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Maa- ja metsätalousministeriö 28.2.2017 

  

VIITE:  LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI 

LOHENKALASTUKSEN RAJOITUKSISTA (147/01.02/2017) 

 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

Lohikantojen suojelun näkökulmasta lohenkalastuksen säätelyä koskevien esitysten keskeinen 

sisältö liittyy Pohjanlahden rannikon ja Perämeren lohenkalastusta koskevan aikasäätelyn 

muuttamiseen. Uuden lohiasetuksen luonnoksessa esitetty säätely lieventäisi nykyistä rannikon 

kaupallista lohenkalastusta koskevaa ajallista säätelyä sallimalla 1. luokan kaupallisille kalastajille 

lohen isorysäkalastuksen aloittamisen rajoitetusti yhdellä isorysällä huhtikuun 1. päivästä alkaen. 

Pyydysmäärien lisäksi kalastusta rajoitettaisiin alkukaudesta siten, että kaupallinen kalastaja saisi 

alkukaudella pyytää enintään 25 prosenttia hänen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstään. 

Tornionjoen edustan merialueella lohen kalastus isorysillä alkaisi aikaisintaan 17. päivänä 

kesäkuuta ja kalastuksen avauduttua kalastus olisi aluksi sallittua kahdella isorysällä kaupallista 

kalastajaa kohden. Uusi säätelyjärjestelmä perustuisi asteittain lisääntyvään pyydysmäärään 

nykyisin voimassa olevien aikarajoitusten mukaisesti siten, että kalastuskauden edetessä isorysien 

sallittu määrä olisi enintään neljä kaupallista kalastajaa kohden. 

 

WWF pitää tärkeänä, että alkukaudesta vaeltavien suurten emokalojen pääsy jokiin turvataan. 

Uuden lohiasetusluonnoksen sekä Tornionjoen kalastusaluetta koskevan esityksen mukainen 

säätely tulisi kaikella todennäköisyydellä lisäämään alkukaudesta vaeltaviin lohiin kohdistuvaa 

pyyntiä. Samalla esitykset kuitenkin tukevat tavoitetta kohdistaa pyyntiä tasaisemmin eri aikoina 

vaeltaviin lohikantoihin. WWF toteaa, että aikasäätelyn lieventämisen vaikutuksia lohikantojen 

elpymiseen on tässä vaiheessa vaikea arvioida, mutta esitysten mukaiset rajoitukset ja lohen 

kokonaiskiintiö (TAC) huomioiden, aikasäätelyn lieventäminen ei WWF:n näkemyksen mukaan liene 

ratkaiseva tekijä lohikantojen suotuisan kehityksen kannalta. WWF kuitenkin suhtautuu aikasäätelyn 

lieventämiseen varauksella ja katsoo, että mikäli lohikantojen kehitys ei edisty tavoitteiden 

mukaisesti, tulee ehdotettua rannikkokalastuksen aikasäätelyä korjata tarkoituksenmukaisesti.  

 

WWF korostaa, että säätelyjärjestelmän muuttuessa lohikantojen seurantaan ja tutkimukseen tulee 

panostaa vähintään nykyisen kaltaisesti. Ilman riittävää seurantaa ja tutkimusta, uuden 

säätelyjärjestelmän vaikutuksia lohikantojen kehitykseen ei pystytä seuraamaan ja ennakoimaan 

tehokkaasti. Nykyisten seurantojen lisäksi WWF katsoo, että lohikantojen geneettisiä ominaisuuksia 

ja eri kannanosien vaelluskäyttäytymistä on syytä tutkia nykyistä tarkemmin säätelyjärjestelmän 

toimivuuden seuraamiseksi.  

 



 

 

Terminaalialueita koskevat poikkeukset 

 

WWF katsoo, että uuden lohiasetusluonnoksen suurin heikkous ja huolenaihe ovat Oulu-, Ii- ja 

Kemijoen edustojen nk. terminaalialueita koskevat poikkeukset. Esityksen mukaan kaupalliset 

kalastajat saisivat harjoittaa alkukaudesta lohenkalastusta enintään kolmella isorysällä kaupallista 

kalastajaa kohden sekä ottaa lohta saaliiksi enintään 50 prosenttia lohen toimijakohtaisesta 

kalastuskiintiöstään. Perusteluna terminaalialueita koskeville poikkeuksille on mahdollistaa näille 

alueille velvoitteena istutettavien lohien tehokas hyödyntäminen. 

 

WWF korostaa, ettei näe nykytilanteessa perusteita terminaalialueita koskeville poikkeuksille. 

Terminaalialueet perustettiin aikana, jolloin lohenkalastus perustui istutuksiin. Nykyisin 

lohenkalastus ja lohisaaliit perustuvat jäljellä olevien lohijokien luonnontuotantoon. 

Terminaalialueilla kalastus ei myöskään kohdistu vain istutettuihin lohiin, vaan pyyntipaikan 

sijainnista riippuen saalis voi olla valtaosin luonnonlohta. Kemin terminaalialueen kalastuksesta 

vuonna 2010 tehdyn selvityksen perusteella terminaalialueen uloimmilla lohenkalastuspaikoilla yli 

60 % saaliista on luonnonlohta, eikä Kemijoen istutuslohta, jonka pyyntiin alue on perustettu. Alueen 

itäisimmillä pyyntipaikoilla saaliissa oli 32 % luonnonlohia ja Kemijoessa Isohaaran padon 

alapuolellakin luonnonlohia oli 16 %.1 Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission vuonna 2002 

hyväksymän terminaalialueiden kalastusstrategian mukaisesti viljeltyä lohta voidaan kalastaa 

terminaalialueilla, joissa villin lohen osuus on osoitettava merkityksettömäksi. 

 

WWF toteaa, että nk. terminaalialueille ei ole syytä säätää muusta rannikon lohenkalastuksesta 

poikkeavaa säätelyjärjestelmää, etenkään koskien alkukauden kalastusta. Istutettujen lohien 

tehokas pyynti voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisemmin esimerkiksi sallimalla loppukaudesta 

useamman kuin neljän isorysän käyttö terminaalialueiden niissä osissa, joissa luonnonlohen määrä 

saaliissa on Itämeren kalastuskomission terminaalistrategian mukaisesti merkityksetön. 

 

WWF muistuttaa, että lohi- ja meritaimenstrategian linjausten mukaisesti terminaalikalastuksen 

uudelleen järjestämisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä tulee selvittää, ennen kuin 

kalastajakohtaisia kiintiöitä otetaan käyttöön. WWF katsoo, että kyseistä keskustelua ei ole 

riittävissä määrin käyty, eikä tällä hetkellä ole selvää suuntaa, mikä on terminaalialueiden 

tulevaisuus. Tämä on olennaisen tärkeä keskustelu käydä erityisesti EU:n Itämeren lohta koskevan 

monivuotisen hoitosuunnitelman kannalta. 

 

Valikointikielto (8§) 

 

WWF huomauttaa, että lohenkalastuksessa toimijakohtaiset kiintiöt voivat potentiaalisesti kannustaa 

valikoimaan saaliiksi suurempia saaliskaloja. Näin ollen WWF pitää hyvänä, että 

asetusluonnoksessa on erikseen velvoitettu ottamaan valikoimatta saaliiksi kaikki isorysään jääneet 

lohet, lukuun ottamatta alamittaisia tai hylkeen tai merimetson vahingoittamia lohia. Käytännössä 



 

 

pykälän toimeenpanoa on kuitenkin erittäin vaikea valvoa, joten WWF korostaa, että valvonnan 

kannalta tärkeässä roolissa on lohisaaliiden kokojakauman tehokas seuranta. 

 

Lohisaaliin merkitseminen (9§) 

 

Lohiasetusluonnoksen 9 pykälän mukaan toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan on merkittävä 

myytävät lohet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun tunnisteen avulla siten, että 

voidaan tunnistaa, kenen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä lohi on peräisin. WWF pitää esitystä 

erittäin kannatettavana ja katsoo, että saaliin merkitseminen on olennaisen tärkeää koko uuden 

säätelyjärjestelmän toimivuuden kannalta.  

 

WWF katsoo, että esityksen puutteena on, ettei merkintävelvollisuus ulotu ensimyynnin jälkeisiin 

vaiheisiin, eikä lohen perkaamisen jälkeen tehdyssä fileoinnissa ja paloittelussa saatuihin lohen 

osiin. Lohiasetusta koskevassa muistossa mainitaan, että merkintävelvollisuuden ulottamista 

ensimyynnin jälkeisiin vaiheisiin harkitaan, jos kyetään kehittämään tarkoitukseen sopivat 

merkintämenettelyt. WWF pitää erittäin tärkeänä, että jatkossa merkintä ja jäljitettävyys ulotetaan 

läpi tuotantoketjun aina loppukuluttajalle asti.  

 

Lohisaaliin jäljitettävyyden ja laittoman/raportoimattoman lohisaaliin pyynnin ja myynnin estäminen 

tulee olla koko järjestelmän läpileikkaavana tavoitteena. WWF katsoo, että lohisaaliin 

jäljitettävyyden parantamisella voidaan myös olennaisesti vaikuttaa lohenkalastuksen imagon 

parantamiseen ja toivottavasti nostaa lohen arvostusta ja tuottajahintoja. Lisäksi WWF toivoo maa- 

ja metsätalousministeriön olevan aloitteellinen myös Ruotsin ja muiden Itämeren valtioiden 

kalatalousviranomaisten suuntaan, jotta jatkossa lohisaaliin merkitseminen saadaan kattamaan 

kaikki Itämerellä tapahtuva lohenkalastus.  

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

 

              
Jari Luukkonen    Matti Ovaska 
Suojelujohtaja     Suojeluasiantuntija 
 
 

Lisätietoja: Matti Ovaska, Suojeluasiantuntija, p. 040 7273149, matti.ovaska@wwf.fi  

Lähteet: 

1Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 2010. Istutettujen ja luonnonlohien esiintyminen Kemijoen 
terminaalialueen lohisaalissa. Tulostavoiteraportti maa- ja metsätalousministeriölle 31.12.2010. 
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