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VIITE:  Lausuntopyyntö Kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän 

mietinnöstä 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF pitää kalastuslain kokonaisuudistusta tarpeellisena erityisesti uhanalaisten kalalajien 

suojelun ja hyödyntämisen näkökulmasta. Voimassa oleva kalastuslaki ei riitä turvaamaan 

tiettyjen kalalajien ja -kantojen säilymistä luonnossamme ja nykyisen kalastuslain puutteet ovat 

osaltaan vaikuttaneet monien kalakantojen heikkoon tilaan. WWF katsoo, että kalakantojen 

hoidon tulee perustua kalojen luontaisen elinkierron turvaamiseen ja että kaiken kalastuksen 

perustana tulee olla tieteellisesti määrittelyt suojelu- ja hoitotoimenpiteet, jotka turvaavat 

kalakantojen elinvoimaisuuden pitkällä aikavälillä. 

 

 

Kalatalouden toimijat ja kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

 

WWF pitää tärkeänä, että työryhmän mietinnön mukaisesti tutkimustiedon roolia kalakantojen 

hoidon ja käytön perustana vahvistetaan. WWF kannattaa kalatalouden neuvottelukuntien 

perustamista ja pitää tärkeänä, että alueelliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat perustuvat 

tieteellisesti määriteltyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joilla turvataan kalakantojen säilyminen 

ja järkevät kalastuskäytännöt. Yhteisten kalavarojemme käytön tulee perustua huomattavasti 

nykyistä vahvemmin tutkittuun tietoon ja toisaalta demokratiaan ja alueelliseen 

päätöksentekoon. Tämän vuoksi WWF katsoo, että kansalais- ja ympäristöjärjestöille tulee 

tarjota mahdollisuus pysyviin jäseniin kalatalouden neuvottelukunnissa. Samalla vesialueen 

omistajan määräämisoikeutta tulee voida tarkastella nyky-yhteiskunnan tarpeiden ja intressien 

mukaan. Lähtökohtaisesti vesialueen omistajan määräämisoikeus ei saa asettua esteeksi 

kalavarojen järkevään käyttöön tähtääville toimenpiteille 

 

 

Uhanalaiset kalat ja vaelluskalakokonaisuus 

 



 

 

WWF kannattaa työryhmän mietintöä uhanalaisen taloudellisesti hyödynnettävän kalalajin 

määritelmän luomisesta, sillä edellytyksellä, että ko. kalojen ja kalakantojen kalastus perustuu 

tutkijoiden määrittelemiin kiintiöihin ja muihin tarvittaviin toimenpiteisiin kuten riittävän suuriin 

alamittoihin, pyydysrajoituksiin sekä rauhoitusaikoihin ja –alueisiin. Taloudellinen 

hyödynnettävyys ei missään tilanteessa saa ajaa tutkimustietoon perustuvien suositusten ohi, ja 

tämä vaatii selvän kirjauksen. Lähtökohtaisesti uhanalaisten kalalajien ja -kantojen 

rajoittamattoman kalastuksen tulisi olla kiellettyä. Uhanalaisten kalalajien ja -kantojen 

kalastuksen säätelyyn tarvitaan nykyistä tarkempia alueellisia tietoja kantojen tilasta ja 

uhanalaisuudesta. Niiden puuttuessa tulee soveltaa varovaisuusperiaatetta. 

 

WWF kannattaa uhanalaisille kalalajeille säädettäviä rahallisia arvoja (vrt. metsästyslaki ja 

luonnonsuojelulaki) sekä kaiken laittoman kalastuksen sanktioiden merkittävää kiristämistä. 

 

WWF katsoo, että kala- ja rapuistutusten rooli tulee nähdä ensisijaisesti menetettyjen kantojen 

kotiuttamisena tai uhanalaisten kantojen väliaikaisena tukemisena samaa kantaa olevilla 

istukkailla. Kalakantojen hoito ei voi kuitenkaan perustua yksin istutuksiin, vaan luonnollisen 

elinkierron tukemiseksi ja istutusten tuloksellisuuden varmistamiseksi kalakantojen hoidon tulee 

sisältää tarpeen mukaan elinympäristöjen kunnostuksia ja vaellusväylien avaamista 

kalatiestrategian mukaisesti. Istutuksista ainoastaan kalastustarkoituksiin tulisi 

väliaikaisratkaisuna vähitellen luopua ja suunnata näihin istutuksiin käytettäviä varoja 

luonnollista lisääntymistä edistäviin ennallistamishankkeisiin. Vaelluskalapitoisia vesistöjä 

määriteltäessä tulee näin ollen huomioida myös potentiaaliset ja/tai historialliset 

vaelluskalavesistöt, vaikka näissä vesistöissä ei käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laatiessa 

esiintyisikään pysyvää vaelluskalakantaa. Lähtökohtana kaikissa istutuksissa tulee olla 

mahdollisimman varhaisten elinvaiheiden käyttäminen (mäti- ja pienpoikasistukkaat) sekä 

istukkaiden säännönmukainen merkitseminen (pienpoikasilla otoliittivärjäys joka palvelee 

tutkimusta).  

 

WWF tukee Suomen luonnonsuojeluliiton esittämää eriävää mielipidettä. Erityisen tärkeänä 

WWF pitää liiton esittämää muutosta kalastuslain tarkoitusta ja valtuuksia koskevaan osaan. 

Luonnonsuojelupäällikkö Kurosen ehdotuksen mukaan suojelu-sana tulee sisällyttää 

tavoitepykäliin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

WWF toivoo, että kalastuksen ja kalakantojen kestämätön tilanne saadaan korjattua ja tulee 

jatkossakin ottamaan kantaa tilanteen kehittymiseen kymmenien tuhansien suomalaisten 

tukijoidensa valtuuttamana. WWF osallistuu aktiivisesti kalastuspolitiikan uudistamiseen 

kansainvälisesti ja kansallisesti ja tekee mielellään yhteistyötä Suomessa. 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

              
Jari Luukkonen   Sampsa Vilhunen     Matti Ovaska 
Suojelujohtaja   Meriohjelman päällikkö   Suojeluasiantuntija 
 
 
WWF on maailmanlaajuinen, aikaansaava ympäristöjärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä 

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

ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia. 

 


