalaoppaassa-1820.a

WWF toivoo kansanedustajilta vastuullista päätöstä lohikiintiöstä http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-toivoo-kansanedustajilta-vastuullista-paatosta-lohikiintiosta-1896.a 

Silakkaa voitaisiin syödä yli viisinkertainen määrä nykytasoon verrattuna http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Silakkaa-voitaisiin-syoda-yli-viisinkertainen-maara-

nykytasoon-verrattuna-1906.a 

Tutkijoiden suositukset ja Suomen kanta lohikiintiöistä jäivät huomiotta EU:ssa http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Tutkijoiden-suositukset-ja-Suomen-kanta-

lohikiintioista-jaivat-huomiotta-EU-ssa-1919.a

WWF iloitsee: uhanalainen Saimaan nieriä rauhoitetaan http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-iloitsee--uhanalainen-Saimaan-nieria-rauhoitetaan-1936.a 

2014
Ravintolat tarjoavat entistä kestävämpää kalaa http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Ravintolat-tarjoavat-entista-kestavampaa-kalaa-1980.a 

Valtaosa suomalaisista haluaa suojella vapaana virtaavat vedet http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Valtaosa-suomalaisista-haluaa-suojella-vapaana-virtaavat-vedet-1981.a

Kotimainen kirjolohi vihreälle listalle WWF:n Kuluttajan kalaoppaassa http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Kotimainen-kirjolohi-vihrealle-listalle-WWF-n-Kuluttajan-

kalaoppaassa-1989.a

WWF: Villin lohen suojelun vastustamiselle ei ole perusteita http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF--Villin-lohen-suojelun-vastustamiselle-ei-ole-perusteita-2266.a 

WWF ja Soppa365 tarjoavat vastuullisia kalareseptejä http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-ja-Soppa365-tarjoavat-vastuullisia-kalaresepteja-2290.a

WWF: Aikeet koskiensuojelulain purkamiseksi vastuuttomia http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF--Aikeet-koskiensuojelulain-purkamiseksi-vastuuttomia-2293.a

Silakka ei kelpaa suomalaisille – saalis päätyy turkiseläinten rehuksi http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Silakka-ei-kelpaa-suomalaisille---saalis-paatyy-turkiselainten-

rehuksi-2299.a 

WWF: Kalastusministerit söivät sanansa – ylikalastus jatkuu Itämerellä http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF--Kalastusministerit-soivat-sanansa---ylikalastus-

jatkuu-Itamerella-2311.a

Hyvät tavoitteet vaarassa vesittyä kalastuslain uudistuksessa http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Hyvat-tavoitteet-vaarassa-vesittya-kalastuslain-uudistuksessa-2338.a 

2015
Purkkitonnikalan vastuullisuus on kalakaupan akilleen kantapää http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Purkkitonnikalan-vastuullisuus-on-kalakaupan-akilleen-kantapaa-2388.a 

Kuluttajan kalaopas päivitetty – Itämeren turska putosi keltaiselle listalle http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Kuluttajan-kalaopas-paivitetty---Itameren-turska-putosi-

keltaiselle-listalle-2403.a

Kysely: Vain kolme puoluetta suojelisi Suomen viimeiset kosket http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Kysely--Vain-kolme-puoluetta-suojelisi-Suomen-viimeiset-kosket-

2420.a 

WWF jakaa hallitusneuvottelijoille sekä risuja että ruusuja http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-jakaa-hallitusneuvottelijoille-seka-risuja-etta-ruusuja-2439.a

Vastuullisen kuluttajan elämä helpottuu – WWF:n Kalaopas kännykkään http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Vastuullisen-kuluttajan-elama-helpottuu---WWF-n-

Kalaopas-kannykkaan-2563.a

Uusi raportti osoittaa: merieläinten määrä puolittunut yhden sukupolven aikana http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Uusi-raportti-osoittaa--merielainten-maara-

puolittunut-yhden-sukupolven-aikana-2569.a

WWF haastoi kauppoja lisäämään tonnikalavalikoimiensa vastuullisuutta – yrittäjä näyttää mallia laskemalla eettisten tuotteiden hintaa http://wwf.fi/wwf-

suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-haastoi-kauppoja-lisaamaan-tonnikalavalikoimiensa-vastuullisuutta---yrittaja-nayttaa-mallia-laskemalla-eettisten-tuotteiden-hintaa-2571.a

Itämeren kalastuskiintiöistä päätetään – turskakannat vaarassa http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Itameren-kalastuskiintioista-paatetaan---turskakannat-vaarassa-2589.a 
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LAUSUNNOT JA KANNANOTOT
WWF:n lausunto Kuolimon nieriän suojelutarpeesta ja oikaisupyyntö kalastusalueen vuosikokouksen päätökseen  (7.4.2010) http://wwf.fi/mediabank/1119.pdf

WWF:n esitys uhanalaisimpien kalalajien / -kantojen rauhoittamiseksi  (8.12.2010) http://wwf.fi/mediabank/905.pdf

WWF:n lausunto Maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksesta kansalliseksi kalatiestrategiaksi  (29.4.2011) http://wwf.fi/mediabank/1107.pdf 

WWF Suomen lausunto Komission yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevista asetusehdotuksista  (15.9.2011)  http://wwf.fi/mediabank/1450.pdf

WWF Suomen lausunto komission asetusehdotuksesta lohen monivuoti-seksi hoitosuunnitelmaksi Itämerelle  (29.9.2011)  http://wwf.fi/mediabank/1472.pdf

WWF Suomen lausunto selvityksestä hallituksen Itämeren lohenkalastusta koskevasta kansallisesta ja EU-politiikasta  (13.3.2012) http://wwf.fi/media-

bank/1975.pdf

WWF:n lausunto poikkeuslupahakemuksesta käyttää kiellettyjä pyydyksiä Saimaan norppa-alueilla  (16.3.2012) http://wwf.fi/mediabank/1990.pdf

WWF Suomen lausunto kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä  (25.5.2012) http://wwf.fi/mediabank/2314.pdf

WWF:n lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2013  (7.9.2012) http://wwf.fi/mediabank/2596.pdf

WWF:n lausunto muun muassa meritaimenen kalastuksessa käytettävien pohjaverkkojen pienimmän sallitun silmäkoon nostamisesta Uudenmaan 
Ely-keskuksen toimialueella  (18.10.2012) http://wwf.fi/mediabank/2908.pdf 

WWF Suomen lausunto lohenkalastuksen järjestelyistä Itämeren pääaltaalla  (5.12.2012) http://wwf.fi/mediabank/3462.pdf

WWF Suomen esitys uhanalaisimpien kalalajien / -kantojen rauhoittamiseksi  (22.1.2012) http://wwf.fi/mediabank/3934.pdf

WWF Suomen alustavat toimenpide-ehdotukset lohistrategiatyöryhmälle  (12.2.2013) http://wwf.fi/mediabank/4067.pdf

WWF:n täydentävä lausuma siikatyöryhmän mietintöön  (15.2.2013) http://wwf.fi/mediabank/4092.pdf 

WWF Suomen lausunto vesiviljelyn kansallisesta sijainninohjaussuunnitelmasta  (8.3.2013) http://wwf.fi/mediabank/4202.pdf

WWF Suomen lausunto eduskunnan valiokunnille ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta  
(2.5.2013)  http://wwf.fi/mediabank/4396.pdf

WWF Suomen lausunto siiankalastuksen säätelyehdotuksesta  (29.5.2013) http://wwf.fi/mediabank/4441.pdf

WWF:n lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastusasetuksen muuttamisesta  (17.6.2013) http://wwf.fi/mediabank/4503.pdf

WWF:n lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2014  (17.9.2013) http://wwf.fi/mediabank/4728.pdf

WWF Suomen lausunto kalojen poisheittokiellon toimeenpanoa koskevista kysymyksistä  (20.12.2013) http://wwf.fi/mediabank/5098.pdf

WWF Suomen lausunto uuden kalastuslain esitysluonnoksesta  (24.1.2014) http://wwf.fi/mediabank/5120.pdf 
WWF Suomen lausunto koskien lohi- ja siikapitoisia vesistöjä ja niiden koski- ja virtapaikkoja  (4.2.2014) http://wwf.fi/mediabank/6090.pdf

WWF Suomen lausunto Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan toimeenpanosta (saaliin purkamisvelvoite)  (7.2.2014) http://wwf.fi/mediabank/6091.pdf 
WWF Suomen lausunto lohistrategiasta  (26.2.2014) http://wwf.fi/mediabank/6097.pdf

WWF Suomen lausunto liittyen ICES:n tieteellisiin suosituksiin Itämeren kalakantojen TAC:ksi vuodelle 2015  (6.6.2014) http://wwf.fi/mediabank/6349.pdf 
WWF:n lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2015  (19.9.2014) http://wwf.fi/mediabank/6581.pdf
WWF:n lausunto Itämeren alueen ajoverkkokiellosta  (7.10.2014) http://wwf.fi/mediabank/6579.pdf 
WWF:n lausunto Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta  (7.10.2014) http://wwf.fi/mediabank/6580.pdf 
WWF:n kommentti kalataloushallinnon organisointiin liittyen  (14.10.2014) http://wwf.fi/mediabank/6576.pdf 
WWF:n lausunto Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantojen monivuotisesta hoitosuunnitelmasta  (24.10.2014) http://wwf.fi/mediabank/6577.pdf

WWF:n lausunto luonnoksesta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaksi  (21.11.2014) http://wwf.fi/mediabank/6643.pdf 
WWF:n lausunto hallituksen esityksestä kalastuslaiksi  (21.11.2014) http://wwf.fi/mediabank/6642.pdf 
WWF Finland’s comments on NKF Bothnian Bay vendace trawl  (12.1.2015) http://wwf.fi/mediabank/7049.pdf 
WWF Suomen lausunto koskien kalataloushallinnon uudelleen organisointia  (2.2.2015) http://wwf.fi/mediabank/7048.pdf

WWF Suomen lausunto Itämeren lohikannan monivuotisesta hoitosuunnitelmasta (4.2.2015) http://wwf.fi/mediabank/7050.pdf 
WWF Suomen lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi  (31.3.2015) http://wwf.fi/mediabank/7219.pdf 
Ympäristöjärjestöjen kirje ministeri Orpolle Itämeren turska-, silakka-ja kilohailikantojen monivuotisesta hoitosuunnitelmasta  (15.4.2015) 
http://wwf.fi/mediabank/7231.pdf 
WWF Suomen lausunto kalastusasetusluonnoksesta  (13.5.2015) http://wwf.fi/mediabank/7306.pdf

WWF Suomen lausunto Itämeren kalastuskiintöistä  (10.6.2015) http://wwf.fi/mediabank/7366.pdf 
WWF:n lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2016  (8.9.2015)
WWF:n kommentit kalastusasetusehdotukseen  (13.10.2015) https://wwf.fi/mediabank/7710.pdf 

WWF:n eriävä mielipide Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän raporttiin (18.12.2015) http://wwf.fi/mediabank/8033.pdf 
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  WWF:n Kalakampanjan loppuraportti 13.4.2016

Miksi meitä tarvitaan?
Tavoitteemme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa 
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.
 
wwf.fi
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