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Maa- ja metsätalousministeriölle

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 11.9.1995 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää Suomen
kalaston suojelun ajanmukaistamisen edellyträmät mahdolliset lainsäädännölliset, hallinnolliset, ym.
toimenpiteet. Työryhmän esityksen tuli sisältää myös ehdotus menettelystä, jonka avulla tar





kistetaan voimassa olevien suojelusopimusten ja -säädösten pohjalta kalalajien ja kalakantojen
uhanalaisuus, mahdollinen suojelutarve sekä suojelun edellyttämät toimenpiteet. Toimeksianto ei
koskenut merilohta.

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut kalatalousylitarkastaja Harri Dahlström maa- ja metsäta
lousministeriöstä sekä jäseninä kalabiologi Anssi Eloranta Keski-Suomen ympäristökeskuksesta,
professori Hannu Lehtonen Helsingin yliopistosta, ylitarkastaja Ulla-Riitta Soveri ympäristöminis
teriöstä, dosentti Heikki Toivonen Suomen ympäristökeslcuksesta, nuorempi hallitussihteeri Ritva
Torvinen maa- ja metsätalousministeriöstä, kalastusbiologi Minna Uusimäki Vaasan maaseutuelin
keinopiiristä, vesiviljelyjohtaja Kai Westman Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta ja ympä
ristönsuojeluneuvos Seppo Vuolanto ympäristöministeriöstä. Tutkija Niko Leikola Suomen
ympäristökeskuksesta toimi tarvittaessa Heikki Toivosen sijaisena. Työryhmän sihteeriksi mi
nisteriö kutsui tutkija Ari Sauran Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta.

Työryhmä otti nimekseen kalaston suojelutyöryhmä 1996.

Työryhmän tuli saada työnsä päätökseen 3 1.5.1996. Sittemmin työryhmälle myönnettiin jatkoaikaa
kesäkuun 1996 loppuun.

Työryhmä on kokoontunut työnsä aikana viisitoista kertaa. Maa- ja metsätalousministeriö toimitti
työryhmälle aineistoksi Lestijoen kalastusalueen 29.3.1996 maa- ja metsätalousministeri Hemilälle
jättämän kirjeen ja muistion.

Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä jättää kunnioittavasti muistionsa maa- ja
metsätalousmjnisteriölle.

Helsingissä 3.10.1996 , —

Harri Dahlström
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TI IVISTELMÄ

Ihmistoiminnan, erityisesti perkausten ja voimalaitosrakentamisen vaikutuk
sesta monet vesistömme ovat muuttuneet voimakkaasti. Myös tulevaisuu
dessa mm. rehevöitymisen ja happamoitumisen vaikutuksesta kalojen elinym
päristö ja sitä kautta myös monien kalalajien ja -kantojen uhanalaisuus ja
suojelutarve tulevat muuttumaan.

Tämän työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus Suomen kalaston suojelun
ajanmukaistamisesta ja siihen vaadittavista hallinnollisista, lainsäädännölli
sistä ym. toimenpiteistä. Lisäksi tvH laatia ehdotus menettelystä, jolla tarkiste
taan voimassa olevien säädösten ja sopimusten pohjalta kalalajien ja -kanta
jen uhanalaisuus. Toimeksianto ei koskenut merilohta.

Suomen kalasto on jaettu talouskaloihin ja taloudellisesti vähämerkityksellisiin
kaloihin siten, että talouskalojen on katsottu kuuluneen maa- ja metsäta
lousministeriön ja taloudellisesti vähämerkityksellisten kalojen ympäristöminis
teriön hallinnonalaan. Tämä on johtanut shhen, että eri kalalajit ovat suojelu-
asioissa erilaisessa asemassa. Esim. Suomen uhanalaisten eläinten ja kas
vien luettelossa ei kaloista ole muita kuin talouskaloja. Kaikkien kalalajien ja -

kantojen pitäisi kuitenkin Rion yleissopimuksen ja Ei:n periaatteiden mukai
sesti suojeluasioissa olla samanarvoisessa asemassa kuin muidenkin eliöi
den.

Luonnonsuojelulain uudistamisehdotuksessa esitetään, että luonnonsuojelu
lain säännöksiä ei sovelleta talouskaloihin. Luonnonsuojeluasetukseen otet
tavalla säännöksellä on tarkoitus määritellä ne kalalajit, joihin luonnonsuojelu
lain säännöksiä sovelletaan. Tätä varten työryhmä jakoi kalat talouskaloihin ja
taloudellisesti vähämerkityksellisiin kaloihin ja määritteli kaikkien kalojen uhan
alaisuuden nykyisen luokituksen mukaisesti. Työryhmä ehdottaa, että talous
kalojen uhanalaisiin kantoihin sovelletaan samaa lainsäädäntöä kuin muihinkin
uhanalaishn lajeihin ja kantoihin. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että uhanalaisten
kalojen ja kantojen suojelusuunnitelmat tulee laatia pikaisesti.

Kalastuslakia työryhmä ehdottaa muutettavaksi siten, että kalaston suojelu-
asioissa vaikutusmahdollisuudet siirtyvät ministeriöltä enemmän alueelliselle
kalatalousviranomaiselle ja että vesistölle vieraiden lajien lisäksi myös vierai
den kantojen ja muotojen istuttaminen tulee luvanvaraiseksi.

Työryhmä ehdottaa että edellytykseksi poikkeusluvan myöntämiselle vesilain
sulkemis-, muuttamis- ja pilaamiskiellosta asetetaan se, ettei hankkeen vaiku
tusalueella elävien kalojen suotuisan suojelun taso, joka on määritelty EY:n
Iuontodirekthvissä, saa vaarantua.

Työryhmä pitää tärkeänä vesiekosysteemeistä huolehtimista ja ehdottaa
kalastolle tärkeiden vesiluonnon suojeluohjelmien pikaista toteuttamista.

Työryhmän mielestä kalastusalueiden tulee kalavesien käyttö- ja hoitosuunni
telmia laatiessaan ottaa huomioon alueillaan mahdollisesti elävät uhanalaiset
kalat. Velvoitehoitokäytäntöä pitää myös muuttaa enemmän vaelluskalojen
koko elämänkierron huomioon ottavaksi.
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Suomi on saanut EU:lta poikkeuksen luontodirektiivin INtteessä II mainituille

kalalajeille. Poikkeus ei ole kuitenkaan perusteltu esim. toutaimen ja järvilohen
osalta, koska ne ovat maassamme luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Siksi työ
ryhmä ehdottaa, että Suomen tulisi luopua poikkeuksistaan niiden lajien
osalta, joiden suhteen ei Suomessa vallitse suotuisaa suojelun tasoa, ja että
liitteisiin lisättäisiin kaikki muutkin kalalajit, joiden suojelu ei ole suotuisalla ta
solla.

Kalanviljelyn merkitys tulee keskeisesti esille silloin, kun uhanalaista kalalajia
tai -kantaa ei voida suojella luonnossa alkuperäisellä elinalueellaan. Työryhmä
ehdottaa, että kaikkien niiden uhanalaisten lajien ja kantojen, joiden
säilyminen luonnossa on uhattuna, perinnöllistä monimuotoisuutta ylläpide
tään kalanviljelyn ja mahdollisuuksien mukaan myös maitiparikkitoiminnan
avulla väliaikaisesti, kunnes kyseinen laji tai kanta voidaan palauttaa ensisijai
sesti alkuperäiseen elinympäristöönsä tai sopivaan uuteen ympäristöön.

Varsin monien kalalajiemme ja -kantojemme levinneisyys ja tila ovat huonosti
tunnetut. Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa maan kattavan tietorekisterin pe
rustamista. Rekisterien ylläpitämiseksi sekä kalojen uhanalaisuuden että
suojelutarpeen arvioimiseksi tarvitaan luotettavaa tutkimukseen perustuvaa
tietoa. Työryhmän mielestä tulisikin kalojen uhanalaisuus-, monimuotoisuus
ja elinympäristötutkimusta sekä uhanalaisten lajien, (myös taloudellisesti
vähämerkityksellisten) viljelytutkimusta lisätä merkittävästi. Myös
erityisalueiden, kuten luonnonsuojelualueiden kalastotutkimusta sekä
kestävän käytön ja suojelun kannalta tarpeellisten pyyntimuotojen
kehittämistutkimusta tulisi työryhmän mielestä lisätä.

Viranomaisvastuun selkeyttämiseksi työryhmä ehdottaa, että pääsääntöisesti
talouskalat kuuluisivat maa- ja metsätalousministeriön ja taloudellisesti vähä
merkitykselliset kalat ympäristöministeriön hallinnonalaan kuten tähänkin asti.
Kaikkien uuden luonnonsuojelulain tarkoittamalla tavalla uhanalaisiksi luokitel
tujen kalojen, taloudelliseen merkitykseen katsomatta, suojeluvastuu kuuluisi
kuitenkin ympäristöministeriölle. Aiheutuvien kulujen kattamiseksi työryhmä
ehdottaa, että valtion talousarvioon varataan ympäristöministeriöri toiminta
menoihin 2 milj. markkaa vuodesta 1998 alkaen. Kalojen elinympäristökun
nostuksiin työryhmä ehdottaa varattavaksi maa- ja metsätalousministeriölle
3,5 milj. markan lisäystä valtion talousarvioon vuodesta 1998 alkaen.
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SAMMANDRAG

Effekterna av människans verksamhet, särskilt kraftverksbyggen och
rensningen av vattenleder, har kraftigt förändrat mänga av vära vattendrag.
Men även i framtiden kommer vära flskars livsmiljöer att förändras, bland
annat genom en fortgående eutrofiering och försurning. Det innebär nya hot
mot många fiskarter och -stammar och samtidigt nya behov av skydd.

Den här arbetsgruppens uppgift var att ge förslag till eri revision av skyddet för

vårt lands fiskfauna samt till härvid behövlig översyn av förvaltning, lagstiftning

etc. Ytterligare skulle arbetsgruppen, utgående frän gällande stadganden och

fördrag, utarbeta ett förslag till ett förfaringssätt för kontroll av 1 vilken grad

fiskarter och -stammar är hotade. Uppdraget omfattade inte havslaxen.

Finlands fiskfauna har uppdelats i två grupper, nyttofiskar och fiskar av ringa

ekonomisk betydelse. Den förra gruppen har hänförts till jord- och

skogsbruksministeriets och den senare till miljöministeriets

förvaltningsomräde. Detta faktum har lett till att olika fiskarter ifråga cm skydd

inte befinner sig i samma ställning. T.ex. i förteckningen över hotade djur och

växter i Finland ingär det för fiskarnas del enbart nyttofiskarter. lfråga om

skydd skal( dock enligt Riokonventionen och EU:s principer alla fiskarter och -

stammar ha en med samtliga andra organismer likvärdig ställning.

1 förslaget till ny naturskyddslag föreslås att stadgandena 1 naturskyddslagen

inte skall tillämpas pä nyttofiskar. Avsikten är stt i ett stadgande som tas in i

naturskyddsförordningen fastställa de fiskarter, som berörs av stadgandena i

naturskyddslagen. 1 detta syfte delade arbetsgruppen in alla fiskar 1 nyttofiskar

och fiskar av ringa ekonomiskt värde, fastställde graden av hot för samtliga

fiskar enligt nu gällande klassificering och föreslär stt samma lagstiftning som

gäller för övriga utrotningshotade arter och beständ även tillampas pä de

hotade nyttofiskbestånden. Dessutom föreslår arbetsgruppen, att

skyddsplaner för de hotade fiskarterna och -stammarna utarbetas i bråskande

ordning.

Arbetsgruppen föreslår stt lagen om fiske ändras sä att möjlighetema att
päverka skyddet av flskfaunan överfärs i högre grad från ministeriet till den

regionala fiskerimyndigheten och att även utplantering av främmande bestånd

och former i vattendragen analogt med främmande arter biir beroende av

tillstånd.

Arbetsgruppen föreslär vidare, stt det skall vara ett villkor för beviljande av

undantagstillstånd från vattentagens färbud mot avstängning, ändring och

förorening, stt en gynnsam nivå för de inom projektets verkningsområde

levande fiskarnas skydd, säsom detta definieras i EU:s habitatdirektiv, inte fär

äventyras.

Arbetsgruppen anser det vara viktigt aH värda vattenekosystemen och förslär

därför att program för skyddet av vattenbiotoper av betydelse för fiskfaunan

relaiseras i brådskande ordning.
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Arbetsgruppen anser även att fiskeområdena vid utarbetandet av pianema för

nyttjande och vård av flskevattnen skall beakta eventueli förekomst av hotade

fiskarter inom sina områden. Praxis för flskevårdsskyldigheten bör ändras sa

att den bättre beaktar vandringsflskarnas livscykel i sin helhet.

Finland har beviljats undantag av ELi från de i habitatdirektivets bilaga II
nämnda fiskarterna, men exempelvis för aspens och insjööringens del, vilka 1
vårt land klassiflcerats som akuthotade arter, är undantaget inte motiverat.
Därför föreslår arbetsgruppen att Finland avstår från sina undantag för de
arters del, vilkas skyddsnivå inte är gynnsam i Finland, och att även alla andra
fiskarter med ett skydd sam inte är på en gynnsam nivå förs in 1 bilagoma.

Fiskodiingen fär en central betydelse när en hotad flskart eller -stam inte kan
skyddas inom sin ursprungliga livsmiljö i naturen. Arbetsgruppen föreslär, att
den genetiska mängfalden hos alla de hotade arter och stammar vilkas
bevarande i naturen är utsatt för hot upprätthålls med hjälp av fiskodling och
så längt mölighetema det medger även med hjälp av mjälkbankverksamhet,
intill dess arten eller stammen ifråga kan äterinföras 1 första hand 1 sin
ursprungliga livsmiljö eller 1 en lämplig ny miljö.

För relativt mänga av vära fiskarter och -stammar gäller att kunskapen om
deras spridning och tillstånd är dålig. Därför föreslår arbetsgruppen att det
upprättas ett riksomfattande dataregister. Som grund för upprätthållandet av
registren samt för bedömningar av fiskartemas hotsituation och behov av
skydd behövs det tillförlitliga på forskning baserade fakta. Därför anser
arbetsgruppen att den forskning som gäller hotbilder för fiskarter, dessas
mängfald och livsmiljöer, samt forskningen kring odling av hotade arter (även
arter av ringa ekonomisk betydelse) bör fä väsentligt ökad omfattning.
Arbetsgruppen anser vidare, att även den forskning som gäller fiskfaunan
mcm särskilda områden, som t.ex. naturskyddsområdena, samt utveckling av
för det hållbara nyttjandet och skyddet nödvändiga fångstmetoder bör utökas.

För ah ansvarsfördelningen mellan myndighetema skall vara entydig föreslär
arbetsgruppen ah nyttofisken 1 första hand hänförs till jord- och
skogsbruksministeriets förvaltningsomräde och den fisk som är av ringa
ekonomiskt värde på motsvarande sätt till miljöministeriets
förvaltningsomräde, säsom fallet varit hittills. Ansvaret för skyddet av alla de
fiskarter sam pä det sätt den nya naturskyddslagen avser klassificeras sam
hotade (oberoende avekonomisk betydelse) föreslås dock höra till
miljöministeriet. Arbetsgruppen föreslär att det för ah täcka de kostnader som
uppstär frän och med år 1998 reserveras 2 miljoner mark per & i
statsbudgeten för miljöministeriets omkostnader. Vidare föreslär
arbetsgruppen ah det för iståndsättning av livsmiljöer för fiskar reserveras ett
tillägg pä 3,5 miljoner mark för jord- och skogsbruksministeriet i statsbudgeten
för är 1998.
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1. JOHDANTO

Suomessa on 1970-luvulta lähtien tehty useita kalaston suojeluun liittyviä sel
vityksiä. Tukholmassa vuonna 1972 pidetyn YK:n ympäristönsuojelukonfe
renssin suositusten toteuttamiseksi Suomen Akatemian asettama geeni
pankkijaosto selvitti Suomen osalta erityisesti uhanalaisten eliöiden - mukaan
lukien kalojen - tilaa ja suojelutarvetta ja teki mietinnössään (1973) laatuaan
ensimmäisen kansallisen ehdotuksen geneettisten luonnonvarojen suojelemi
seksi. Uhanalaisia kalalajeja ja -kantoja sekä niiden suojelua ja säilyttämistä
koskevaa selvitystä tarkistettNn ja täydennettBn myöhemmin (1974).

Pohjoismainen Ministerineuvosto ja Suomen Akatemia järjestivät vuonna 1978
mm. kaloja uhkaavia tekijöitä ja kalojen perintöaineksen säilyttämistä käsitel
leen symposion, jonka suositusten perusteella Ministerineuvosto asetti kalojen
pohjoismaisen geenipankkityöryhmän vuonna 1980. Työryhmä, jonka
työskentelyyn myös Suomi on osallistunut, on selvittänyt kalojen suojelutar
peita ja perintöaineksen säilömistä mm. maitipankkeihin. Työn tuloksista on
julkaistu yhteispohjoismainen raportti, Truede fiskarter i Norden (1993).

Uhanalaisten kalakantojen suojeluun ja säilyttämiseen on meillä kiinnittänyt
huomiota myös luonnonvarain neuvosto, vaelluskalakantojen elvyttämistyö
ryhmä (1985), uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta (1985),
luonnonvaraisten vaelluskalojen säilyttämistyöryhmä (1989) ja em. uhanalais
ten eläinten ja kasvien seurantatoimikunta (1991).

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) pitää yllä kalakantarekisteriä,
jossa on mukana Suomen harjus-, siika-, muikku-, lohi-, nieriä- ja taimenkan
toja. Rekisteristä käy ilmi mm. esUntymisalue, alkuperäisyys, uhanalaisuus ja
kannan olemassaoloa uhkaavat tekuät.

Rion sopimuksen ja Euroopan Unioniin lhttymisen myötä Suomelle on tullut Ii
sävastuuta ympäristönsuojelun alalla. Myös kalat osana vesiluontoa ja uusiu
tuvana luonnonvarana ovat tulleet, entistä enemmän esille keskusteltaessa
kestävän käytön periaatteesta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Rion yleissopimuksen perusteella Suomen tulisi mm. selvittää suojelun ja kes
tävän käytön kannalta tärkeät kalalajit, edistää uhanalaisten lajien elvyttämistä
ja estää luontoon pääsy sellaisilta vierailta lajeilta, jotka uhkaavat muita lajeja,
niiden elinympäristöjä tai ekosysteemejä. Luonnontilaisen suojelun
(luonnontilaisessa ympäristössä) täydentämiseksi tulisi perustaa ja ylläpitää
laitoksia kalojen suojelua ja tutkimusta varten ja ryhtyä toimenpiteisiin biologi
sen monimuotoisuuden osien (alalajien, muotojen ja kantojen) suojelemiseksi
(kalanviljelylaitoksissa). Rion sopimus ei ole sitova, mutta velvoittaa sopimuk
sen ratifioinutta maata toimimaan sopimuksen hengen mukaisesti.

Euroopan yhteisöjen (EY) luontodirektUvin (92/43/ETY) tavoite on turvata bio
diversiteetin säilyminen suojelemalla luonnonvaraisia elinympäristöjä, eläimiä
ja kasveja. Toimenpiteet on suunniteltu ylläpitämään tai palauttamaan yh
teisön tärkeänä pitämien luonnonvaraisten ympäristöjen, eläinten ja kasvien
suotuisa suojelun taso. Yhteisön tärkeinä pitämien lajien lisäksi olennainen kri
teen on kunkin jäsenmaan oma uhanalaisten lajien luettelo ja se, kuinka
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uhanalaisia tässä listassa mainitut lajit ovat Euroopassa. EY:n luontodirektflvi

velvoittaa jäsenmaita toimimaan sen mukaisesti.

Suomessa kalat on perinteisesti jaettu kahteen ryhmään: talouskaloihin ja ta
loudellisesti vähämerkityksellishn. Talouskaloina voidaan pitää kaloja, joita
hyödynnetään esim. ihmisravinnoksi tai rehuksi ja joiden saalUlla tai kalastuk
sella on taloudellista arvoa (ks. liite 1). Talouskalat ovat kuuluneet maa- ja
metsätalousminister-jön ja taloudellisesti vähämerkitykselliset ympäristöminis
teriön hallinnonalaan. Kahtiajako on johtanut sflhen, että eri kalalajit ovat olleet
erilaisessa asemassa suojeluasioissa. Luonnollista on, että talouskaloista ker
tynyt tietämys on suurempi kuin taloudellisesti vähämerkityksellisistä kaloista.
Suomessa uhanalaiset kalat ja niiden kannat on luokiteltu Uhanalaisten eläin
ten ja kasvien seurantatoimikunnan mietinnössä (1991). Erittäin uhanalaisia
talouskaloja ovat toutain, planktonsflka, meri- ja järvilohi sekä järvi- ja merital
men, taantuneet vaellussiika ja vimpa ja vaarantunut isonieriä. Muita kuin ta
louskaloja ei luettelossa ole, vaikka Rion yleissopimuksen ja EY:n luontodi
rektiivin mukaisesti niiden pitäisi suojeluasioissa olla samanarvoisessa
asemassa. Nykyisissä kansainvälisissä suojeluvaatimuksissa ja -kriteereissä

ei kaloja eroteta muista eliölajeista, vaan kaikilla eliölajeilla ja -kannoilla on
yhtä tärkeä osa monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Ihmistoiminnan vaikutus näkyy maamme kalaston elinympäristön heikkenemi
senä ja lisääntymisalueiden vähenemisenä. Erityisesti kalastomme monimuo
toisuus on kärsinyt vesien rakentamisesta, pilaantumisesta, happamoitumi

sesta, suunnittelemattomasta istutustoiminriasta sekä liiallisesta valikoivasta
kalastuksesta. Nämä tekijät yhdessä ilmaston lämpenemisen, rehevöitymisen

ja kalatautien kanssa muodostavat suurimman uhan olemassaoleville kan
noille. Pelkästään edellä mainitut tekijät edellyttävät tehostettuja kalaston
suojeluratkaisuja. Vesien tilassa tapahtuneet muutokset ovat kohdistuneet eri
tyisen haitallisina virtakutuisiin kalalajeihin, joista erityisesti lohen, järvilohen,
meri-, järvi- ja purotaimenen, virtakutuisten siikojen ja nahkiaisen erilaistuneet
kannat on suureksi osaksi menetetty aiemmin kuvatun ihmistoiminnan vuoksi.

Tilanteen selkeyttämiseksi maa-ja metsätalousministeriö asetti 9.11.1995 työ
ryhmän, jonka tehtäväksi tuli selvittää Suomen kalaston suojelun ajanmukais
tamisen edellyttämät mahdolliset lainsäädännölliset, hallinnolliset, ym. toi
menpiteet. Työryhmän esityksen tulee sisältää myös ehdotus menettelystä,
jonka avulla tarkistetaan voimassa olevien suojelusopimusten ja -säädösten
pohjalta kalalajien ja kalakantojen uhanalaisuus, mahdollinen suojelutarve
sekä suojelun edellyttämät toimenpiteet. Toimeksianto koskee kaikkia kalala
jeja ja nahkiaisia, muttei merilohta eikä rapua.
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2. KALASTON SUOJELUUN LIITTYVÄT
KANSALLISET SÄÄDÖKSET JA
KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

2.1. KANSALLISET SÄÄDÖKSET JA EY-SÄÄNNÖKSET

2.1.1. KALASTUSLAINSÄÄDÄNTÖ

Kalastuslaki koskee kalastusta ja niiltä osin, kuin kalastuslaissa on yleisiä ra
joituksia tai määräyksiä, laki koskee kaikkia kalalajeja.

Kalastuslaki 286/82 ja kalastusasetus 1116182

Kalastuslain muutoksessa, joka tuli voimaan voimaan vuoden 1983 alusta,
lain kalakantoja säilyttävä henki muutettiin kalastus- ja hoitomyönteiseksi:

“Kalastusta harjoitettaessa on pyrittävä vesialueiden mahdollisimman suureen
pysyvään tuoltavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siltä, että kalakantaa
käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkö
kohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä. Tällöin on
vältettävä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti
luontoon tai sen tasapainoon” (KaIL 1 §).
Kalastuslain 2 §:ssä velvoitetaan kalaveden omistaja järjestämään kalastus ja
kalakannan hoito niin, että em. tavoitteet otetaan huomioon.

Kalastuslaki (286/82) ja kalastusasetus (1116/82) sisältävät määräyksiä mm.
kalastusoikeuden rajaamisesta, kalan kulusta ja kalakannan turvaamisesta,
pyydyksistä ja pyynnin harjoittamisesta sekä rauhoituspiiristä. Niillä pyritään
säätelemään kalastuksen kohteena olevien kalalajien kalastusta, mulla niillä
on myös välillinen kalakantoja suojeleva vaikutus.

Toimivaltasuhteet valtion kalataloushallintoa hoitavan maa- ja metsätalousmi
nisteriön, kalatalouden piirihallintoviranomaisena toimivan maaseutuelinkei
nopiirin ja kalatalouden paikallishallintoa hoitavien kalastusalueiden välillä on
määritelty erikseen kussakin niissä lainkohdissa, joihin liittyy päätöksentekoa.

Kalastusoikeuden rajaaminen

MaaseutuelinkeinopNri voi rajoittaa valtion kalastuksenhoitomaksulla tapahtu
vaa onkimista ja pilkkimistä, jos KaIL 1 §:ssä mainitut tavoitteet tai erityiset
syyt sitä vaativat. Kalastusalue voi myös rajoittaa onkimista ja pilkkimistä enin
tään kuuden kuukauden ajaksi. J05 kalastusalueen antama kielto tai rajoitus
on tarpeen toistuvasti, se on alistettava maaseutuelinkeinopiirin vahvistetta
vaksi (KaIL 11 §).
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Kalan kulun ja kalakannan turvaaminen

Kalastuslain mukaan kalastettaessa on vältettävä toimenpiteitä, jotka estävät
kalan pääsyn toisen vesialueelle tai rauhoituspiirhn tai muualle, missä pyynti
kalakannan turvaamiseksi on rajoitettu. Lisäksi on vältettävä toimenpiteitä,
jotka vaikeuttavat vaelluskalan liikkumista vesistössä tai kalakannan hoitoa
(KaIL 23 §).
Joessa, salmessa ja kapeikossa on pidettävä valtaväylä auki kalan kulkua var
ten. Meressä ja järvessä valtaväylän jatkeena on kalaväylä. Valtaväylänä on
yleensä kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta vesistön leveydestä
joen syvimmällä kohdalla. Kalaväylän rajat määritetään maaseutuelinkeinopii
rin, vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan hakemuksesta maan
mittaustoimituksessa (KaIL 24 §; ks. myös vesilaki 1 luku).

Kalatiessä sekä sadan metrin matkalla sen tai kalan kulun turvaamiseksi ra
kennetun muun laitteen ylä- ja alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty.
Kalastusta ei saa harjoittaa myöskään voima- ja muuhun laitokseen vettä joh
tavassa kanavassa eikä sadan metrin matkalla vesistön poikki rakennetun
padon alapuolella. Kalastusalue voi kalakannan turvaamiseksi kieltää kalas
tuksen padon alapuolella pitemmältäkin kuin sadan metrin matkalla samoin
kuin patoaltaassa padon yläpuolella sekä tekojärvessä ja muussa tekoal
taassa (KaIL 24 §).
Pyydyksetja pyynnin harjoittaminen

Kalastuslain mukaan kalastettaessa on vältettävä sellaisten pyydysten, laittei
den tai kalastustapojen käyttämistä, jotka tarpeettomasti vahingoittavat tai tu
hoavat kaloja tai vaarantavat kalakannan säilymistä vesistössä (KaIL 29 §).
Kalastusalue voi kieltää määräajaksi tietynlaisen pyydyksen tai kalastustavan
käyttämisen, jos erityiset olosuhteet tai tärkeät kalakannan hoitoon liittyvät nä
kökohdat sitä edellyttävät (KalL 37 §).
Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti on kielletty (KalA 17 §):

1) merilohi, järvilohi, meritaimen, järvitaimen ja purotaimen joessa, purossa,
koskessa ja virtapaikassa syys-, loka- ja marraskuun ajan. Pyynti vavalla ja
uistelemalla on sallittu 1-10.9 ja 15.11 jälkeen.

2) nieriä Vuoksen vesistäalueella 11.9-15.11.

3) harjus huhti- ja toukokuun ajan. Pyynti vavalla ja uistelemalla on kuitenkin
sallittu.

4) nahkiainen 1.4-15.8.

Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat alamitat (KalA 19

merilohi 60 cm, paitsi Oulun ja Lapin läänien sisäisillä aluevesillä 50 cm,

meritaimen 40 cm,

järvilohi 40 cm,

järvitaimen 40 cm,

nieriä Vuoksen vesistöalueella 40 cm,

kuha 37 cm ja

harjus 30 cm.
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Kalastusalue voi määrätä alamitan myös sellaiselle lajille, jota ei mainita ase
tuksessa, jos se on tarpeen kalastuslain 1 §:n tavoitteiden saavuttamiseksi.
Esimerkkinä voidaan mainita siika, jolle kalastusalue voi määrätä alamitan,
vaikka kalastusasetus ei sNkaa mainitsekaan.

Kalastuslaki sisältää myös erityisiä määräyksiä lohi- ja siikapitoisissa vesis
töissä (joki ja sen edustan merialue,) kielletyistä pyydyksistä ja kalastusta
voista (KalA 10 §, 12 §).
Rauhaituspiiri

Kalastusalue voi perustaa rauhoituspNrin vesialueelle, jossa arvokkaat kalalajit
kutevat tai jota ne käyttävät kulkutienään. RauhoituspNri voidaan perustaa
enintään kymmeneksi vuodeksi ja 1 §:ssä mainittujen tavoitteiden saavuttami
seksi (KaIL 43 §).
Muut määräykset

MaaseutuelinkeinopUrin lupa tarvitaan istutukselle, kun vesialueelle istutetaan
kala- tai rapulajia, jota siellä ei ennestään ole, tai jos alueelle suoritetaan kalo
jen tai rapujen siirtoistutus (KaIL 121 §).
Tarttuvien kala- ja raputautien leviämisen estämiseksi tai kala- ja rapukannan
säilyttämiseksi voi maa- ja metsätalousministeriö määräajaksi tai toistaiseksi
antaa kieltoja ja määräyksiä, jotka koskevat kalojen tai rapujen vientiä ja tuon
tia sekä kuljetusta, varastointa ja kauppaa tai niiden pyynnissä, varastoinriissa
ja kuljetuksessa käytettyjen välineiden käsittelyä tai sNrtärriistä toiselle paikka
kunnalle (KaIL 95 §).
Kalastuslaki 503!51

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella on edelleen voimassa v. 1952
voimaantullut kalastuslaki (503/51). Se on huomattavasti kalakantoja säilyt
tävämpi ja määräyksiltään yksityiskohtaisempi kuin muuta Suomea koskeva
kalastuslaki (286/82).

Kolmea pohjoisinta kuntaa koskevan kalastuslain mukaan kalastusoikeuden
haltija on velvollinen järjestämään kalavetensä hoidon ja kalastuksensa niin,
että kala- ja rapukannan säilyminen on turvattu. Mikäli kala- tai rapukannan
säilyminen kalastuksen tai ravustuksen takia vaarantuu, voi lääninhallitus kiel
tää kalastusoikeuden haltijan kalastuksen enintään kolmen vuoden ajaksi (53

§). Kalastusta ei myöskään saa harjoittaa esim. siten, että kalan pääsy rauhoi
tetulle alueelle tai sen kulku koskessa estetään (14 §). Laissa on edelleen
määräyksiä kala- ja valtaväylästä nousu- ja laskukalan kulun turvaamiseksi
(10 §), kalastuksen kieltämisestä kalatiessä, johtokanavassa tai 100 m:n
matkalla koko vesistön poikki rakennetun padon alapuolella (13 §) ja rauhoi
tuspiireistä (38 §).
Laki sisältää erilaisia määräyksiä pyydyksistä (22-24 §) ja kalastustavoista
(26-33 §). Rauhoitusajat on määritelty lohelle, taimenille, kuhalle, harjukselle
ja nahkiaiselle (34 §) sekä ravulle (35 §). Alamitat on asetettu lohelle, hauelle,
kuhalle, lahnalle, taimenelle, järvitaimenelle, nieriälle, siialle, harjukselle (42 §)
ja ravulle (43 §). Mikäli kala- tai rapukannan säilyminen tai lisääminen sitä
vaatU, on maa- ja metsätalousministeriöllä oikeus kieltää muutoin luvallisen
pyydyksen käyttäminen, pidentää rauhoitusaikoja ja muuttaa alamittoja (50 §).
Onkiminen ei ole sallittua lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koskissa ja virtapai
koissa (4 §). Laissa on myös määräyksiä lohi- ja siikapitoisissa vesistöissä
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(joki ja sen merialue) kielietyistä pyydyksistä ja kalastustavoista (11 §, 12 §,
30).

Jos arvokasta kalalajia tai rapua istutetaan veteen, jossa sitä ei ole tai josta se
on häviämässä, sitä ei saa ensimmäisen istutusvuoden ja lähinnä seuraavien
kuuden tai jos muikku on kyseessä, kolmen kalenterivuoden aikana ottaa ve
destä (36 §).
Tarttuvien kala- ja raputautien leviämisen estämistä koskevat säännökset (90

§) ovat samat kuin kalastuslaissa (286/82).

Ahvenanmaan kalastuslaki

Ahvenanmaalla on oma kalastuslakinsa, joka on säädetty Ahvenanmaan itse
hallintolain nojalla (Ahvenanmaan itsehallintolaki 670/51).

Kalastuslain (286/82) ja -asetuksen (1116/82) säännöksillä pyritään sää
telemään kalastuksen kohteena olevien kalalajien (ns. talouskalat) kalastusta,
mutta niillä on myös välillinen kalakantoja suojeleva vaikutus. Tällaisia määrä
yksiä ovat esim. tiettyjen kalojen rauhoitusajat, alamitatja rauhoituspiirit. Myös
tietyn pyydyksen tai kalastustavan käyttämistä voidaan rajoittaa. Säännökset
tähtäävät kalakantojen järkiperäiseen käyttöön ja hoitoon.

Kovin radikaaleihin kalaston suojelutoimiin ei nykyisen kalastuslain ja -ase
tuksen nojalla pystytä, vaan ne ovat suojelutarkoituksessa lähinnä väistyviä.
Esim. kalastuslain 121 §:n mukaisella istutusluvalla ei voida vaikuttaa vesistö
kohtaisten kalakantojen perinnölliseen puhtauteen. Toisaalta kalastaminen ei
aiheuta kuin eräin paikoin kalaston suojelutarvetta. Merkittävintä kalakantojen
säilymiselle kuitenkin on niiden elinympäristöjen ja lisääntymisalueiden suo
jaaminen ihmistoiminnan haitallisilta vaikutuksilta.

Kalastuslain muutos (526/96), joka tulee voimaan vuoden 1997 alussa, antaa
maa- ja metsätalousministeriölle mahdollisuuden kieltää tietynlaisen pyy
dyksen tai kalastustavan käyttämisen tietyllä vesialueella, jos siellä esiintyvän
uhanalaisen eläinkannan säilyminen sitä edellyttää.

2.1.2. LUONNONSUOJELULAINSÄÄDÄNTÖ

Luonnonsuojelulaissa (71/32) säädetään suojelualueiden perustamisesta ja
eläinten ja kasvien suojelusta sekä uhanalaista lajeista.

Suojelualueet

Valtionmaita koskevissa luonnonpuistojen rauhoitusmääräyksissä (L5L 2 §)
kielletään eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä mm.
mädin ottaminen ja vahingoittaminen. Asetuksella voidaan poiketa määräyk
sistä, silloin kuin se lähellä asuvan väestön tai paimentolaislappalaisten edun
kannalta tai muuten voidaan havaita tarpeelliseksi (LsL 4 §). Tällaisia oikeuk
sia ei yleensä ole annettu. Kansallispuistojen ja muiden luonnonsuojelualuei
den rauhoitusmääräykset annetaan erikseen asetuksella. Kansallispuistojen
järjestyssäännöissä kalastus on yleensä sallittu. Siten esim. kansallispuis
toissa virkistyskalastus on mahdollista. Sääntö koskee myös merellisiä kan
sallispuistoja, missä ammattikalastus ja rajoitettu virkistyskalastus (onkiminen,
vapakalastus) on sallittu.

Alueellisen ympäristökeskuksen (aikaisemmin lääninhallituksen) päätöksellä
yksityismailla voidaan rauhoitusmääryksissä rajoittaa kalastamista, jos se on
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tarpeen luonnonsuojelun kannalta. Käytännössä tällaisia rajoituksia on erittäin

vähän.

Liikkumisrajoitukset eräillä alueilla ovat rajoittaneet myös kalastusta, vaikka

rajoitusten syynä on ollut esim. linnusto. Toisaalta hyvin yleisesti tuonnonsuo
jelupäätöksissä todetaan kalastamisen olevan sallittu määräyksistä rflppu

rn atta.

Eläimistön suojelu

Luonnonsuojelulain mukainen eläinten rauhoittaminen ei koske kaloja (LsL 13

§). Valtioneuvosto voi määrätä uhanalaiseksi lajiksi tai erityisesti suojeltavaksi
lajiksi vain luonnonsuojelulain soveltamisalaan kuuluvan eläinlajin (LsL 16 b ja
16 c §). Näin ollen uhanalaisten kalojen suojelu ei ole mahdollista luonnon
suojelulain nojalla.

Muu luonnonsuojelua koskeva lainsäädäntö

Erämaalaki ei rajoita kalastamista. Käytännössä koskiensuojelulailla sekä Qu
nasjoen ja Kyrönjoen suojelusta annetuilla laeilla on ollut merkitystä myös ka
laston suojelun kannalta. Koskiensuojelain nojalla suojelluissa koskissa
voimalaitosten rakentaminen ei ole mahdollista. Vaarana ovat kuitenkin mui
den toimintojen kuin voimalarakentamisen uhka (ks. 3.5).

Uusi luonnonsuojelulakiesitys

Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi luonnonsuojelulaiksi (HE 79/1996)
poikkeaa kalojen suojelun osalta jonkinverran nykyisestä. Ympäristöministe
riön vastuuta uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien suhteen on tarkoitus
lisätä. Vastuu koskee taloudellisesti vähämerkityksellisiä kaloja. Esityksessä
sanotaan, ettei luonnonsuojelulain säännöksiä sovellettaisi talouskaloihin.
Huomattava osa kaloista on talouskaloja. Tarkoitus on luonnonsuojeluasetuk
seen otettavalla säännöksellä määritellä ne kalalajit, joihin luonnonsuojelu
säännöksiä sovelletaan. Samalla ympäristöministeriölle tulisi velvoite seurata
niiden kantojen kehitystä (ks Ihte 1).

Suojelualueita koskevat säädökset pysyvät samantyyppisenä kuin nykyisessä
laissa. Kansallispuistossa ja luonnonsäästiössä onkiminen ja pilkkiminen olisi
mahdollista. Lisäksi alueen haltija voisi sallia kalastamisen, mikäli se ei vaa
ranna alueen perustamistarkoitusta. Samaa periaatetta noudatetaan muiden
kuin valtion omistamien alueiden rauhoitusmääräyksiä annettaessa.

Luonnonsuojelulakia ei sovellettaisi talouskaloihin (37 §). Muiden kalalajien
osalta käytettävistä suojelukeinoista kalalajien rauhoittaminen eräiden lintujen
ja nisäkkäiden tapaan ei kuitenkaan olisi mahdollista (38 §). Lakiehdotus sisäl
tää kiellon vierasperäisen eläinlajin päästämisestä luontoon, jos on aihetta
epäillä, että siitä voi syntyä pysyvä kanta. Kielto ei kuitenkaan koske kalastus-
laissa mainittuja kalalajeja (43 §).
Asetuksella voitaisiin säätää uhanalaiseksi sellainen luonnonvarainen eliölaji,
jonka luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut (46 §). Asetuksella voi
taisiin myös säätää erityisesti suojeltavaksi lajiksi sellainen uhanalainen
eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Ympäristöministeriön on tarvittaessa
laadittava ohjelma tällaisen lajin kannan tai kantojen elvyttämiseksi. Talouska
loja lukuun ottamatta uhanalaisten kalojen suojelu siis koskisi ympäristöminis
teriötä.
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EY:n luontodirektiivin toimeenpanosta Suomessa on tarkoitus myös säätää
tarkemmin. Luontodirektiivin liitteessä IV lueteltujen eläinlajien lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

2.1.3. VESILAINSMDANTÖ

Vesien käytön ja suojelun kannalta keskeinen säännöstö on vuonna 1961
säädetty vesilaki (264/61) sekä sen nojalla annetut säädökset. Vesilaki on
laaja säädös, joka koskee sekä vesivarojen hyväksikäyttöä että suojautumista
veden aiheuttamilta haitoilta. Laissa on säädetty vesien käytän yleisistä rajoi
tuksista, jotka tulee ottaa huomioon vesistöjen hyväksikäyttöä kuten vesistöön
rakentamista, uittoa, ojitusta, jätevesien vesistöön laskemista, pohjavesien
käyttöä yms. koskevia erilaisia vesivarahankkeita toteutettaessa. Lakiin sisäl
tyy menettelysäännäksiä vesiasioiden käsittelystä vesioikeuksissa, ympäristä
lautakunnissa ja katselmustoimituksissa. Samoin siinä on korvauksia, velvoit
teita, valvontaa ja pakkokeinoja sekä rangaistuksia koskevat säännökset.

Vuosikymmenten kuluessa vesilainsäädäntö on kokenut muutoksia, jotka ovat
selkeästi olleet vesien tilan säilyttämisen ja suojelun kannalta aikaisempaa
myönteisempiä. Luonnon- ja ympäristönsuojelussa tapahtunut kehitys on
osaltaan heijastunut myös vesilainsäädäntöön. Vesien käyttää ohjataan vesi-
lain mukaisen lupajärjestelmän avulla. Vesiluonto ja sen toimivuus, kalasto ja
kalastus ovat vesilain suojelukohteita. Toimenpiteet, jotka aiheuttavat yleiskiel
tojen - vesistön sulkemis-, muuttamis-ja pilaamiskielto - vastaisia seurauksia,
vaativat yleensä vesioikeuden luvan. Vähäisissä hankkeissa ja toimenpiteissä
ratkaisuvaltaa on kunnan ympäristölautakunnalla ja alueellisella ympä
ristökeskuksella. Vesioikeus ratkaisee asian laajuuden ja vaikutusten perus
teella käsiteltävänään olevan asian käsittelyjärjestyksen. Asianosaisia, joiden
etua tai oikeutta asia koskee, viranomaisia ja katselmustoimituksessa myös
vaikutusalueen asukkaita, kuullaan kuulutus- ja selvitysmenettelyn tai katsel
mustoimituksen yhteydessä.

Vesilain 1 luvun 12 §:n mukaan valtaväylää joessa ei saa rakentamalla sulkea
tai supistaa (sulkemiskielto), jollei siihen ole saatu vesioikeuden lupaa. Tär
keimmät suomalaiset vaelluskalajoet on kuitenkin rakennettu ja niiden vael
luskalakannat tuhoutuneet nhn, että jäljellä on vain joitakin alkuperäisiä ja al
kuperäisillä lisääntymis- ja syönnösalueillaan eläviä uhanalaisiksi todettuja
vaelluskalakantoja. Vesilain 1 luvun 15 §:n mukaan vesistöstä ei saa ilman
vesilaissa olevia säännöksiä tai niiden nojalla annettua lupaa johtaa vettä tai
ryhtyä vesistössä tai maalla muuhun toimenpiteeseen siten, että siitä voi ai
heutua sellainen vesistön aseman, syvyyden, vedenkorkeuden ja vedenjuok
sun muutos, joka aiheuttaa mm. vesiluonnon ja sen toiminnan vahingollista
muuttumista ja huonontaa veden puhdistautumiskykyä (muuttamiskielto).

Vesilain 1 luvun 19 §:n mukaan ei ilman vesioikeuden lupaa, jos vesilain
säännöksistä ei muuta johdu, saa ryhtyä toimenpiteeseen, joka voi aiheuttaa
vesistön pilaantumista (vesistön pilaamiskielto). Tällaiseksi toimenpiteeksi
katsotaan sellainen kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen aineen johtaminen
taikka energian päästäminen vesistään, että siitä johtuva vesistön pohjan tai
laadun muutos voi ilmetä mm. vesistän haitallisena madaltumisena, vesiluon
non ja sen toiminnan vahingollisena muuttumisena tai ilmeisenä vahinkona
kalakannalle. Vesioikeudella on myös mahdollisuus asianomaisen viranomai
sen hakemuksesta antaa vesistöä tai sen osaa varten vesistön puhtauden
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säilyttämiseksi edellä mainittuja 19 §:ssä säådettyä ankarampia tai lievempiä

määräyksiä. Vesistöön rakentamisen osalta on vesilain 2 luvun 5 §:ssä sää

detty, että rakentamiseen ei saa myöntää lupaa, jos rakentaminen aiheuttaa
huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesi-
luonnossa ja sen toiminnassa.

Kalaston suojelun kannalta on keskeistä se, että vesistön tila ja veden laatu
säilyvät mahdollisimman luonnonmukaisina. Tällöin eri kalalajeille aiheutuisi
vähiten haittaa tai vahinkoa. Taloudellisesti merkittävien kalalajien ja kalas
tuksen turvaamisesta on vesilaissa omat säännöksensä. Niiden mukaan lu
vansaaja on velvoitettava vesistön rakentamisesta tms. muuttamisesta kalas
tolle ja kalastukselle aiheutuvan ilmeisen vahingon ehkäisemistä tai vähen
tämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin sillä vesialueella, johon toimenpiteen va
hingollinen vaikutus ulottuu. Näinä kalatalousvelvoitteina voivat tulla kysy
mykseen vesilain 2 luvun 22 §:n mukaan kalanistutus, kalatie tai muu toimen
pide tai näiden yhdistelmä. Jos a.o. vesistöä varten on laadittu kalatalousvi

ranomaisen hyväksymä suunnitelma kalaston suojelemiseksi tai kalastusalu

een käyttö- ja hoitosuunnitelma, vesioikeuden tulee ottaa se huomioon tar

peen mukaan kalatalousvelvoitetta määrätessään. Jos kalatalousvelvoitteen

toteuttaminen aiheuttaisi luvansaajalle saavutettavaan hyötyyn verrattuna

kohtuuttomia kustannuksia taikka kalatalousvelvoitteen määräämistä ei

muusta syystä voida pitää tarkoituksenmukaisena, vesioikeus voi määrätä
kalatalousvelvoiteen tai sen osan asemesta kalatalousviranomaisen käytettä

väksi kalatalousmaksun. Sen käytöstä vesioikeus voi myös antaa määräyksiä.

Vesilainsäädäntöön sisältyvät kalaston suojelun kannalta merkitykselliset
säännökset tähtäävät ennenkaikkea taloudellisesti merkittävien saalislajien
kantojen ylläpitoon olosuhteiden muuttuessa. Taloudellisesti vähämerkityksel
listen kalalajien suojelu taas pohjautuu sNhen, että vesiluonnon ja sen toimin
nan vahingollinen muuttuminen saataisiin estetyksi.

Hallituksen esitykseen luonnonsuojelulain uudistamiseksi (HE 79/1996 vp) si
sältyy vesilain muutosesitys, jolla on merkitystä myös kalojen suojelun kan
nalta. Hallitus esittää kiellettäväksi toimenpiteen, joka vaarantaa enintään 10
hehtaarin suuruisen fiadan tai kluuvUärven taikka muualla kuin Lapin läänissä
enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven säilymisen. Lisäksi eh
dotetaan, että jos muualla kuin Lapin läänissä sijaitseva uoma tai lähde on
luonnontilainen, sitä ei saa muuttaa niin, että uoman säilyminen luonnontilai
sena vaarantuu. Yksittäistapauksissa voitaisiin poikkeuksia kuitenkin edellä
mainituista kielloista myöntää, jos vesistöjen suojelutavoitteet eivät huomatta
vasti vaarannu.

2.1.4. MUU LAINSAADÄNTÖ

Kalojen suojelun suhteen on merkitystä myös hallituksen esityksellä uudeksi
metsälainsäädännöksi (HE 63/1 996 vp). Lakiesityksen 10 §:n mukaan metsiä
tulee hoitaa ja käyttää siten, että metsien biologisen monimuotoisuuden edel
lytykset turvataan. Metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elin
ympäristöjä (ns. avainbiotooppeja) ovat mm. lähteiden, purojen ja pysyvän
vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät
lähiympäristöt.
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2.1:5. EY-SÄÄNNÖKSET

Yleistä

EY:n eräänä tavoitteena on kalavarojen säilyttäminen ja kalakantojen hoitojär
jestelmän ylläpitäminen. EY on direktiiveillä, asetuksilla sekä neuvoston ja
komission päätöksillä antanut jäsenvaltioiden noudatettavaksi tavoitteen
toteuttamiseksi tarpeellisia määräyksiä. EY:n säännökset ovat jäsenvaltiota
velvoittavia. Mikäli kansalliset säännökset ovat ristiriidassa EY:n säännösten
kanssa, EY:n säännökset syrjäyttävät kansalliset säännökset siltä osin, kuin
ristiriita on olemassa.

Direktiiveissä annetut määräykset eivät ole jäsenvaltioissa suoraan sovelletta
vaa oikeutta. DirektNvien sisältämät periaatteet on kuitenkin saatettava jäsen
valtioissa voimaan kansallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä annettavilla la
eilla tai asetuksilla. Mikäli jäsenvaltio on jättänyt direktiivin määräykset voi
maan saattamatta, voidaan direktiiviä kuitenkin yksittäistapauksissa soveltaa,
mikäli direktiivin säännökset ovat riittävän yksityiskohtaiset.

EY:n asetusten materiaaliset säännökset ovat direktiiveistä poiketen jäsenval
tioissa sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Asetusten säännöksiä ei yleensä
saa edes sisällyttää kansallisiin säännöksiin. Asetusten toimeenpano edellyt
tää kuitenkin täydentäviä kansallisia säännöksiä muun muassa toimeenpane
van viranomaisen, rangaistusten sekä hallinto- ja muutoksehakumenettelyjen
osalta. Lisäksi kansallisia säännöksiä voidaan asetuksella säädellyissä asi
oissa antaa niissä rajoissa, kuin se EY:n asetuksessa nimenomaan sallitaan.
Neuvoston ja komission päätökset kohdistuvat tavallisesti tiettyyn jäsenvalti
oon ja sitovat kyseistä jäsenvaltiota sellaisenaan.

Yhteinen kala stuspolitiikka

Euroopan yhteisöjen yhteinen kalastuspolitHkka (Common Fisheries Policy;
CFP) sisältää kalaston turvaamista koskevia elementtejä. Yhteisen kalastus
politNkan perusteet sisältyvät neuvoston asetukseen (ETY) N:o 3760/92 yhtei
sön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perusteista. Asetuksen 1 artiklan mu
kaan yhteisen kalastuspolithkan soveltamisalaan kuuluu elollisten vesiluon
nonvarojen ja vesiviljelyn kalataloudelliseen hyväksikäyttöön liittyvä toiminta
sekä kalastus- ja vesivielytuotteiden jalostus ja kaupankäynti, jos niitä harjoi
tetaan jäsenvaltioiden alueella, yhteisön kalastusvyöhykkeellä tai yhteisön
kalastusaluksilla. Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä tavoitteena on elollisten
merellisten luonnonvarojen järkiperäisen ja kestävän hyväksikäytön sääntely
sekä niiden suojelu ja säilyttäminen.

Käytännössä EY:n yhteinen kalastuspolitNkka koskee vain merialueella tapah
tuvaa kflntiöityjen kalalajien kaupallista pyyntiä.

CFP-asetuksen 4 artiklan mukaan neuvosto voi:

1) määrätä vyöhykkeitä, joilla kalastusta on rajoitettu tai se on kokonaan kiel
letty;

2) rajoittaa kalastuksen määrää;

3) vahvistaa pyynnin määrälliset rajat;

4) rajoittaa merellä vietettyä aikaa ottaen huomioon kalastusalueiden etäisyy
den;
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5) vahvistaa sellaisten kalastusalusteri lukumäärän ja tyypit, joilla on lupa ka

lastaa;

6) toteuttaa pyydyksiin ja niiden käyttöön liittyvät tekniset toimenpiteet;

7) vahvistaa niiden yksilöiden vähimmäiskoon tai -painon, joiden pyynti on
sallittu; ja

8) toteuttaa kannustustoimenpiteitä, taloudelliset toimenpiteet mukaan lukien,
valikoivamman kalastuksen edistämiseksi.

Neuvosto voi rajoittaa kalastuksen määrää joko rajoittamalla sallittua pyynti
määrää tai tarvittaessa pyyntiponnistusta määrättynä ajanjaksona. Lisäksi
neuvosto voi vahvistaa kutakin kalastusta tai kalastusryhmää koskevat hoito-
tavoitteet useaksi vuodeksi kerrallaan kysymyksessä olevien kalavarojen eri
tyispiirteiden perusteella.

Kalakantojen säilyttämiseksi EU:n neuvosto on asetuksella määrännyt joillekin

kalalajeille suurimman sallitun pyyntimäärän (Total Allowable Catch; TAC),

jonka se jakaa jäsenvaltioille kalastuskHntiöinä. TAC koskee Suomen osalta

lohta, kilohailia, silakkaa ja turskaa.

EY on kiintiöiden noudattamisen valvomiseksi määrännyt asetuksella (ETY)

N:o 2807183, että kalastusaluksilla on pidettäväksi kalastuspäiväkirjaa, jonka

tulee sisältää tiedot muun muassa käytetyistä pyydyksistä, pyyntiajoista ja -

paikoista sekä khntiöityjen lajien osalta saadun saaliin laji ja määrä sekä

poisheitetyt määrät.

Oikeutta kalastuksen harjoittamiseen on säädelty 1.1.1995 alkaen järjestel

mällä, jonka mukaan yhteisön kalastusaluksilla tulee olla aluskohtainen Ii

senssi niiden kalastaessa yhteisön kalastusvyöhykkeellä, kolmansien maiden

vesillä tai aavalla merellä. Neuvoston asetus (EY) N:o 3690/93 sisältää tar
kemmat määräykset lisenssien hallinnoinnista ja lisenssiin sisällytettävistä

vähimmäistiedoista. Neuvoston asetus (EY) N:o 1627/94 puolestaan sisältää

tarkemmat määräykset erityisestä kalastusluvasta. Kalastuslupajärjestelmällä

pyritään muun muassa rajoittamaan kalastuksen määrää ja kohdentumista.

Erityisen kalastusluvan tarpeellisuudesta päättää EU:n neuvosto. Lisenssien

ja erityisten kalastuslupien hallinnointi on kansallisten viranomaisten toimival

lassa. Kaikilla ammattimaista kalastusta harjoittavilla aluksilla tulee olla kalas

tuslisenssi. Suomalaisten kalastusalusten harjoittamaa kalastusta ei ole tois

taiseksi rajoitettu erityistä kalastuslupaa koskevin määräyksin,

EY on kiintiöinnin lisäksi asetuksella (ETY) N:o 2115177 rajoittanut sil
lin/silakan kalastusta siten, että sen pyynti muuhun kuin ihmisravinnoksi on

kielletty. Suomelle on myönnetty ELJ:hun lUttymisestä lukien kolmen vuoden
ajan oikeus kalastaa silakkaa myös muihin tarkoitukshn. Neuvosto ottaa asian

harkittavaksi ennen kuin mainittu kolmen vuoden siirtymäaika on päättynyt.

EY on säännellyt myös käytettäviä pyydyksiä, mm. trooleja, ankkuroituja kier
renuottia ja vastaavanlaisia verkkoja (asetus (ETY) N:o 3440/84 muutoksi

neen), kalastusta toisten jäsenvaltioiden kalastusvyöhykkeillä sekä asettanut
vähimmäissilmäkokoja ja rauhoitusaikoja (asetus (ETY) N:o 3094/86 muu

toksineen).

Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä kos

keva yleissopimus (SopS 40174) on saatettu Suomessa sovellettevaksi lailla
Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattami

sesta (483/75). Mainittu laki kumottfln EU:n jäsenyyden toteutuessa. Kumotun
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lain ja sen nojalla annettujen muiden säännösten sasta Itämeren
kalastuksessa noudatetaan nykyisin EY:n asetuksia.

EY on saattanut voimaan Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission anta

mat suositukset neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1866/86 tietyistä Itämeren,
Beittien ja Juutinrauman vesialueiden kalavarojen teknisistä säilyttämistoi
menpiteistä. Asetusta on sittemmin muutettu Itämeren kalastuskomission an

tamien suositusten edellyttämällä tavalla. Asetuksessa säännellään muun
muassa alueellisista rauhoitusajoista (lohi, ym.), kalojen vähimmäiskoosta,
pyydysten silmäkoosta, pyydysten rakenteesta ja käytöstä ja pyydysten mää
rästä.

CFP-asetuksen 10 artiklan nojalla myös jäsenvaltiot voivat toteuttaa kalavaro
jen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä niiden suvereniteettNn tai lainkäyttöval
taan kuu)uvilla vesillä, jos kyseiset toimenpiteet koskevat puhtaasti paikallisia
kalakantoja, joilla on merkitystä ainoastaan kyseisen jäsenvaltion kalastajille,
tai ne koskevat vain kyseisen jäsenvaltion kalastajia, ja toimenpiteet ovat so
pusoinnussa yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kanssa.

EY on pyrkinyt varmistamaan yhteiseen kalastuspolitUkkaan kuuluvien kalava
rojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen valvontasäännöksillä,
jotka sisältyvät neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2847/93 yhteiseen kalastus
politDkkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä (valvonta-asetus). Val
vonta-asetus velvoittaa jäsenvaltiot järjestämään valvonnan tehokkaasti.

Kalastuksen osalta valvonta-asetus merkitsee muun muassa, että jäsenvalti
oiden on valvottava kNntiöityjen kalalajien saalhden lajia ja määrää, asetettujen
vähimmäiskokovaatimusten noudattamista sekä käytettyjen pyydysten raken
teelle ja silmäkoolle asetettujen vaatimusten täyttymistä. Jäsenvaltioiden on
kiintiön täyttyessä välittömästi katkaistava kyseisen kalalajin kalastus sekä il
moitettava kiintiön täyttymisestä EU:n komissiolle, joka vahvistaa asetuksella
kalastuksen väliaikaisen lopettamisen. EU:n komissio voi myös oma-aloittei
sesti katkaista kalastuksen, jos se tiedossaan olevien seikkojen nojalla katsoo
kiintiön joItain osin täyttyneen. Asetus velvoittaa jäsenvaltiot valvomaan erityi
sesti:

1) kalastustaivaston rakenneuudistusta, uusimista ja nykyaikastamista;

2) kalastuskapasiteetin mukauttamista alusten väIiaikaien tai lopullisen käy
töstä poistamisen avulla;

3) tiettyjen kalastusalusten toiminnan rajoittamista;

4) pyydysten rakenteen ja lukumäärän sekä niiden käyttötapojen rajoittamista;
sekä vesiviljelyalan ja rannikkoalueiden kehittämistä.

Valvonta-asetus edellyttää myös, että jäsenvaltiot määräävät kansallisessa
järjestyksessä rangaistuksen yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevia säännöksiä
rikkoneille.

Myös EU:n komission valtuuttamat virkamiehet voivat suorittaa valvonta-ase
tuksessa tarkoitettua valvontaa jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla
alueilla.

Yhteisen katastuspolitiikan täytäntöönpanosäännnäkset

EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot toteut
tavat kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen yhteisön toimielin
ten säädöksistä johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Artikian säännös mer
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kitsee muun muassa sitä, että kansallista lainsäädäntöä tulee tarkistaa siltä

osin kuin se ei riitä turvaamaan yhteisön säännösten tehokasta toimeenpa
noa.

EY:n yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönparioa koskeva kansallinen perus
säännös on laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitUkan täytäntöönpa
nosta (1139/94, muut. 1280/95). Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpano
kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle, joka voi siirtää toimivaltaansa Riista-
ja kalatalouden tutkimuslaitokselle tai maaseutuelinkeinopUreille. Maa- ja
metsätalousministeriön tehtävänä on EY:n asetuksissa säädettyjen tietojen
keräämistä ja tallentamista varten pitää tarpeellisia rekistereitä, joita ovat ka
lastusalusrekisteri, ammattikalastajarekisteri, saahsrekisteri ja kalakauppare
kisteri. Rekisterinpitäjinä toimivat maaseutuelinkeinophrit.

Yhteenvetona voidaan todeta, että EY:n yhteistä kalastuspolitNkkaa koskevilla
säänriöksillä on pyritty turvaamaan eräiden merellisten kalalajien kaupallisen
(ammattimaisen) pyynnin jatkuminen. Sääntely koskee Suomessa tavattavia
kalakantoja vain merilohen, meritaimenen, silakan, kilohailin ja turskan osalta.
EY:n yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevalla sääntelyllä ei sensijaan ole pyritty
turvaamaan muita meillä pyydettäviä talouskalakantoja, vaan makeanveden
lajit ja muut meressä elävät lajit ovat jääneet tämän EY:n sääntelyn ulkopuo
lelle.

Luonnonsuojelu

EY:n luontodirektiivillä (92/43/ETY) pyritään luonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseen. DirektHvi sisältää säännökset eurooppalaisten, yhteisön alu
eella esiintyvien luontotyyppien sekä eläin- ja kasvilajien suojelusta. Suojelu
on riippumaton lajien taloudellisesta käytöstä tai merkityksestä kussakin jä
senmaassa. Näin ollen myös kalojen suojelu kuuluu osana luonnon monimuo
toisuuden säilyttämiseen EU:n alueella.

Luontodirektiivin nojalla perustetaan erityisten suojelutoimien verkosto, Natura
2000 -verkosto. Suoritettavilla toimenpiteillä pyritään säilyttämään tai palaut
tamaan direktiivin Ihtteissä mainittujen luontotyyppien ja lajien suotuisan suoje
lun taso. Koska liitteistä puuttuvat monet pohjoisen (boreaalisen) vyöhykkeen
luontotyypit ja lajit, Suomi ja Ruotsi ovat valmistelleet liitteisiin tehtäviä täy
dennyksiä ja lisäyksiä. Ehdotukset eivät kuitenkaan koske kaloja.

LuontodirektHvin säännökset luontotyyppien ja kalaston suojelusta vaikuttavat
myös kalastoon. Luontotyypit ja suojelun keinot määritellään direkthvin lht
teissä.

LuontodirektNvin INtteessä 1 luetellaan EY:n tärkeinä pitämät luontotyypit, joi
den suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Kalaston
kannalta tärkeitä ovat avomerialueet ja makeanveden luontotyypit sekä eräät
Suomen ja Ruotsin lisäysehdotuksessa mainitut luontotyypit, joita ovat Itäme
ren boreaallset kapeat murtovesilahdet, boreaalisten harjusaarten vedenalai
nen kasvillisuus, Fennoskandian suurjärvet ja reittivedet, Fennoskandian
Iuonnontilaiset jokireitit, keski- ja pohjoisboreaaliset tulvanhtyt sekä Fennos
kandian lähteet ja lähdesuot.

Luontodirekthvin liitteessä II luetellaan ne eläin- ja kasvilajit, joiden suojelemi
seksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Suomessa esiintyvistä
kalalajeista mainitaan Ihtteessä seuraavat Iajit: lohi (makeassa vedessä), tou
tain, nahkiainen, pikkunahkiainen, rantaneula ja kivisimppu. Suomi on kuiten
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km saanut poikkeuksen näistä lajeista. Poikkeuslupa edellyttää lajien

seurantaa ja raportointia EU:lle.

Luontodirekthvin liitteessä IV luetellaan ne eläin-ja kasvilajit jotka edellyttävät
tiukkaa suojelua. Niihin kuuluu Suomessa satunnaisesti tavattu sampi.

Suomi on INttymissopimuksen 29 artiklan mukaisesti (LHte 1, VIII Ympäristö)
saanut poikkeuksen luontodirektiivin lUtteissä Ilja IV lueteltuihin edellä mainit
tuihin lajeihin kohdistuvista velvoitteista sampea lukuun ottamatta. Poikkeuk
sen saamiseen sisältyy kuitenkin seuranta- ja raportointivelvoite.

Luontodirektflvin Ihtteessä V luetellaan ne EY:n tärkeinä pitämät eläin- ja
kasvilajit, joiden ottaminen luonnosta ja hyväksikäyttö voi vaatia hyödyntämi
sen sääntelyä. Suomalaisista kalalajeista niihin kuuluvat nahkiainen, harjus,
siiat (muut kuin järvisiika) ja lohi (makeassa vedessä).

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että Suomen uhanalaisista kalalajeista osa
kuuluu EY:n luontodirektiivin mukaan suojeltavNn lajeihin, mutta Suomi on
saanut velvoitteista poikkeuksen. Osa Suomen uhanalaisista kalalajeista ei
kuulu EY:n luontodirekthvin velvoitteiden piiriin, mutta niistä ei ole tehty lisäy
sehdotusta EU:n komissiolle samassa yhteydessä kuin boreaalisista luonto
tyypeistä ja lajeista.

Muut vesiensuojelua koskettavat EU:n säännökset

Euroopan yhteisön vesilainsäädäntöä uudistetaan. Suoraan ja yksinomaan
vettä käsitteleviä direktiivejä on voimassa kymmenen ja lisäksi yksi komission
antama direktiiviehdotus. Komissio on helmikuussa 1996 antanut tiedonannon
neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan yhteisön vesipohtiikasta.
Komissio tulee tiedonannossa määriteltyjen tavoitteiden ja periaatteiden poh
jalta laatimaan ehdotuksen vesivaroja koskevaksi puitedirekthviksi vuoden
1996 aikana. PuitedirektUvillä kumottaisiin ja korvattaisiin neljä voimassa ole
vaa direktBviä, muun muassa suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden
vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi annettu direktiivi (78/659/ETY),
simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta annettu direkthvi (79/923/ETY) sekä
ehdotus vesiympäristön laatua koskevaksi direktiiviksi (KOM(93) 680 lopulli
nen).

PuitedirektBvi sisältäisi mm. yleiset velvoitteet pintavesien suojelemiseksi elin
ympäristönä mukaan lukien niiden kyky turvata kalakannat ja edellyttäisi vesi-
talouden yhdentämistä luonnon ekologisen tilan suojelun ja vesiympäristön
kanssa.

2.1.6. MUUT SÄÄDÖKSET

Kalatautisäädökset

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätöksen (1346/95)
mukaan Suomessa vastustettavat eläintaudit jaetaan kolmeen eri ryhmään:
helposti leviävhn, vaarallisNn ja valvottavNn. Vaarallisia kalatauteja ei Suo
messa toistaiseksi ole. Helposti leviäviä ovat VHS (virusperäinen verenvuoto
septikemia), IHN (tarttuva verta muodostavan kudoksen kuoliotauti) ja ISA
(tarttuva lohen anemia) ja valvottavia lohikalojen paisetauti, IPN (tarttuva hai
makuoliotauti), BKD (bakteeriperäinen munuaistauti) ja Gyrodactylus salaris
tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Luttojoen ja Uutuanjoen vesistö
alueilla.
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Kalojen ja mädiri siirtorajoitukset Suomessa 1995 sisältyivät seuraaviin pää

töksiin:

1. MMM:n päätös elävän kalan ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta merestä

ja mereen laskevista joista alimman nousuesteen alapuolelta sisävesistöön

(471/90).

2. MMM:n eläinlääkintöosastori päätös elävän kalan ja mädin sekä perkausjät

teiden ja -kaluston kuljettamisen rajoittamisesta Ahvenanmaan maakunnasta

muualle Suomeen (870/50-89).

3. MMM:n päätös elävän kalan kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suo

mesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen ja Luttojoen alueelle (470/90).

4. MMM:n päätös elävän kalan, mädin ja maidin kuljettamisen rajoittamisesta

muualta Suomesta Vuoksen vesistäalueen eräälle osa-alueelle ja eräille

muille vesistöalueille (250/94).

2.2. KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

2.2.1. ITÄMEREN JA RELTTIEN KALASTUSTA JA ELOLLISTEN

LUONNONVAROJEN SÄILYTTÄMISTÄ KOSKEVA YLEISSOPIMUS

Itämeren ja Beittien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä kos

keva yleissopimus (Gdanskin sopimus) allekirjoitettiin 13 päivänä syyskuuta

1973 Gdanskissa ja tuli kansainvälisesti voimaan 28 päivänä syyskuuta 1974

(SopS 40/74). Sopimusosapuolina olivat Suomen lisäksi Tanska, Ruotsi, Sak

san Demokraattinen Tasavalta, Saksan LBttotasavalta, Puola ja Neuvostoliitto.

Sopimuksen päämääränä on luonnonvarojen mahdollisimman suuren pysyvän

tuottavuuden säilyttäminen. Sopimusta sovelletaan kaikkiin kalalajeihin. Sopi

mus ei vaikuta minkään sopimusosapuolen kansainvälisen oikeuden mukaishn

oikeuksiin.

Sopimusta ‘valvomaan’ on perustettu Itämeren kalastuskomissio (Varsovan

komissio), jonka jäseninä ovat nykyään EU ja muut sopimusosapuolet. Ko

mission tehtävänä on seurata Itämeren saalista ja kalastustoiminnan määrää,

valmistaa suosituksia, jotka mahdollisuuksien mukaan perustuvat tieteellisiin

tuloksfln, mm. pyyntitavoista, rauhoitusajoista ja -alueista, viljelystä ja koko

naissaalHsta ja kehittää esityksiä tieteellisen tutkimuksen koordinoimiseksi

sopimusalueella. Komissiossa sovitaan noudatettavista kalastussäännöistä,

saaliskHntiäistä tärkeimmille kalalajeille, joita ovat silakka, kilohaili, turska ja

lohi, sekä valvontamenetelmistä. Tarvittaessa komissio pyytää Kansainväli

seltä merentutkimusneuvostolta (ICES) tai muilta kansainvälisiltä tieteellisilLä

tai teknisiltä järjestöiltä palveluksia tutkimustulosten saamiseksi. Komission

menettelytapasäännösten puitteissa ratkaisut edellyttävät laajaa yksimieli

syyttä ja koko toiminnan tuloksellisuus riippuu jäsenten halusta taipua tarpeel

lisiin ratkaisuihin kuten esimerkiksi saaliskUntiöihin. Sopimusosapuolet sitoutu

vat saattamaan voimaan komission suositukset. Mikäli kolme osapuolta vas

tustaa suositusta, vapautuvat muutkin osapuolet suosituksen voimaansaatta

misesta.
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Gdanskin yleissopimus on saatettu Suomessa sovellettevaksi lailla Kansain

välisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaarisaattamisesta

(483/75). Mainittu laki kumottUn EU:n jäsenyyden toteutuessa. Mainitun lain ja

sen nojalla annettujen muiden säännösten sijasta Itämeren kalastuksessa

noudatetaan nykyisin EY:n asetuksia.

EY ari saattanut voimaan Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission anta
mat suositukset neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1866/86 tietyistä Itämeren,
Belttien ja Juutinrauman vesialueiden kalavarojen teknisistä säilyttämistoi
menpiteistä. Asetusta on sittemmin muutettu Itämeren kalastuskomission an
tamien suositusten edellyttämällä tavalla. Asetuksessa säännellään muun
muassa alueellisista rauhoitusajoista (lohi, ym.), kalojeri vähimmäiskoosta,
pyydysten silmäkoosta, pyydysten rakenteesta ja käytöstä ja pyydysten mää
rästä.

Sopimuksen käytännön mekitys on siinä, että sen avulla on pystytty ylläpitä

mään Itämeren kiintiöityjä kalastettavia kalakantoja.

2.2.2. BIOLOGISTA MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YR:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa (United Nations Conference on En

vironment and Development, UNCED) Rio de Janeirossa vuonna 1992 Suomi

allekirjoitti luonnon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen eli

ns. biodiversiteettisopimuksen, joka tähtää maapallon luonnon monimuotoi

suuden suojeluun ja kestävään käyttöön. Sopimus tuli kansainvälisesti voi

maan 29.12.1993 ja Suomi ratifloi sen 15.7.1994. Sopimuksen

voimaanpanoasetus tuli voimaan 25.10.1994.

Rion konferenssissa hyväksyttiin myös erikseen ns. Rion julistus ja ympäristöä

ja kehitystä koskeva toimintaohjelma (Agenda 21), jossa määritellään, kuinka

Rion julistuksen periaatteita tulisi käytännössä toteuttaa sekä kansallisesti että

kansainvälisessä yhteistyössä. Tärkeimpiä periaatteita on, että valtioilla on

itsenäinen oikeus käyttää luonnonvarojaan nhn, että siitä ei muodostu haittaa

muiden valtioiden ympäristölle ja että nykyisten ja tulevien ihmissukupolvien

kehitysmahdollisuuksia ei saa vaarantaa. Lähtökohtana on ajatus kansallisista

luonnonvaroista, joiden ensisijainen käyttöoikeus on kullakin valtiolla itsellään.

Tätä on erityisesti korostettu mm. geneettisten resurssien hyödyn

tämisperiaatteissa, joissa hyödyn katsotaan kuuluvan mahdollisimman suu

relta osin resurssien alkuperämaalle.Toisaalta kansallisuusnäkökulma velvoit

taa kunkin valtion huolehtimaan omien tyypillisirnpien luonnonvarojensa säi

lymisestä. Suomella on vastuu sekä suomalaisen alkuperäisluonnon säilymi

sestä että taloudellisesti hyödynnettävistä Iuonnonvaroista ja niiden kestä

västä käytöstä.

Rion julistuksen toimintaohjelma (Agenda 21) sisältää velvoitteita periaat

teessa kaikille yhteiskunnan sektoreille ja myös tutkimuksen käytölle yleisesti.

Selkeästi esitetty tavoite on mm. että:

Tutkimusta tulisi käyttää entistä enemmän hyväksi luonnonvarojen käytön te

hokkuuden parantamisessa ja uusien toimintatapojen ja vaihtoehtoisten mal
lien löytämisessä”.

Toimintaohjelman tiedeyhteisöille asettamBn tavoitteisiin kuuluu, että niiden

tulisi olla avoimesti ja tiiviisti mukana päätöksenteossa ja sitä kautta edistää

kestävää kehitystä eri aloilla. Myös tiedeyhteisöjen asemaa tulisi vahvistaa,
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tutkimuksen määrää lisätä ja tutkimustiedon kansantajuistamista tehostaa.

Yhteiskunnan tulisi taata suotuisat olosuhteet itsenäiseen ja vapaaseen tut
kimukseen ja tutkijankoulutukseen.

Varsinaisen biodiversiteettisopimuksen tavoitteet ovat: “...biologisen
monimuotoisuuden suojelu, sen osien kestävä käyttö sekä perintöaineksen
käytön hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako...”

Biologisella monimuotoisuudella tarkoitetaan tässä sopimuksessa kaikkien
kasvien, eläinten ja mikro-organismien sekä elinympäristöjen moninaisuutta ja
vaihtelua. Tämä monimuotoisuus ilmenee periaatteessa ainakin kolmella eri
tasolla: 1) perintötekijöiden eli geenien muunteluna yhden lajin, alalajin tai
kannan sisällä, 2) lajien moninaisuutena tietyllä alueella ja 3) ekosysteemien
monimuotoisuutena. Biologinen monimuotoisuus tarkoittaa kaikkien ekosys
teemin tasojen monimuotoisuutta, mutta yhden lajin osalta kyse on yleensä
geneettisestä monimuotoisuudesta.

Biodiversiteettisopimuksen erillisistä artikloista kalaston suojelua koskevat ai
nakin artiklat 6-11, joissa biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi vaadit
tavat toimenpiteet on lueteltu. Lisäksi jokaisen artikian kustakin osasta on
olemassa yksityiskohtainen toimenpidesuositus.

Yleissopimuksen perusteella Suomi on periaatteessa kalaston suojelun osalta
velvollinen mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin:

O kehittämään kalakantojen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön
strategioita (artikla 6a),

O selvittämään suojelun ja kestävän käytön kannalta tärkeät kalalajit ja kannat
(artikla 7a),

O järjestämään erityisesti uhanalaisten hyödynnettyjen kalakantojen monimuo
toisuuden seurannan (artikla 7b),

O selvittämään merkittävimmät kalakantoja uhkaavat tekijät ja seuraamaan nii
den vaikutuksia (artikla 7c),

O ylläpitämään aikaisemmissa kohdissa (a,b ja c) mainittuja seurantatietoja
(artikla 7d).

Konkreettisten kalakantojen suojeluun liittyvien toimenpidesuositusten perus
teella Suomi on velvollinen:

O edistämään elinkykyisten kalakantojen säilymistä luonnollisessa ympäristös
sään perustamalla suojelualueita, säätelemällä kaiakantojen käyttöä ja edis
tämällä ekosysteemien suojelua (artikla 8a-d),

O ennallistamaan rappeutuneita ekosysteemejä ja edistämään uhanalaisten
lajien ja kantojen elvyttämistä (artikla 8f),

O estämään sellaisten vieraiden lajien luontoon päästäminen tai valvomaan
sitä tai hävittämään sellaiset vieraat lajit, jotka uhkaavat ekosysteemejä, elin
ympäristöjä tai muita lajeja (artikla Sh),

O luomaan tarvittavat olosuhteet kalakantojen nykyisen käytän ja suojelun
sekä kestävän käytön yhteensovittamiseksi (artikla 81),

O järjestämään uhanalaisten kalakantojen väliaikaisen suojelun viljelyolosuh
teissa (artikla 9a,b ja d),
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O ryhtymään toimenpiteisiin kalakantojeri elvyttämiseksi ja niiden palauttami

seksi asianmukaisissa olosuhteissa luonnolliseen elinympäristöönsä (artikla

9c),

O ryhtymään kalavarojen käyttöä koskeviin toimenpiteisiin välttääkseen tai mi
nimoidakseen käytön vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteeri (artikla

lOb).

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen toimeenpanemiseksi
Suomessa valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen 21.12.1995. Tarkoi
tuksena on, että kukin hallinnonala selvittää oman vaikutuksensa biodiversi
teettiin. Sen perusteella laaditaan kansallinen toimintaohjelma biologisen mo
nimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi Suomen Akatemian johdolla valmistel
laan monitieteellistä yhteistutkimusohjelmaa Suomen luonnon monimuotoi
suudesta.

2.2.3. YK:N MERIOIKEUSYLEISSOPIMUS

Merioikeusyleissopimus käsittelee kaikkea mereen liittyvää hyödyntämistä lai
vaiNkenteestä merenpohjaan ja myös merten elollisten luonnonvarojen hyö
dyntämistä. Merioikeusyleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan
16.11.1994. Suomen osalta ratifiointi tapahtuu todennäköisesti vuonna 1996.
Sopimuksen yleisperiaate on, että rantavaltioilla on talousvyöhykkeellään mm.

“täysivaltaiset oikeudet ... luonnonvarojen tutkimiseksi, hyödyntämiseksi, säi
lyttämiseksi ja hoitamiseksi...”.

Kalakantojen hyödyntämisperiaatteita tässä sopimuksessa koskevat suoraan
ainakin artiklat:

-61: “Elollisten luonnonvarojen säilyttäminen” ja

- 62: “Elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen”.

Lisäksi artikla 66 määrittelee erikseen periaatteet anadromisia kalakantoja
varten. Elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevassa artiklassa sääde
tään mm., että “rantavaltion tulee määritellä elollisista luonnonvaroista talous
vyöhykkeellään sallittavan saaliin suuruus” (artikla 61. 1.). Tämän tulee olla
suurin sallittava saalis, joka suojelunäkökohtien valossa voidaan pyytää sen
talousvyöhykkeeltä. Lisäksi on säädetty, että:

“Rantavaltioiden tulee, ottaen huomioon parhaan sen käytettävissä olevan tie
teellisen näytön, varmistaa asianmukaisilla säilyttämis- ja hoitotoimilla, että
elollisten luonnonvarojen säilyttäminen talousvyöhykkeellä ei vaarannu IHalli
sen hyödyntämisen vuoksi.”

Tieteellinen tutkimus on siis katsottu edellytykseksi koko sopimuksen toimin
taperiaatteiden noudattamiselle.

Merioikeusyleissopimus velvoittaa erityisesti rantavaltiot huolehtimaan elollis
ten luonnonvarojen suojelusta. Anadromisten kalakantojen suojelusta ovat li
säksi päävastuussa valtiot, joiden alueella anadromiset kalakannat lisääntyvät
(ns. lisääntymisvaltiot, artikla 66.1). koska näillä katsotaan olevan vaeltavista
kannoista myös suurin hyöty. Sopimuksen mukaan lisääntymisvaltion tulee
ryhtyä tarpeellisiin säätelytoimiin, ja neuvoteltuaan muiden näitä kantoja
kalastavien valtioiden kanssa se voi myös määritellä omia anadromisia kala
kantojaan koskevan suurimman sallitun saaliin (artikla 66.2.). Lähtökohtana
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sopimuksessa on, että anadromisia kalakantoja voidaan pyytää vain valtioiden

aluevesillä tai talousvyöhykkeillä, mutta ei niiden ulkopuolella avomerellä. Itä

meri on kuitenkin niin pieni meri, että se kuuluu lähes kokonaan eri rantavalti

oiden talousvyöhykkeisiin.

Mikäli sopimuksen tavoitteita tullaan noudattamaan laajemmin, se tulee to

dennäköisesti vahvistamaan myös Itämerellä lisääntymisvaltioiden asemaa ja

oikeuksia neuvoteltaessa lohikantojen hyödyntämisestä. Itämerellä lohen Ii

sääntymisvaltioita ovat Suomi, Ruotsi, Venäjä, Viro, Latvia ja Liettua. Muuttu

vassakin tilanteessa tutkimus tulee olemaan välttämätön työkalu käytäessä

neuvotteluja muiden osapuolien kanssa kulloisenkin hyödyntämisen tason

kestävyydestä tai määrättävien suurimpien sallittavien saaliiden koosta.

2.2.4. MUUT SOPIMUKSET

Suomi on mukana useissa kahdenkeskisissä tai monikansallisissa kansainvä

lisissä sopimuksissa, jotka tähtäävät kalakantojen kestävään käyttöön. Näiden

sopimusten piiriin kuuluvat keskeiset rajajokivesistämme ja Itämeri. Jääme

reen laskevien jokien lohikantojen suojelua edistääkseen Suomi on myös mu

kana Pohjois-Atlantin lohen suojelusopimuksessa. Sopimukset ovat sisällöl

tään ja rakenteeltaan varsin vaihtelevia. Ne koskevat mm. vuotuisten saalis

khntiöiden määrittelyä, kalastuksen sallimista vastavuoroisesti eri maiden ka

lastusvyöhykkeillä, talouskalalajien suojelua jne. Suomen IHtyttyä Euroopan

Unionfln se joutui monissa sopimusasioissa tilanteeseen, jossa sopimusneu

vottelut käydään asianomaisen EU:n ulkopuolisen valtion kanssa EU:n toi

mesta ja Suomi voi vaikuttaa vain yhtenä EU:n jäsenvaltiona.

Itämeren kalastuksessa on parillakymmenellä kalalajilla suurempaa taloudel

lista merkitystä, mutta kalastuksen kohteena on tietysti paljon suurempi laji

joukko. Gdanskin sopimuksen (ks. 2.2.1.) lisäksi Suomella on Itämerellä ka

lastusta koskevia kahdenkeskisiä sopimuksia, jotka koskevat sopijavaltioiden

kalastusalusten kalastusta toistensa kalastusvyöhykkeillä. Suomen ja Ruotsin

väliset sopimukset (SopS 30/78 ja 64/88) sekä Suomen ja Neuvostoliiton väli

nen sopimus (SopS 79/81) -sovelletaan vain Venäjän kanssa - koskevat ka

lastusta pääosin Pohjanlahden ja Suomenlahden vesillä, mutta Ruotsin osalta

myös varsinaista Itämerta. Itämeren pääaltaalla EU:hun kuuluvien valtioiden

kalastusvyöhykkeellä suomalaiset saavat kalastaa EU:n soveltamien periaat

teiden mukaisesti, mutta EU:n ulkopuolella olevien Baltian maiden kanssa -

(Viro SopS 29/94, Liettua SopS 37/ 94 ja Latvia SopS 62/94) Suomella on

myös vastavuoroiset kalastussopimukset. EU-sopimuksen mukaan EU neu

vottelee ja sopii kalastuksesta Suomen puolesta kolmansien maiden kanssa.

Näitä kalastussopimuksia sovelletaan vuoden 1996 loppuun ja sen jälkeen

Suomi on EU:n jäsenenä mukana sen tekemissä sopimuksissa. Näitä sopi

muksia sovelletaan vain kiintiöityihin kalalajeihin ja niistä keskeisin on lohi.

Sisävesien kalastusta koskevia sopimuksia Suomella on rajanaapureittensa

Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopi

muksen (Sops 54/71) ja siihen liittyvän Tornionjoen kalastussäännön mukaan

voidaan jokialueella ja jokisuulla sekä sen edustan merialueella toteuttaa ja

ohjata kalastusta ja kalavesien hoitoa yhteisten säännösten mukaisesti. Käy

tännön toiminnasta vastaa rajajokikomissio, jossa on jäseniä molemmista

maista. Tomionjoen vaelluskalakantojen - merilohi, meritaimen, vaellusiika,

nahkiainen - kestävän käytön mukaisen kalastuksen ja luonnonvaraisesti Ii-
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sääntyvien kalakantojen turvaaminen tämän sopimuksen puitteissa täyttää
sekä luonnonsuojelulliset että kalataloudelliset tavoitteet. Alkuvaiheessa pyri
tään lohen ja meritaimenen kantojen vahvistamiseen jokialueilla tehdyin pien
poikasistutuksin. Niistä luovutaan luonnonvaraisen poikastuotannon vahvis
tumisen myötä.

Teno ja Näätämö ovat Jäämereen laskevat Suomen ja Norjan yhteiset vael
luskalajoet, joissa on molemmissa luonnonvaraisesti lisääntyvä ja kalastus
kelpoinen lohikanta. Jokien lohikantoja ja kalastusta hoidetaan yhteisesti
tehtyjen sopimusten (Teno: SopS 93189 ja Näätämö: SopS 17-18/78, muut.
SopS 33/84) ja niihin liittyvien kalastussääntöjen mukaisesti. Kalastussääntö
jen tavoitteena on säilyttää kalastus kestävän käytön edellyttämällä tasolla.
Suomi on liittynyt Pohjois-Atlantin lohen suojelun yleisopimukseen (SopS
32/84) osallistuakseen myös Jäämereen laskevien lohikantojen syönnösalu
eita koskevien kalastusjärjestelyjen valmisteluun.

Venäjälle laskevien tai sieltä Suomelle tulevien vesistöjen kalastuksesta sovi
taan ja neuvotellaan Suomen ja Neuvostoliiton rajajokisopimuksen (SopS 25-
26/1 965) mukaisesti. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat mm. Luttojoen vaelluska
lakannat ja Pistojoen merkitys järvilohen lisääntymisalueena sekä Kitkan tai-
menen paluu syönnösalueiltaan Paanajärvestä. Inarinjärven säännöstelystä
on olemassa sopimukset Suomen, Norjan ja Neuvostoliiton kesken (SopS
39/59).

Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden
elinympäristön suojelusta eli ns. BERN1n sopimuksen, johon Suomi on liittynyt
vuonna 1986 (SopS 29/86), tarkoituksena on suojella Euroopan luonnonva
raisia eläin-ja kasvilajeja sekä niiden elinympäristöjä. Suojelu kohdistuu erityi
sesti uhanalaisiin lajeihin ja näiden elinympäristöihin. Sopimuspuolilla on vel
vollisuus huolehtia siitä, että lajeja ei kuole sukupuuttoon ja toisaalta pyrkiä
saattamaan uhanalaisten lajien kannat riittävän suuriksi tämän estämiseksi.
Lajien suojelu perustuu sopimuksen lfltteinä oleviin luetteloihin suojeltavista
lajeista.

Suojeltavat lajit on jaettu täysin rauhoitettuihin lajeihin ja lajeihin, joiden hy
väksikäyttöä on ohjattava säännöksin. Suomessa esiintyviä kalalajeja on mu
kana Ifltteessä III, jossa lueteltujen lajien pyynti on järjestettävä nhn, että laji ei
tule uhanalaiseksi. Suomessa tavatuista kalalajeista luettelossa ovat mukana
seuraavat lajit: nahkiainen, pikkunahkiainen, merinahkiainen, sterletti, sampi,
pilkkusilli, täpläsilli, sUka, muikku, harjus, lohi sisävesissä, sulkava, vimpa, tou
tain, miekkasärki, rantaneula, kirjoeväsimppu, härkäsimppu, hietatokko ja lie
jutokko. Bemin sopimuksen mukaiset suojeluperiaatteet sisältyvät myös EY:n
direktiiveihin, joita selostetaan tarkemmin kodassa 2.1.4.

Eräiden kalalajien suojeluun vaikuttavia kansainvälisiä sopimuksia ovat sopi
mus vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä
maita koskeva yleissopimus, ns. Ramsarin-sopimus (1971), sekä muuttavien
luonnonvaraisten eläinten suojelua koskeva sopimus vuodelta 1979, ns. Bon
nin sopimus. Viimeksi mainittuun sopimukseen kuuluvat kalalajit eivät esiinny
Suomessa. Ramsarin sopimus, jonka tarkoituksena on suojella kosteikkoja
kaikkialla maapallolla etenkin vesilintujen elinympäristönä, on tullut Suomessa
voimaan 21.12.1975 (asetuskokoelma n:o 44)76). Kosteikon määritelmä on
kuitenkin varsin lavea, sillä siihen voidaan liittää alueita, jonka vesien syvyys
ei yhtä kuulla metriä. Sopimuksen mukaan kaikki näiden “kosteikkojen” eläi
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met ja kasvit on turvattava Iiialta hyödyntämiseltä siten, että ekosysteemi säi

lyy toimintakykyisenä.

Ramsarin sopimukseen kuuluu Suomessa tällä hetkellä kuusi saaristoaluetta

merialueillamme, Ahvenanmaa mukaan lukien, sekä kaksi merenlahtea ja
kolme sisävesialuetta. Suomen ympäristökeskuksessa on valmistunut esitys,
jonka mukaan sopimukseen nimettäisiin 61 muuta suomalaista aluetta.
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3. NYKYISET KALASTON SUOJELUA
EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

3.1. ELINYMPÄRISTON KUNNOSTUS

Maahamme on pitkäaikaiset ja monimuotoiset perinteet vesiluontomme hy
väksikäytössä. Suomesta onkin nykyisin vaikea löytää sellaisia vesialueita,
joihin ei kansallinen tai kansainvälinen ihmistoiminta vaikuttaisi tai olisi vaikut
tanut. Koska kalastomme on koko ikänsä täysin riippuvainen vetisestä elin
ympäristöstään, se on myös altis ympäristössä tapahtuville muutoksille. Kalo
jen herkkyys näille muutoksille kuitenkin vaihtelee lajeittain ja kehitysvaiheit

tain. Kalakantojamme ovat taannuttaneet mm. veden laatumuutokset, vaellus
väylien katkeamiset, vedenkorkeusvaihtelut sekä ranta- ja uomamuutokset.
Nämä muutosprosessit ovat katkaisseet kalojen elinkiertoja ja kaventaneet
kalalajien perinnöllistä monimuotoisuutta. Osittain myös kalaston hoito- ja
viljelytoimenpiteissä tapahtuneet virheet ovat heikentäneet kalastomme
monimuotoisuutta.

Vesistön kunnostus on varsin nuori ympäristönsuojelun ja -hoidon osa-alue,
jonka avulla pyritään ennakolta torjumaan vesiluonnon haitallisia muutoksia ja
korjaamaan jo tapahtuneita elinympäristövaurioita. Useimmiten vesistön kun
nostus on terminologisesti määritetty vesistön tilan ja käyttökelpoisuuden säi
lyttämiseksi tai parantamiseksi suoraan vesistöön kohdistuvilla toimenpiteillä.
Kunnostustoimenpiteet voivat kohdistua sellaisiin vesistön käyttökelpoisuu
teen vaikuttaviin tekijöihin kuten veden laatu, vesikasvillisuus, rantojen käyttö
ja rakentamiskelpoisuus, veden määrä, syvyyssuhteet sekä vedenkorkeudet
ja niiden vaihtelu. Kunnostus voi olla mm. ennakoivaa ja ehkäisevää vesien
suojelua, hoitokohteen lievää kohentamista, aiemman tilan palauttamista
(entisöintiä) tai jopa luonnontilan parantamista. Kunnostusratkaisuna voi olla
yksi toimenpide tai laajempi toimenpidekokonaisuus. Yleistermiä vesistön
kunnostus voidaan täsmentää mm. käyttömuotokohtaisilla lisämääreillä. Kala-
taloudellinen kunnostus pyrkii kalataloudellisten olojen optimointBn vallitse
vissa olosuhteissa.

Kalataloudellisessa kunnostuksessa toimenpidevalikoiman pääpaino on luon
nollisesti niissä ratkaisuissa, joilla edistetään kalataloudellisia tavotteita. Sel
vän rajan vetäminen kalataloudellisen ja muun vesistökunnostuksen välille on
usein mahdotonta. Koska kalat ovat osa vesiekosysteemiä, niin useimmilla
tätä systeemiä säilyttävillä tai elvyttävillä toimenpiteillä voidaan näin olettaa
olevan positiivisia vaikutuksia myös kaloihin.

Vesistökunnostuksissa käytetty toimenpidevalikoima on laajentunut huomatta
vasti sitten 1970-luvun alun. Eräiden kunnostusmenetelmien tekniset ja biolo
giset perusteet hallitaankin jo varsin hyvin, mulla monista menetelmistä ja nii
den vaikutuksesta ovat tiedot vielä puutteelliset. Oheisena on mainittu esi
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merkkejä eräistä kalojen muuttuneiden elinympäristäjen kunnostamiseen lNt

tyvistä toimenpidekokonaisuuksista.

Happamoituvieri vesien ekologisen toimivuuden turvaamisessa on käytetty
erilaisia neutralointitoimenpiteitä, joista kalkitukset ovat yleisimpiä.

Rehevöityneiden vesien laatua on mahdollista parantaa kuormituksen vähen
tämisen ja jätevesien puhdistamisen ohella mm. ilmastamalla, johtamalla ha
petonta ja ravinteikasta alusvettä luusuaan, sitomalla ravinteita kemiallisesti.
poistamalla vesikasveja ja estämällä kerrostuneisuuden syntyminen.

Ravintoketjukunnostus eli biomanipulaatio on myös rehevöityneen veden kun
nostusmuoto. Veden leväsamennusta ja sisäistä ravinnekuormitusta voidaan
vähentää esim. harventamalla voimakkaasti vesistöön rehevöitymisen myötä
kehittynytä ylitiheää särkikalakantaa tai eläinplanktonia kuluttavaa kuorekan
taa.

Saastuneiden sedimenttien kunnostus on tullut ajankohtaiseksi niillä teollisuu
den purkuvesialueilla, joissa veden laatu on jo oleellisesti kohentunut.

Kunnostusmenetelminä on käytetty mm. sedimentin siirtoa1 eristämistä ja
kompostointia. Raskasmetallien poistamiseksi on tutkittu kNnteytystä ja stabi

lointia sekä organokiooriyhdisteiden osalta bioteknistä käsittelyä.

Muutettujen vfrtavesien elvyttämisessä on käytetty toimenpidekokonaisuutta,

jonka perusratkaisuihin sisältyvät suojapaikkojen kiveämiset ja kaivamiset, Ii
sääntymisalueiden sorastukset sekä koko kunnostusalueen ympärivuotinen
vesittäminen. Näitä perusratkaisuja täydennetään tapauskohtaisesti erilaisilla
lisätoimenpiteillä.

Erilaiset patorakenteet sulkevat monin paikoin kalojen liikkumisen luonnolli
sella elinalueellaan. Kalateitä ja kalojen ohjauslaitteita rakentamalla on paikoin
onnistuttu korjaamaan näitä vaelluskalojen liikkumisen kannalta kohtalokkaita
vaellusväyläkatkoksia.

Vuosisatainen järvenlaskuperinne ja matalat jä,vemme ovat vaikeuttaneet
kalaston elinmahdollisuuksien ohella myös itse kalastusta. Tätä ongelmaa on
pyritty vähentämään veden pinnan nostolla tai pohjan syventämisellä. Edelli
sessä käytetään patorakenteita ja jälkimmäisessä ruoppaamista.

Säännösteltyjen vesien ongelmana on kalaston kannalta epäedullinen tai tu
hoisa veden juoksutusrytmi. Säännöstelyohjeiden tarkistamisen lisäksi kun
nostuksissa on käytetty mm. kutulahtien patoamista ja uusien ravintoeläinten
sekä säännöstelyä sietävien kalalajien kotiuttamista.

Vaikka kalastomme elinympäristökunnostuksessa onkin tapahtunut huomatta
vaa laajentumista kahtena viime vuosikymmenenä, merkittäviä vesiensuojelul
lisia parannuksia on saavutettu vain teollisuus- ja asumajätevesikäsittelyn
myötävaikutuksella. Huomattava osa uusista kunnostusmenetelmistä on vasta
kokeiluasteella, joten niiden tehokkuuden ja soveltuvuuden arvioiminen on
vielä ennenaikaista. Toisaalta sellaisten pidempään käytössä olleiden kunnos
tusmenetelmien kuten kalkituksen, niiton ja hapetuksen positiiviset vaikutukset
ovat yleensä osoittautuneet lyhytkestoisiksi ja pienialaisiksi. On myös syytä
huomata, että monet positBvisetkin kunnostussaavutukset ovat monesti vain
osittaisia. Esimerkiksi vaelluskalojen elinkierron eheyttämiseksi ei riitä, että
vain jokin kierron osatekijöistä on korjattu.
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3.2. KALAVESIEN KÄYTTÖ JA HOITO

Kalavesien käytön ja hoidon strateginen peruslinja on johdettavissa kalastus-

lain 1 §:stä. Kalastuslaki edellyttää, että kalavesiä käytetään hyväksi kalasta

maila ja kalakantoja eri tavoin hoitamaila. Kalastamisen tulee tapahtua järkipe

räisesti eli ottamalla huomioon kalakannan hyödynnettävyys ja se, että tule

vien vuosien saalista ei vaaranneta, vaikka pyritäänkin lähestymään tuottoky

vyn rajaa.

Kalastuslain 1 §:ssä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi kalastusalueen

tulee ottaa käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka sisäl

tää selvityksen kalastusalueen kalakantojen tilasta sekä hoitoa ja kalastuksen

järjestämistä koskevat yleiset suuntaviivat. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on si

ten ohjeena kalastusalueen kalakantojen hoidossa ja kalastuksen järjestämi

sessä.

Kalastuslain muutoksella (1355/93), joka tuli voimaan v. 1994 alusta, lisättiin

kalastusalueiden päätäntävaltaa mm. pyyntikieltoja, alamittoja ja pyydyksiä

koskevissa asioissa. Maassamme on 222 kalastusaluetta, joiden tekemistä

päätöksistä suosituimpia ovat olleet pyydyksiä ja kalastustapoja koskevat

kiellot, alamittapäätökset sekä padon alapuolista kalastusta koskevat helpo

tukset.

Vaikka rauhoituspiirejä on muodostettu, valtaosa niistä on vanhoja, voimassa

pysytettyjä alueita. Pilkintää ja mato-ongintaa lukuunottamatta niissä on

muunlainen kalastus tavallisesti kielletty. Pilkintä- ja ongintakietoja on mää

rätty yleensä muutama kymmen jokaiseen läänBn. Pilkintä- ja ongintakielto

kohteet ovat useimmiten järviä, ja kiellon syy on yleisimmin jokin muu kuin

kalaston suojelu. Kalatalousviranomainen saa vuosittain joitakin uusia, lähinnä
kieltomääräyksen uusimiseen liittyviä anomuksia.

Perinteinen kalavesien hoitomuoto ovat istutukset. Vuosittain maassamme is
tutetaan yli 110 milj. eri-ikäistä kalanpoikasta ja istutuksiin käytetään rahaa yli
80 milj, mk. Istutusten tavoitteena on mm. tuottavat kalakannat, eikä niillä saa
vahingoittaa luonnon tasapainoa. Kalastuslain 121 § soveltuu lähinnä kalojen

kuljetuksista ja istutuksista aiheutuvien tarttuvien kalatautien leviämisen eh

käisyyn, mutta lajin vesistökohtaisten kantojen puhtaana pitämiseen sillä on
vaikea vaikuttaa. Maaseutuelinkeinopiirit antavat kotiutus- ja siirtoistutuslupia

vuosittain 10-20 lääniä kohti.

Istutuksista täytetään istutuspöytäkirja, johon merkitään mm. istukaslaji, kanta,
määrä ja laatu. Istutuspöytäkirja toimitetaan ao. maaseutuelinkeinophriin, joka
pitää läänikohtaista istutusrekisteriä. Valtakunnalliset tiedot kootaan yhteen
maa-ja metsätalousministeriössä.

Kala- ja valtaväyliä on maanmittaustoimituksissa perustettu lähinnä tärkeim
pien jokien suualueille. Esimerkiksi Vaasan läänissä kala- ja valtaväylä on
vahvistettu Lapväärtinjoelle (meritaimen, vaellussiika, harjus ja nahkiainen),
Kyrönjoelle (vaellussiika ja nahkiainen) ja Lestijoelle (meritaimen, vaellussiika
ja nahkiainen).

Vesilain 2 luvun 22 ja 22 b §:ssä säädetään rakentajan kalataloudellisista veI
voitteista, jotka 10 luvun 24 a §:n nojalla koskevat myös jätevesien johtamista.
Jos toiminnasta aiheutuu kalastolle tai kalastukselle ilmeistä vahinkoa, on lu
van saaja velvoitettava ryhtymään toimenpiteisiin niille aiheutuvien vahinkojen
estämiseksi tai vähentämiseksi sekä tarvittaessa toimenpiteiden tuloksellisuu
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den tarkkailuun sillä vesialueella, johon toiminnan vaikutus ulottuu. Tarvitta

essa on otettava huomioon kalatalousviranomaisen hyväksymä suunnitelma

kalaston suojelerriiseksi tai kalastuslaissa (286/82) tarkoitettu käyttö- ja hoito

suunnitelma.

Jos kalatalousvelvoitteen toteuttaminen tulisi kohtuuttoman kalliiksi tai jos sen

määräämistä ei voida muuten pitää tarkoituksenmukaisena, voi vesioikeus

määrätä sen sijaan kalatalousviranomaisen käytettäväksi kalatalousmaksun

tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseen sillä vesialueella, johon vahingolli

nen vaikutus ulottuu. Vesioikeus voi antaa määräyksiä maksun käytöstä.

lstutusvelvoitteen alkuperäisenä tavoitteena on ollut suojella ja hoitaa vesistön

alkuperäisiä kalakantoja. Nykyisen vesilain mukaan paitsi kalastolle myös ka

lastukselle aiheutuvien vahinkojen estämiseksi voidaan määrätä erilaisia toi

menpidevelvoitteita, joista kalanistutukset ovat käytetyimpiä. kalanistutuksia

suunniteltaessa on oltava selvillä kalaveden käyttötavoite ja myös mahdollinen

alkuperäisten kantojen suojelun tarve. Istutettavat lajit, niiden kanta ja kalojen

kokorakenne on valittava siten, että vesistöaluekohtaiset tavoitteet toteutuvat

mahdollisimman hyvin. Nykyään niiden vesistöjen osalta, joita on rakentami

sella tai jätevesillä muutettu, on katsottu, että alkuperäisen kalaston suojele

minen tai säilyttäminen ei enää ole tarkoituksenmukaista ja istutustoiminnan

tavoitteena joudutaan pitämään esim. kalastuslupatuloja.

Niissä tapauksissa, joissa istutuksilla pyritään korvaamaan esim. lisäänty

misalueiden tuhoutuminen tai vaellusväylien katkeaminen (vrt. kalatievelvoite),

suotuisan suojelun tason ei voida katsoa toteutuvan.

3.3. KALANVILJELY

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hoitaman valtion kalanviljelyn eräs

keskeinen tehtävä on jo 1960-luvun lopulta lähtien ollut uhanalaisten talouska

lojen ja niiden kantojen säilyttäminen sekä elvyttäminen ja palauttaminen

luonnolliseen elinympäristöön. Tämä on nähty valtion tehtäväksi kaikissa val

tion kalanviljelyn tehtäviä ja tavoitteita tarkastelleiden lukuisten komiteoiden ja

työryhmien mietinnöissä (mm. Ohtaojatoimikunta 1971, kalatalouden tavoite-

komitea 1979, valtion kalanviljelyn tavoitetyöryhmä 1988, Kalanviljely 2020-

toimikunta 1991 ja kalataloushallinnon kehittämistyöryhmä 1992). Perusteena

ovat mm. toiminnan yhteiskunnallinen luonne, kansainvälisten velvoitteiden

(vaelluskalat, rajavesistöt) pitkäjänteisyys ja vaadittu viljelyllinen, geneettinen

ym. erikoisosaaminen. Mainittu tehtävä on myös varsin samansuuntainen

Rion sopimuksen luonnon monimuotoisuuden säilyttämistavoitteiden kanssa

(mm. suojelu viljelyn avulla, artiklat 9 a,b,d). RKTL:n kalanviljelylaitokset (13

kpl) on paljolti suunniteltu ja rakennettu näitä tehtäviä varten. Kansainväliset

velvoitteet ja sopimukset huomioon ottavaa kalanviljelytoimintaa kalaston

suojelukysymyksissä harjoittaa Suomessa laajamittaisesti ainoastaan RKTL.

Kalanviljelylaitokshn on talletettu kaikki kalataloudellisesti arvokkaimmat kala

kantamme (6 lohikantaa, 23 meri-, järvi- ja purotaimenkantaa, 3 nieriäkantaa,

13 sUkakantaa, 9 harjuskantaa) sekä lisäksi eräitä muita kantoja. Vielyssä on

kaikkiaan 20 kalalajia ja 77 eri kantaa. Emokalaston kokonaismäärä on n. 67

000 kpl ja biomassa n. 85 tonnia (liite 3). Toiminnan kattavuutta osoittaa, että

tällä hetkellä ei tiedetä olevan tarvetta ottaa uusia talouskalalajeja ja -kantoja

viljelyyn.
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Valtion kalanviljelylaitosten emokalastot muodostavat kalojen elävän geeni

pankin. Kalojen perintöainesta voidaan myös säilyttää siittiösolujen muodossa

geenipankeissa pakastuksen avulla. RKTL on tallettanut Tenon lohen, Sai

maan järvilohen ja nieriän, järvitaimenen (3 kantaa), planktonshan (2 kantaa)

ja vaellussiian (7 kantaa) maitia nestetyppeen. Pakastustekniikkaa kehitetään
eri kalalajeille soveltuvaksi ja tavoitteena on saada lähivuosina kaikki uhan
alaiset lajit ja kannat talletettua maitipankkeihin. Emokalastot pyritään uusi
maan luonnonkaloista Iypsetystä mädistä. Viljelytoimintaa voidaan täydentää
myös käyttämällä emokalastojen kasvattamiseen luonnosta pyydettyjä, lai
toksiin sNrrettyjä poikasia. Näin toimien pyritään kantojen monimuotoisuuden
säilyttämiseen ja laitosvalinnan välttämiseeri.

Emokalojen monimuotoisuutta on kartoitettu mm. entsyymielektroforeettisin

menetelmin. Laitoksissa ylläpidettyjen lajien ja kantojen tilan jatkuva seuranta

ja vertailu luonnonkantoihin geneettisin menetelmin on käynnistetty. Tavoit

teena on aikaansaada emokalastot, joiden monimuotoisuus olisi kaikilla lajeilla

ja kannoilla mahdollisimman lähellä luonnonkannoissa vielä tavattavaa moni

muotoisuutta.

Taantuneiden, kalataloudellisesti arvokkaiden luonnonkantojen elvyttämiseksi

ja palauttamiseksi luonnolliseen elinympäristöön RKTL istuttaa eri ikäisiä viljel

tyjä poikasia mm. tyhjentyneille kutualueille. Istutuksia tehdään myös uusiin

vesiin kantojen säilymisen varmistamiseksi ja samalla uusien kalastusmahdol

lisuuksien aikaansaamiseksi. Rakennettujen jokien kantoja, jotka eivät enää

pysty lisääntymään alkuperäisillä elinalueillaan, istutetaan sekä patojen ala

puolelle että myös vapaisiin jokiin, kuten esim. Saimaan järvilohta Ivalonjo

keen.

Istutuksia tehdään lohien lisäksi mm. jäljellä olevilla meritaimenkannoilla (mm.

Tomionjoki-, Lestijoki-, Isojoki- ja lngarskilajoki), lukuisilla järvi- ja purotaimen

kannoilla, useilla sNkakannoilla (mm. plankton-, vaellus- ja pohjasNka), Sai

maan ja Inarin nieriöillä, lukuisilla harjuskannoilla ja toutaimella. lstutusmäärät

ovat yhteensä useita miljoonia poikasia vuosittain.

Viljeltyjen poikasten istuttaminen on monien kantojen osalta pysyvä tehtävä,

sillä vesien rakentaminen ja muu käyttö ovat laajalti tuhonneet erityisesti

vaelluskalojen luontaiset lisääntymis- ja elinmahdollisuudet. Voimalaitospadot

estävät lisäksi vaelluskalojen pääsyn patojen yläpuolisissa vesissä vielä mah

dollisesti jäljellä oleville kutualueille. Liiallinen kalastus uhkaa myös monia

kantojamme ja haittaa lisäksi istutusten tuloksellisuutta. Ilman emokalanvilje

lyä ja viljeltyjen poikasten mittavia istutuksia olisikin moni alkuperäinen kala

kantamme kuten esim. Saimaan järvilohi ja nieriä, lijoen ja Simojoen lohi ja

Tomionjoen ja Lestijoen meritaimen jo lopullisesti hävinnyt ja moni kanta olisi

häviämisen partaalla.

Oman istutuspoikastuotannon ohella RKTL myy mätiä yksityisille kalanviljeli

jöille jatkokasvatusta varten. Tuottamalla mäti valtion kalanviljelyn toimesta

taustaltaan tunnetuista kannoista perinnöllisyystieteelliset näkökohdat huomi

oonottaen vähennetään tuntemattomien ja “vieraiden” lajien ja kantojen le

viämisriskejä. Tämä tavoite sisältyy mm. Rion sopimukseen.

Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietinnössä (1991) erit

täin uhanalaisiksi luokitellut kalajit ja muodot (toutain, Itämeren (ohi, järvilohi,

järvitaimen, meritaimen ja planktonsNka) on kaikki talletettu viljelylaitokshn

sekä lisäksi lukuisia näiden kantoja. Myös vaarantuneeksi katsottu isonieriä

(sekä Saimaan että Inarin) ja taantuneeksi katsottu merialueen vaellussiika on
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otettu viljelyyn, mutta ei taantuneeksi katsottua vimpaa. Taloudellisesti arvok
kaat kalalajit ja -kannat on varsin kattavasti talletettu valtion kalanviljelylaitok
sun, ja tällä hetkellä ei tiedossa ole perusteltua tarvetta ottaa uusia kantoja
viljelyyn. Talouskaloihin kuulumattomia ei ole viljelyssä, mutta mikäli tähän il
menee tarvetta on RKTL:lla valmiudet toiminnan laajentamiseen.

3.4. KALATAUTIRISKIEN HALLINTA

Kalatautien ja niiden leviämisen estämiseksi tehdyillä kalojen ja mädin siirtora
joituksilla on kalojen suojelussa merkitystä varsinkin silloin, kun esim, jotain
uhanalaista kalalajia tai -kantaa pidetään suojelussa kalanviljelylaitoksessa ja
halutaan varmistaa, ellei mikään tauti pääse laitokseen, Monet kalataudit,
jotka luonnonolosuhteissa ovat suhteellisen vaarattomia, saattavat olla tuhoi
sia laitosolosuhteissa, joissa kalat ovat suurissa tiheyksissä. Kalataudit saat
tavat uhata myös jotakin luonnonvaraisesti elävää, suojelussa olevaa lajia tai
kantaa, mikäli sen elinalueen yläpuolella on kalanviljelytoimintaa, josta joko
suoraan poistovesien mukana tai karkulaisten tai istutusten välityksellä saat
taa levitä luontoon jokin Juonnonpopulaatiota uhkaava kalatauti.

Suomeen tulleen kalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemiseksi on MMM
päätöksessään (250/94) luetellut Suomen paisetautivapaat alueet, joihin ei il
man eläintautiviranomaisen lupaa saa kuljettaa eläviä kaloja, mätiä tai maitia
muilta alueilta. Myös Gyrodactylus salaris-loisen leviämisen ehkäisemiseksi
pohjoisen lohijokhn on annettu päätös shrtokiellosta (470/90) samoin kuin
kalatautien leviämisestä ltämerestä sisävesiin (471/90). Ahvenanmaa on
myös haluttu pitää eristyksissä mm. siellä tavatun BKD taudin vuoksi (päätös
870/50-89).

EU:n määräämissä kalatautikartoituksissa on tutkittu kertaalleen lähes kaikki
poikaslaitokset, ruokakalalaitokset ja luonnonravintolammikoihin pikkupoikasia
toimittavat hautomot. Myös itse lammikoita on tutkittu paljon. Kalatautitilannne
vuonna 1995 oli varsin vakaa. Mitään uutta ja yllättävää ei löydetty. Yleisim
pinä Suomessa esiintyvät bakteeritaudeista paisetauti ja vibrioosi, joskin myös
eräät muut bakteeritaudit aiheuttavat ongelmia laitoksilla. Pelättyjä VHS- ja
IHN-viruksia ei ole löydetty. Muista kalataudeista lohen luonnonpoikasia tap
panutta M74-oireyhtymää on tavattu Suomessa myös taimenella. Luonnokalo
jen tautikartoituksia on tehty rannikkoalueellamme, mutta ne eivät ole koko
maan kaifavia. J05 tilanne kalanviljelylaitoksilla jatkuu vielä vuoden 1997 ai
kana samanlaisena kuin tähän asti, Suomi saa todennäköisesti virustautiva
paan vyöhykkeen statuksen, mikä oikeuttaa elävien kalojen vaihdon jonkin
muun samanlaisen statuksen saaneen alueen kanssa EY:n alueella.

3.5. LUONNONSUOJELUOHJELMAT

Jääkauden jälkeisestä historiasta johtuen maamme vesi- ja rantaluonto on
monessa suhteessa ainutlaatuista. Sekä Itämeren rannikot että järvialueen
reittivedet ovat kansainvälisestikin ainoalaatuisia. Euroopan yhteisöön
liittyminen on edelleen korostanut maamme vesiluonnon merkitystä ja
säilyttämisen tärkeyttä. Pohjois-Euroopan vesien ja rantojen lajisto ja
luontotyypit täydentävät huomattavasti muun yhteisön vesistöluontoa.
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Luonnonsuojelu perustuu yleensä Iuonnonsuojeluiakiin (ks 2.1.2.), jonka

perusteella voidaan tehtä laji- ja aluerauhoituksia. Maamme
luonnonsuojelualueverkoston runkona ovat kansallis- ja luonnonpuistot, minkä
lisäksi myös erämaalain perusteella perustetuilla erämaa-alueilla on
huomattavaa luonnonsuojelumerkitystä.

Kansallis- ja luonnonpuistojen ja erämaa-alueiden lisäksi meillä on eräitä
merkittäviä valtakunnallisia luontotyyppikohtaisia suojeluohjelmia, jotka on
tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain perusteella. Näitä ovat soidensuojelun
perusohjelma, !intuvesien .suojeluohjelma, Iehtojensuojeluohjelma,
rantojensuojeluohjelma ja vanhojen metsien suojeluohjelma. Erityislakien
perusteella toteutettavia suojeluohjelmia ovat lisäksi harjujensuojeluohjelma ja
koskiensuojeluohjelma.

Vesialueiden osuus toteutuneilla suojelualueilla sekä eräillä muilla
suojelukohteilla ilman erämaa-alueiden vesiä on vain 2,2 % suojelualueiden
kokonaisalasta, mikä on selvästi vähemmän kuin vesialueiden osuus
maamme kokonaisalasta. Toteutetuilla suojelualueilla vesi- ja rantaluonto on
yleensä ollut toissijaisessa asemassa. Vesialueiden osuus Metsähallituksen ja
metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevilla suojelualueilla sekä erämaa-
alueilla 1.1.1996 (Metsähallitus 1996) on esitetty seuraavassa taulukossa:

5 uojelualue- M aa-alue Vesialue Koko alue Vesi-
tyyppi ha ha ha alue (%)

Kansallispuistot 679 043 50 218 729 260 6,89
Luonnonpuistot 148968 3081 152049 2,03
Suot 405 021 11 198 416 219 2,69
Lehdot 1 192 10 1 202 0,83
Vanhat metsät 8 983 158 9 141 1,73
M uut alueet 45 485 6 779 52 263 1 2,97

Yhteensä 1 288 692 71 444 1 360 134 5,25

Erämaat 1 378 163 110 061 1 488 224 7,40

Sama koskee myös voimassa olevia suojelualueohjelmia. Ainoastaan
lintuvesiensuojeluohjelmassa, koskiensuojeluohjelmassa ja rantojen
suojeluohjeimassa vesiluonnon suojelu on ollut keskeisellä sijalla.

Näistä ohjelmista koskiensuojeluohjelma on toteutettu. Siinä 53 vesistönosaa,
enimmäkseen koskia, suojellaan voimatalouden rakentamiselta. Lintuvesien
suojeluohjelmassa esitetään suojeltavaksi kaikkiaan 87000 hehtaaria
(maapinta-ala 29000 ha, vesipinta-ala 58000 ha) arvokkaita, yleensä
runsasravinteisia lintukosteikkoja. Tästä ohjelmasta on toistaiseksi toteutettu
vain 4-5 prosenttia.

Rantojensuojeluohjeimaan kuuluu merialueilia rantaviivaa n. 1500 km (29
kohdetta) ja sisävesien rantoja 6500 km (98 kohdetta). Ohjelman tavoitteena
on suojella nimenomaan rantojen luonnontilaa, mm. ohjaamalla
rantarakentamista kaavoituksen keinoin ja muodostamalla eräissä
tapauksissa suojeltavista kohteista luonnonsuojelualueita. Suurin osa
rantojensuojeluohjelman kohteista on suurten vesistöjen osia, ja vain pieni osa
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kohteista suojelee kokonaista vesistöä. Rantojensuojeluohjelmasta on

toistaiseksi (1.1.1996) toteutettu noin 2 %.

Vahvistettujen seutukaavojen seudullisesti ja valtakunnallisesti arvokkaissa

virkistysaluevarauksissa on rantaa yhteensä 3000 km. Valtaosa

aluevarauksista menee luonnonsuojelualueiden ja -ohjelmien kanssa

päällekkäin.

Vesi- ja rantaluontoa ei tähänastisessa luonnonsuojelualuesuunnittelussa ole
käsitelty kattavasti, eikä nykyinen luonnonsuojelualueverkosto ole vesi- ja
rantaluonnon kannalta kovinkaan tyydyttävä. Erityisesti vedenalaisen luonnon
biotoopit, monet rannikon luontotyypit, virtaavat vedet sekä pienvedet ovat
puutteellisesti tunnettuja, ja niitä on suojeltu täysin riittämättömästi.

Suojelualueverkko painottuu nykyisellään hyvin selvästi Pohjois-Suomeen,

jolloin sen puutteet korostuvat tarkasteltaessa sitä vesien eteläisten lajien ja

luontotyyppien kannalta.

Nämä puutteet vielä korostuvat tarkasteltaessa asiaa kalaston suojelun

kannalta. Monissa tapauksissa rajaukset ovat jääneet keinotekoisiksi, eikä

lähistöllä olevia muita luonnonsuojelun kannalta arvokkaita kohteita, esim.

virtaavia vesiä tai pienvesiä, ole otettu huomioon. Monissa tapauksissa

suojelualueiden raja on rantavNvassa. Erityisen suuri puute on se, ettei

suojelualueisfln yleensä kuulu laajempia kokonaisia valuma-alueita.

Suojelualueiden vesi- ja rantaluontoa ei ole tutkittu tai inventoitu läheskään

yhtä tarkoin kuin maa-alueita. Tämä koskee myös kaloja. On kuitenkin

todennäköistä, että nykyisillä suojelualueilla tai suojeluohjelmissa olevilla

alueilla tavataan vain hyvin pieni osa maamme uhanalaisten kalalajien

esNntymistä. Tämä koskee erityisesti virtaavien vesien kaloja. Ei myöskään

ole selvitetty kuinka paljon erilaisia kutu- ja syönnösalueita nykyisillä

luonnonsuojelualueilla on.

Suojelualueiden perustaminen voi vain osaksi edistää laajempien

vesistökokonaisuuksien, esim. reittivesien tai jokien, suojelua. Niiden osalta

tulisikin pyrkiä vesistöjen erityissuojelua käsitelleen työryhmän (YM,

työryhmän mietintö 1992:63) ehdotusten toteuttamiseen. Erityissuojelun

vaatimukset olisi otettava huomioon erityisesti vesioikeudellista lupapäätöstä

harkittaessa. Eräiden erikseen lueteltujen vesistöjen tai vesistön osien osalta

vesistöjen erityissuojelutyöryhmä ehdotti vesialueiden muodostamista

luonnonsuojelualueiksi.

Luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaista pienvesistä (pienet

järvet, lammet, purot ja lähteet sekä fiadat ja kluuvijärvet) on tehty

valtakunnallinen inventointi, jonka aineiston käsittely on vielä kesken ja jota

tullaan mahdollisesti täydentämään. Pienvesistä ei kuitenkaan ole tarkoitus

laatia omaa valtakunnallista suojeluohjelmaa, vaan niiden suojelu pyritään

toteuttamaan mm. vesilain ja metsälain keinoin. On pelättävissä, ettei tämä

johda mm. pienvesien lajiston suojelun kannalta tyydyttävfln tuloksiin.

Suomen lUtyttyä Euroopan Unioniin maamme tulisi tehdä ehdotus

kansalliseksi Natura 2000-verkostoksi. Natura 2000 on Euroopan unionin

luonnonsuojeluverkosto, jonka avulla pyritään Euroopan kannalta merkittävien

luontotyyppien ja lajien suojeluun. Natura 2000-työn yhteydessä nykyistä

luonnonsuojelualueverkkomme edustavuutta sekä muiden suojeluun

tähtäävien toimien tehokkuutta joudutaan arvioimaan sekä luontotyyppien että
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lajiston suojelun lähtökohdista. Samalla joudutaan miettimään mikä on eri
luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelun tasoa.

Vesi- ja rantaluonnon eliöiden ja eliöyhteisöjen suojelun traditio eroaa suuresti
maaympäristäjen suojelusta, mutta myös muusta vesiensuojelusta. Vesi- ja
rantaluonnon suojelun keinot liittyvät usein muun maankäytön ja rakentamisen
ohjaamiseen. Vesi- ja rantaluonnon tuntemus on myös monessa suhteessa
niin puutteellista, ettei sen kaikkia suojeluarvoja pystytä selvittämään Natura
2000-työn yhteydessä.

Maamme vesi- ja rantaluonto on poikkeuksellisen monipuolista, mistä syystä
sen suojelutarpeen ja -mahdollisuuksien kokonaisarvio pitäisi tehdä. Vesien ja
rantojen luontoon kohdistuu monia eri tavoin vaikuttavia maankäyttöpaineita.
Monet ekosysteemit ovat laaja-alaisesti muuttuneet tai muuttumassa.
Esimerkkinä ovat loma-asuntojen rakentamisen aiheuttamat rantaluonnon
muutokset tai metsä-ja maatalouden aiheuttamat muutokset pienvesiin. Vesi-
ja rantaluonnon suojelustrategian tarve onkin ilmeinen. Asiaa on tarkemmin
käsitelty Suomen ympäristökeskuksen laatimassa luonnoksessa
vesiensuojelun tavoiteohjelmaksi vuodeksi 2005.

3.6. LEVI NNEISYYSTI ETOJÄRJESTELMÄT

Vuosisatojen kuluessa kalastomme levinneisyydestä on kertynyt runsaasti ha
vaintoja mm. pitäjäkuvauksien, kalastajahavaintojen, museonäytteiden ja eri
laisten vesistötutkimusten muodossa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitok
sessa on parhaillaan myös meneillään maamme järvikalastoa koskeva kyse
lykartoitus, jonka aikana selvitetään 890 otannalla valitun järven kalasto.
Edellä mainittu tietämys on kuitenkin toistaiseksi hajallaan ja vaikeasti hyö
dynnettävissä.

Mainittujen aineistojen lisäksi maassamme on jo eräitä rekistereitä, joihin on
tallennettu myös tietoja kalalajien esiintymisestä. Kalakantarekisteri on
RKTL:n ylläpitämä kantakohtainen esiintymis- ja hoitorekisteri, johon on taI
lennettu tietoa taloudellisesti tärkeimmistä lohikaloista. Rekisteri sisältää tällä
hetkellä noin 380 muikkukantaa, 200 siikakantaa, 160 taimenkantaa, 54 nie
riäkantaa ja 32 lohikantaa. Mukaan on otettu myös eräitä kotiutettuja kalakan
toja (esim. Vantaanjokeen ja Kymijokeen kotiutetut Nevan kantaa olevat meri
lohet). Vaikka kalakantarekisteri sisältääkin tietoja mm. kannan tilasta ja
uhanalaisuudesta, monien kantojen osalta nämä tiedot ovat vielä varsin puut
teelliset. Entsyymigeneettisesti todennettuja kantoja on näistä vain pieni osa.

Kalanistutusten seurantaa varten on perustettu Istutusrekisteri, jota ylläpitää
kalatalousviranomainen. Suomen ympäristökeskuksella on käytössään Talo
uskaloihin kuulumattomien kalalajien rekisteri sekä kaikki eliölajit käsittävä
UHEX-rekisteri. Näiden lisäksi Eläintieteellisellä keskusmuseolla on museo-
näyt!eisän perustuva tietokanta kalalajihavainnoista.

Kaiken tämän hajanaisen levinneisyystiedon hallitseminen, tehokas käyttö,
ylläpitäminen ja täydentäminen edellyttävät pysyvää tietokantaa, jonka on ol
tava päivitettävä, vesistöaluekohtainen ja aikasarjotettava. Maamme luonnon
varaisen tai kotiutetun kalaston (68 kalalajia) pienuus on tekijä, joka helpottaa
kalojen rekisteröintijärjestelmän kehittämistä. 15 kohdelajista (nahkiainen, si
lakka, kilohaili, peledsNka, kirjolohi, puronieriä, harmaanieriä, kuore, lahna, al
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likkosalakka, made, ahven, kuha ja kampela) ei ole vielä ollenkaan ATK -

rekisterfln tallennettua tietoa.

3.7. VIRANOMAISVASTUU

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kultuuriperin

nöstä kuuluu Suomen hallitusmuodon 14 a §:n (969/95) mukaan kaikille.
Pykälän 2 momentin mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokai
selle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympä
ristöään koskevaan päätöksentekoon.

Yleiset säännökset ministeriöiden välisestä tehtäväjaosta sisältyvät valtioneu
voston ohjesääntöön (995143). Maa- ja metsätalousministeriön tulee valtio
neuvoston ohjesäännön (VNOS) 21 §:n mukaan käsitellä asiat, jotka koskevat
mm. kalataloutta, eläintautien vastustamista, tulvasuojelua, maankuivatusta,
säännösteltyjen vesistöjen käyttötoimintaa, vesioikeudellisen luvan haltalle
kuuluvia velvoitteita, ojitustoimituksia sekä yleisten vesialueiden hallintaa ja
hoitoa tai muuta niihin läheisesti liittyvää vesivarojen käyttöä ja hoitoa. Maa- ja
metsätalousministeriöstä annetun asetuksen (1516/94) 1 §:ään sisältyvän
toiminta-ajatuksen mukaan maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on
luoda edellytykset uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle käytölle, maaseudun
elinkeinojen ja vapaa-ajantoimintojen kehittämiselle sekä turvata uusiutuvista
luonnonvaroista saatavien hyödykkeiden laatu.

VNOS 24 b §:n mukaan ympäristöministeriön käsiteltäviin kuuluvat muun mu
assa asiat, jotka koskevat luonnonsuojelua ja maisemanhoitoa. Lisäksi ympä
ristöministeriön tulee käsitellä asiat, jotka koskevat vesiensuojelua, vesien
käytön, hoidon ja suojelun kokonaissuunnittelua, vesien tutkimusta ja muuta
vesihallintoa, sekä ulkoilua ja muuta luonnon virkistyskäyttöä, sikäli kuin ne ei
vät kuulu muulle ministeriölle. Ympäristöministeriöstä annetun asetuksen
(54/95) 1 §:äään sisältyvän toiminta-ajatuksen mukaan ministeriön tehtävänä
on edistää kestävää kehitystä. Tehtävän toteuttamiseksi ministeriö mm. ryhtyy
tai osallistuu toimHn, joiden tarkoituksena on säilyttää luonnon monimuotoi
suus, tuottokyky ja kauneus sekä edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä
sekä ehkäistä ja vähentää ihmisten toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Kun Suomi on sopijapuolena kalataloutta tai elinympäristöä koskevissa kan
sainvälisissä sopimuksissa, velvollisuus tarvittavien kansallisten säännösten
valmisteluun on sillä ministeriöflä, jonka toimialaan täytäntöönpanosäännösten
valmistelu VNOS:n mukaan ensisijaisesti kuuluu.

Viranomaisten toimivalta on edellä sanottua täsmällisemmin määritelty eritys
lainsäädännössä ja erityislakien nojalla annetuissa asetuksissa. Kalastusla
kien (286/82 ja 503/51) täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät kuuluvat pääsään
töisesti maa- ja metsätalousministeriölle ja sen alaisille maaseutuelinkeinopii
rien kalatalouden vastuualueille, vuoden 1951 lain osalta kuitenkin osittain
Lapin lääninhallitukselle. Määräaikaisista kalastusrajoituksista voi kuitenkin
päättää asianomainen kalastusalue. Kalastusalue voi kalastuslain 43 §:n no
jalla eräin edellytyksin perustaa tietylle alueelle myös rauhoituspNrin. Eläin
tautilainsäädännön mukaiset tehtävät kuuluvat maa- ja metsätalousministeri
älle. Maa- ja metsätalousministeriön alaiselle Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitokselle kuuluu kalataloutta koskeva tutkimus mm. kalavarojen hyödyntämi
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seksi kestävän käytön periaatteen mukaisesti monimuotoisuudesta huolehtien

sekä valtion kalanviljely.

Ympäristöministeriön ja ympäristöhallinnosta annetussa laissa (55/95) säädet

tyjen ympäristömiriisteriön alaisten alueellisten ympäristökeskusten sekä

Suomen ympäristökeskuksen tulee hoitaa ympäristönsuojelulainsäädärinön

täytäntöönpanoon kuuluvat tehtävät. Lisäksi ympäristökeskukset hoitavat

maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen hoidon ja käy

tön tehtäviä. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ohjaavat

ympäristökeskuksia toimialaansa kuuluvissa tehtävissä. Ympäristökeskusten

velvollisuuten on muun muassa edistää ympäristänsuojelua, valvoa yleistä

etua ympäristö- ja vesiasioissa, tuottaa ja jakaa tietoa sekä ehkäistä ja torjua

ympäristövahinkoja. Suomen ympäristökeskus on ympäristöalan kehittämis

keskus, jonka tehtävänä on erityisesti seurata ympäristön tilaa ja tuottaa ym

päristöministeriölle, maa- ja metsätaldusministeriölle, kunnille ja muillekin ta
hoille asiantuntapalveluja.

Myös kunnat ovat velvollisia huolehtimaan ympäristöasioiden hoidosta alueel

laan. Kunnanhallitus on kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annnetun lain

(64/86) 4 §:n mukaan velvollinen johtamaan ympäristönsuojelun yleissuunnit

telua ja toimia ympäristönsuojelun huomioon ottamiseksi kunnan toiminnassa.

Ympäristönsuojelutehtävien hoitamista varten kunnassa on myös oltava ym

päristölautakunta. J05 kunnan väkiluku on alle 3000, voi kunnanhallitus kui
tenkin hoitaa ympäristölautakunnalle säädetyt tehtävät. Ympäristönsuojelulau
takunnan tehtävänä on muun ohessa antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä ym
päristönsuojeluasioissa kunnan muille viranomaisille. Alueellisten ympäristö

keskusten tehtäväksi on säädetty kuntien ympäristönsuojelun edistäminen ja
tukeminen.

Vesilain (264/61) mukaiset vesistöön rakentamista koskevat luvat myöntää
pääsääntöisesti asianomainen vesioikeus. Kunnan ympäristönsuojelulauta
kunta voi kuitenkin päättää eräistä vähäisemmistä vesialueen käyttöön liitty
vistä asioista. Kalatalousviranomaisten eli maa- ja metsätalousministeriön ja
maaseutuelinkeinopiirien tehtävänä on valvoa kalastolle tai kalastukselle ai
heutuvaa vahinkoa ja haittaa lupa-asian käsittelyssä (2:22 §). Maa- ja metsä
talousministeriö voi myös antaa määräyksiä laitteista, jotka estävät kalojen
joutumista vettä käyttävään laitokseen (2:22 a §). Maa- ja metsätalousminis
teriö myös tarkistaa vesioikeuden määräämän kalatalousmaksun suuruuden
kustannustason nousua vastaavasti (2:22 b ja 22 c §). Oikeusministeriön ja
ympäristöministeriön asettamat toimikunnat ovat selvittäneet mm. mah
dollisuudet vesilain mukaisen lupajärjestelmän uudistamiseksi.

Viranomaisille on säädetty myös muissa kuin em. säännöksissä olevia kalas
ton hoitoon ja suojeluuri liittyviä tehtäviä. Kyseisten tehtävien hoitaminen on
asianomaisten virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden velvollisuus niissä ra
joissa, kuin laissa, asetuksessa, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksissä
ja työjärjestyksissä tarkemmin säädetään tai määrätään.
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4. SUOMEN UHANALAISET KALAT

4.1. KALOJEN UHANALAISLUOKITTELUN JA SUOJELUN
PERIAATTEET

Laji tai kanta on määritelty uhanalaiseksi tavallisimmin sillä perusteella, että
sflhen kohdistuu ihmisen aiheuttama lopullisen katoamisen uhka luonnosta.
Uhanalaiseksi katsotaan usein myös laji tai kanta, joka on vaarassa menettää
omaleimaisuuttaan geneettisen monimuotoisuuden vähenemisen seurauk
sena.

Uhanalaisuutta tarkasteltaessa on harvinaisuus ja uhanalaisuus pidettävä
erillään. Runsaanakin esiintyvä kanta voi olla uhanalainen, jos jokin keskeinen
ympäristötekijä muuttuu. Toisaalta harvalukuinerikin laji tai kanta voi olla va
kaa.

Jonkin kalalajin tai -kannan uhanalaisuuteen johtaneet konkreettiset syyt voi
daan jakaa kolmeen ryhmään sen perusteella, mikä on ollut uhanalaisuuden
perimmäinen aiheuttaja. Ryhmiä ovat 1) elinympäristöjen muuttuminen (mm.
vesien likaantuminen, rakentaminen, happamoituminen, 2) liiallinen tai väärin
suoritettu kalastus sekä 3) uusien kilpailevien lajien, saalistajalajien tai vierai
den kantojen ilmaantuminen yleensä ihmisen toiminnan vaikutuksesta. Suurin
vaikutus joidenkin lajien ja kantojen uhanalaisuuteen on vesissämme ollut
kahdella ensin mainitulla tekijällä. Uusiksi uhanalaisuutta mahdollisesti aiheut
taviksi tekijöiksi ovat nousemassa laaja-alaiset ympäristönmuutokset, kuten
ilmaston lämpiäminen ja hapan laskeuma. Edellä mainitut välittömät tekijät
vaikuttavat ennen lajin tai kannan uhanalaiseksi tuloa populaatioiden demo
grafiaan ja geneettisiin ominaisuuksiin.

Voidaan luetella ominaisuuksia, jotka esiintyvät tavallista useammin uhan
alaisilla lajeilla. Tällaisia ovat mm. pitkä elinikä, myöhäinen sukukypsyys, pieni
jälkeläismäärä, tiukat elinympäristövaatimukset jne. Lajin todennäköinen hä
viämisriski kasvavaa sitä suuremmaksi, mitä pienemmällä alueella lajia tava
taan tai mitä pienempää osaa kokonaislevinneisyysalueesta tarkastellaan.
Esimerkiksi useat kuha- ja lahnakannat taantuivat tai monessa tapauksessa
jopa hävisivät lukuisista Keski- ja Pohjois-Suomen järvistä ilmeisesti 1940-lu
vulta 1960-luvulle jatkuneen lievän keskilämpötilan laskun seurauksena. Tästä
ei kuitenkaan aiheutunut vaaraa em. lajien olemassaololle Suomessa. Uhan
alaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietinnössä (1991) mainittu
jen kalalajien ja muiden taksonomisten muotojen ohella uhanalaisina voidaan
pitää myös eräitä muita kalalajeja ja lukuisia kantoja varsinkin silloin, jos kri
teerinä käytetään sitä, että lajiin tai kantaan kohdistuu ihmisen aiheuttama lo
pullisen katoamisen uhka.

Lajit, joiden pääasiallinen levinneisyysalue on maamme rajojen ulkopuolella,
saattavat olla Suomessa uhanalaisia, mutta eivät levinneisyysalueensa
ydinalueella. Tällaisia sisävesilajeja ovat mm. toutain, allikkosalakka ja ranta-
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neula, joita tiedetään luontaisesti esiintyvän Suomessa ainoastaan muuta

massa paikassa. Edellisiä runsaampana esiintyviä reuna-aluelajeja Suomessa

ovat mm, suutari ja tärö. Leviämishistoriansa vuoksi eriytyneet kannat tulisi
uhanalaisuustarkastelussa huomioida, koska ne todennäköisesti geneettisesti
poikkeavat pääpopulaatiosta. Tällaisia ovat ainakin sisävesiemme härkäsim
put sekä rannikkojokien törö- ja kivennuoliaiskannat. Merikalojen tai Suo
messa yksinomaan rannikkovesissä tavattavien sisävesikalojen uhanalaisuu
den toteaminen on samasta syystä monessa tapauksessa ongelmallista.
Eräiden lajien Ievinrieisyys Itämeressä ulottuu Suomen etelä- tai Iounaisranni
kolle. Esimerkkinä mainittakoon miekkasärki, nokkakala, mustatokko ja seit
senruototokko. Yhtäkään niistä ei kuitenkaan voida pitää maassamme uhan-
alaisena, joskin tiedot ainakin miekkasärjen osalta ovat hataria. Eräistä syvällä
elävistä lajeista, mm. imukalasta ja rielivflksimateesta, ei ole riittävästi tietoja
uhanalaisuuden arvioimiseksi. Satunnaisesti Suomessa tavattuja lajeja, ellei

vät ne ole uhanalaisia koko levinneisyysalueellaan ei myöskään ole syytä lu

kea uhanalaisten joukkoon kuuluviksi. Eri lajeista olemassa olevan tiedon

määrässä olevat suuret erot vaikuttavat niin ollen oleellisesti käsitykseen nii

den uhanalaisuudesta. Uhanalaisuustarkastelua ei ole ulotettu joillakin kalala

jeilla ulkonäässä tai ympäristäolosuhteisUn (esim. suolapitoisuus) sopeutumi

sessa esiintyvään vaihteluun. Esimerkkeinä tällaisista olisivat mm. kolmipNkin

kylkikilpityyppien ja kivisimpun ihon piikkisyyden eri tyyppien esiintyminen tai

äärialuepopulaatiot, jotka eroavat perinnöllisesti jonkin sopeutuman vuoksi

valtapopulaatiosta ja siten ovat tärkeitä kokonaismonimuotoisuuden kannalta,

Jos uhanalaisiksi katsottaisiin vain Suomen alkuperäiset maassamme pysyviä

ja lisääntymään kykeneviä vakinaisia kantoja muodostavat lajit, jätettäisiin tar
kastelun ulkopuolelle Suomessa satunnaisesti tavattavat lajit, aluevesien ul
kopuolella lisääntyvät lajit sekä istututusten seurauksena kotiutuneet kalalajit.
Viimeksimainituista eräät lisääntyvät ja muodostavat pysyviä kantoja (esim.
phkkimonni, puronieriä ja peledsiika). Samoin tarkastelun ulkopuolelle jäisivät
em. kriteereiden mukaan meillä vakituisesti esiintyvistä lajeista mm. turska ja
ankerias. Tuodut ja muualla lisääntyvät lajit on siksi otettu tapauskohtaisesti
tarkastelun kohteeksi.

Viimeisen vuosikymmenen aikana on kalojen perinnöllisen monimuotoisuuden

ja eri kantojen ja muotojen välisten erojen tutkimus voimistunut entsyymige
neettisten ja eräiden muiden menetelmien kehittymisen vuoksi. Näiden tutki
musten ansiosta tunnetaan em. seikat varsinkin lohikalojen osalta aikaisem

paa selvästi paremmin. On mm. voitu todeta kaikkien alkuperäisten Suomen
sNkojen kuuluvan yhteen ja samaan lajiin. Se tosin jakautuu ekologisNn muo
toihin, jotka monessa suhteessa käyttäytyvät kuin itsenäiset lajit. Tutkimukset
ovat kiistatta osoittaneet myös nieriäHä olevan samanlaisen tilanteen. Näistä
havainnoista huolimatta alan terminologia on yhä kirjavaa ja shoista sekä nie
näistä käytetään edelleen vanhoja vääriä nimiä, mikä on omiaan sotkemaan

myös uhanalaisuusluokittelua.

EY:n luontodirektUvin mukaan tavoitteena pitää olla lajien, muotojen tai kanto
jen nk. suotuisan suojelun tason saavuttaminen. Luontodirektiivin 1 artiklan
määritelmän i) mukaan

“Suojelun taso” katsotaan “suotuisaksi” kun:

kyseisen lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että tämä laji
pystyy pitkällä aikavälillä selviytymään (maintaining itself = ylläpitämään it
sensä) luonnollisten elinympäristäjensä elinkelpoisena osana
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- ja lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä

ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa

- ja lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee olemaan riittävän

laaja elinympäristö.”

Suojelun taso ei siten ole suotuisa esimerkiksi silloin, kun laji tai sen kanta on

pelkästään viljelyn varassa. Suojelun tasoa pyritäänkin nykyisin lisäämään

mm. palauttavan ympäristönhoidon keinoin eli esimerkiksi elinympäristökun

nostuksin.

4.2. KALOJEMME UHANALAISLUOKITTELU

Uhanalaisuus voidaan jakaa uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimi

kunnan mietinnössä (1991) tehdyn jaon perusteella hävinneisiin, erittäin

uhanalaisiin, vaarantuneisiin ja taantuneisfln. Suomen noin 60 vakituisesta

kalalajista sekä niiden muodoista tai kannoista on luokiteltu hävinneeksi

monni, erittäin uhanalaisiksi toutain, Itämeren 1cM, jäivilohi, jä,vitaimen, meri

taimen ja planktonsiika. Vaarantuneeksi on katsottu isonieriä sekä taantu

neeksi merialueen vaellussiika ja vimpa. Kaikki em. lajit yleensä järvissä kute

vaa isonieriää lukuunottamatta ovat virtaavissa vesissä kutevia. Em. tarkaste

lussa on kuitenkin huomioitu vain ns. talouskaloja. Muiden kalojen uhanalal

suutta ei ole luokiteltu.

Suomessa tavattavista kalalajeista ovat EY:n luontodirekthvissä lHtteessä II

(Yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joiden suojelemiseksi on osoitet

tava erityisten suojelutoimien alueita) seuraavat lajit: nahkiainen, pikkunahki

ainen, lohi (vain makeassa vedessä), toutain, rantaneula, kivisimppu. Suomi

on hakenut ja saanut kaikkia lHtteessä II mainittuja Suomessa esiintyviä

kalalajeja koskevan poikkeuksen (derogaation). Tämän poikkeuksen nojalla

velvoite perustaa suojelualueita ei toistaiseksi koske suomalaisia kalalajeja.

Nämä lajit kuuluvat kuitenkin edelleen yhteisön tärkeinä pitämUn lajeihin myös

Suomen alueella ja Suomen on mm. luovutettava komissiolle asianmukaiseen

tieteelliseen tutkimukseen nojautuva tiedot niiden esiintymisalueista ja seu

rannan järjestämisestä.

Luontodirektiivin INtteessä IV (lajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua) ei ole

Suomessa nykyisin esiintyviä kalalajeja. Luettelossa on kuitenkin mainittu

sampi, joka on kuulunut Suomen kalalajistoon harvinaisena satunnaislajina,

mutta on nykyään käytännöllisesti katsoen hävinnyt koko Itämeren alueelta.

Luontodirektiivin liitteessä V (Yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden tappami

nen tai hyödyntäminen voi vaatia käytön säätelyä) on Suomessa eshntyvistä

lajeista mainittu: nahkiainen, pikkunahkiainen, lohi (vain makeassa vedessä),

muikku ja siiat sekä harjus. Tämän lBtteen lajien käytön säätelyn järjestäminen

on hyvin suurelta osin kunkin jäsenmaan oma asia.

Eli:ssa ollaan siirtymässä kansainvälisen luonnonsuojelulHton IUCN:n (1994)

uhanalaisuusluokitteluun: hävinnyt, hävinnyt luonnosta, erittäin uhanalainen,

uhanalainen, taantunut, ei välitöntä häviämisen uhkaa, puutteellisesti tunnettu,

ei arvioitu.
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4.3. TYÖRYHMÄN KÄSITYS KALOJEN SUOJELUSTA JA

UHANALAISUUDESTA

Työryhmä katsoo, että Suomella on vastuu alkuperäisestä, Suomen alu

eella elävästä kalastosta, sen monimuotoisuuden säilyttämisestä sekä

sen hyödyntämisestä kestävän kehityksen mukaisesti kalojen taloudelli

sesta arvosta riippumatta.

Kalojen suojelun tulee perustua ns. suotuisan suojelun periaatteeseen

(vrt. 4.1). Mikäli jollakin kalalajilla tai sen muodolla tai kannalla vallitsee suo

tuisan suojelun taso, ei sen osalta ole tarvetta erityissuojelutoimenpiteisiin.

Mikäli taas suotuisan suojelun taso ei vallitse, on laji tai sen muoto tai kanta

katsottava uhanalaiseksi. Kalaan kohdistuu tällöin ihmisen aiheuttama lopulli

sen katoamisen uhka. Uhanalaiseksi työryhmä on katsonut myös lajin, muo

don tai kannan, joka on menettänyt tai vaarassa menettää geneettistä moni

muotoisuuttaan. Mikäli jokin kalalaji, -kanta tai -muoto ei ole uhanalainen ja

sen tilanne pysyy suotuisan suojelun tasolla, ei sitä ole syytä rauhoittaa. Näin

turvataan kalastus ja uusiutuvan luonnonvaran hyväksikäyttö.

Työryhmä katsoo, että uhanalaisuustarkastelun tulee koskea kaikkia

Suomessa vakituisesti esiintyviä kaloja. Näiden lisäksi tarkasteluun on hy

väksytty eräitä kalalajeja, jotka eivät lisäänny Suomessa ja joiden pääasialli

nen levinneisyysalue on Suomen ulkopuolella. Työryhmä pitää myös tär

keänä, että uhanalaisuustarkastelu ulotetaan lajia pienempiin taksonomisUn

yksiköihin. Puhuessaan tässä mietinnössä lajista, työryhmä tarkoittaa

yhtä lailla myös lajin eri kantoja ja muotoja.

Työryhmän käsityksen mukaan ei järvilohen, meri- ja järvitaimenen,

planktonsiian, toutaimen eikä Saimaan nieriän suojelun tasoa voida pi
tää Suomessa tällä hetkellä suotuisana. Työryhmä onkin määritellyt ne erit

täin uhanalaisiksi. Työryhmän toimeksianto ei koske merilohta. Muiden kalala

jien (vrt. 4.2) uhanalaisuuden ja suojelun tason määrittämiseksi työryhmä

edellyttää pikaisia, täydentäviä selvityksiä. Liitteessä 2 on esitetty työryhmän

käsitys kalojen uhanalaisuudesta. Eri kantojen osalta puutteellisten tietojen

takia tarkastelu on jouduttu rajaamaan pääosin lajitasolle.

Työryhmä on työssään käyttänyt uhanalaisten eläinten ja kasvien seu

rantatoimikunnan mietinnössä (1991) olevaa luokitusta: Hävinneet (H),

erittäin uhanalaiset (E), vaarantuneet (V), silmällä pidettävät (S), joka sisältää,

taantuneet (St), harvinaiset (Sh) ja puutteellisesti tunnetut (Sp). Lisäksi mie

tinnössä on mainittu uudet luokat: Vaara ohi (0) ja muuttunut arviointi (M).
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5. EHDOTUKSET MAAMME KALASTON
SUOJELUN KEHI 1 1 ÄMISEKSI

5.1. EY:N SÄÄNNÖKSET

Suomi on hakenut ja saanut EU:lta poikkeuksen EY:n luontodirektiivin liit
teessä II mainituille kalalajeille (nahkiainen, pikkunahkiainen, lohi (vain make
assa vedessä), toutain, rantaneula, kivisimppu). Tämän poikkeuksen nojalla
velvoite perustaa suojelualueita ei toistaiseksi koske Suomessa esiintyviä,
luontodirektiivin liitteessä II lueteltuja kalalajeja. Poikkeus ei kuitenkaan kaik
kien lajien osalta ole perusteltu. Esim. luontodirekthvin lhtteessä II olevan tou
taimen ja järvilohen tila ei Suomessa ole suotuisan suojelun tasolla.

Muita eliöryhmiä ja luontotyyppejä koskeviin luontodirektiivin kohtiin Suomi on
ehdottanut lisäyksiä. Suomen tulisi ehdottaa tutkimukseen perustuvan tiedon
pohjalta lisäyksiä nhstäkin kalalajeista, jotka Suomessa ovat uhanalaisia. Työ
ryhmä ehdottaa, että

(1) Suomi luopuu kalalajeihin kohdistuvista, luontodirektiivin
liitteeseen II saamistaan poikkeuksista niiltä osin, kuin kysy
mys on lajeista, joiden suhteen maassamme ei vallitse suo
tuisaa suojelun tasoa.

Lisäksi työryhmä esittää, että

(2) Suomi ehdottaa EU:lle samassa yhteydessä, että luontodi
rektiivin liitteisiin lisättäisiin muut maassamme vakituisesti
esiintyvät kalalajit, joiden suojelu ei ole suotuisalla tasolla.

5.2. KALASTUS- JA LUONNONSUOJELULAINSÄÄDÄNTO

Maamme kalastonsuojelun tulisi perustua kansainvälisen ja kansallisen luon
nonsuojelukäytännön periaatteisBn. Kalojen elinympäristöön, hyväksikäyttöön
ja suojeluun liittyvä lainsäädäntö tulee kehittää sellaiseksi, elleivät lainsää
dänriössä olevat puutteet vaaranna näiden suojeluperiaatteiden toteutumista.
Esim. kalastuslain muutos (526/1996) ei anna alueelliselle kalatalousviran
omaiselle mahdollisuutta rajoittaa kalastusta, vaikka jonkin uhanalaisen eläin-
kannan suojelu sitä vaatii.

Kalastonsuojelun ensisijainen tavoite on säilyttää maamme alkuperäiset kala
lajit, niiden muodot ja kannat luonnollisilla elinalueillaan. SuojelullisNn viljely
keinoihin turvauduttaisNn pääsääntöisesti vain silloin, kun kalan suojelu ei ole
mahdollista luonnossa. Työryhmä ehdottaa, että

(3) kalastuslakia muutetaan siten, että alueellisella kalatalo
usviranomaisella on mahdollisuus tehokkain kalastuksensää
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telytoimenpitein puuttua kalastukseen, mikäli jonkin eläin-
kannan (esim. kalalajin, -kannan tai -muodon) suotuisa suoje
lun taso on vaarantunut.

Suomessa harjoitetulla mittavalla istutustoiminnalla on sekoitettu monien ve
sien alkuperäisiä kalakantoja. Koska kalastuslain edellyttämä istutuslupa (KaL
121 §) vaaditaan vain vesistölle vieraan lajin istuttamiseen, on vesistässä
esiintyvän lajin vieraita muotoja tai kantoja saanut istuttaa vapaasti. Työryhmä
ehdottaa, että

(4) kalastuslakia muutetaan siten, että myös lajin istutusve
sistölle vieraan muodon tai kannan istuttamiseen tarvitaan
lupa ja että istutuksissa saa käyttää vain tunnettua alkuperää
olevia kantoja.

1 stutuksista kalatatalousviranomaiselle tehtäviä ilmoituksia (istutuspöytäkirjat)
on laiminlyöty, mikä on aiheuttanut puutteita istutusrekisterissä. Työryhmä eh
dottaa, että

(5) istutuksesta tehtävä ilmoitus säädetään kalastuslailla pa
kolliseksi.

Hallituksen esityksessä uudeksi luonnonsuojelulaiksi (HE 79/1996) esitetään,
että luonnonsuojelulain säännöksiä ei sovellettaisi talouskaloihin.
Luonnonsuojeluasetukseen otettavalla säännöksellä on tarkoitus määritellä ne
kalalajit, joihin luonnonsuojelulain säännöksiä sovelletaan.

Edellä mainittuja tarpeita varten työryhmä on jakanut kalat talouskaloihin ja
taloudellisesti vähämerkityksellisfln kaloihin (IHte 1). Talouskalaksi on määri
telty kalalaji, jota käytetään hyödyksi esim. ihmisravinnoksi tai rehuksi ja jonka
saalhlla tai kalastuksella on taloudellista arvoa. Työryhmä ehdottaa, että

(6) kalat jaetaan talouskaloihin ja taloudellisesti vähämerki
tyksellisiin oheisen listan mukaisesti.

Talouskalat: ahven, ankerias, harjus, harmaanieriä, hauki,
kampela, karppi, kilohaili, kirjolohi, kuha, kuore, lahna, lohi,
made, muikku, nahkiainen, nieriä, peledsiika, piikkikampela,
puronieriä, siika, silakka, suutari, särki, säyne, taimen, tou
tain, turska, vimpa.

Taloudellisesti vähämerkitvkselliset: allikkosalakka, elaska,
hietatokko, härkäsimppu, imukala, isosimppu, isotuulenkala,
kiiski, kirjoeväsimppu, kivennuoliainen, kivinilkka, kivi
simppu, kolmipiikki, kymmenpiikki, liejutokko, miekkasärki,
mustatokko, mutu, nokkakala, pasuri, piikkimonni piikki
simppu, pikkunahkiainen, pikkutuulenkala, rantaneula, rasva
kala, ruutana, salakka, seipi, seitsenruototokko, siloneula,
sorva, sulkava, särmäneula, teisti, turpa, törö, vaskikala, vii
sipiikki.

Taloudellisen merkityksen muutuftua ryhmäjako arvioidaan
uudelleen.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että

(7) talouskalojen uhanalaisiin kantoihin sovelletaan samaa
lainsäädäntöä kuin muihinkin uhanalaisiin lajeihin ja kantoi
hin.
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ja että

(8) uhanalaisten kalojen suojejusuunnitelmat laaditaan koko
niiden elämänkiero huomioon ottaen pikaisesti ja että alueel
lisia suojelutoimia ryhdytään toteuttamaan.

Kaloilla ei ole ollut nk. yksilöarvoa, jollainen on määritetty esim. rauhoitettuille

kasveille, eläimille sekä riistaeläimille. Yksilöarvoa käytetään mm. rangaistuk
sen perusteena, mikäli uharialainen laji lain vastaisesti otetaan luonnosta
suojelu- tai rauhoitusalueelta, rauhoitusaikana tai kielletyllä pyydyksellä. Työ
ryhmä ehdottaa, että

(9) uhanalaisten kalalajien yksilöarvot tulisi määrittää.

5.3. VESILAINSAADÄNTÖ

Vesiluonnon ja kalojen suojelun kannalta vesilain keskeisimmät kohdat sisäl
tyvät vesistön sulkemis-, muuttamis- ja pilaamiskieltoon. Kiellot eivät kuiten
kaan välttämättä ota kaloja huomioon. Työryhmä ehdottaa, että

(10) myönnettäessä lupa poiketa vesilain sulkemis-, muutta
mis- ja pilaamiskiellosta, lupapäätöksen myöntämisedelly
tyksiin on sisällytettävä yhdeksi ehdoksi, että hankkeen vai
kutusalueella elävien kalojen suotuisa suojelun taso ei vaa
rannu.

5.4. VESIEKOSYSTEEMEISTÄ HUOLEHTIMINEN

Vesiluonnon suojeluarvot tunnetaan puutteellisesti. Kuitenkin vesistöjen käyttö
ja käytöstä johtuvat muutokset ovat laaja-alaisia. Vesiluonnon hyvinvointi vai
kuttaa luonnollisesti myös kalojen hyvinvointfln. Näin ollen vesiensuojelun toi
menpideohjelmieri toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Erityisen tärkeitä
alueita sisältyy YM:n mietintöön 63/1 992 erityissuojelua vaativat vesistöt. Ve
sialueemme ovat kuitenkin selvästi aliedustettuja nykyisissä suojelualueissa
(ks. s. 31). Erityisen suuria puutteita on pienvesien suojelussa. Tavoitteena
tulee olla kalojen kannalta tärkeiden luontotyyppien suojelu ja eri eliölajien pe
rinnöllisen monimuotoisuuden säilyttäminen luonnossa.Työryhmä ehdottaa,
että

(11) kalastolle tärkeiden vesiluonnon suojeluohjelmien tarkis
taminen ja täydentäminen uuden luonnonsuojelulain mukai
sesti aloitetaan pikaisesti.

Ihmistoiminnan seurauksena ovat maamme kalojen elinympäristössä, erityi
sesti lisääntymisalueilla tapahtuneet muutokset hävittäneet tai taannuttaneet
monia kalakantoja. Palauttavaa ympäristönhoitoa on kokeiltu pienimuotoisissa
vesistöhankkeissa eri puolilla maata. Menetelmien limnologiset ja tekniset pe
rusperiaatteet hallitaan kohtalaisesti, mutta niiden yksityiskohdat, sovelletta
vuus ja pitkäaikaiset vaikutukset tunnetaan osittain vajavaisesti. Eri kalalajien
elinvaatimukset ja siten myös tarvittavat kunnostustoimenpiteet vaihtelevat
suuresti. Kunnostuksiin käytettävissä olevat varat ovat olleet tarpeeseen näh
den riittämättömät. Työryhmä ehdottaa, että
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(12) kalojen elinympäristöjä ja elinmahdollisuuksia ylläpitäviä,

korjaavia tai palauttavia kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä ke
hitetään. Kunnostuksissa tulee ottaa huomioon kalalajien, -

muotojen tai -kantojen koko elinkierron muodostama koko
naisuus.

5.5. KALAVESIEN KÄYTTÖ JA HOITO

Kalastuslain mukaan kalastusalueifla tulee olla käyttö- ja hoitosuunriitelmat,
jotka ovat ohjeena kalaveden omistajille ja muille kalaveden käyttäjäryhmille.
Työryhmä ehdottaa, että

(13) käyttö- ja hoitosuunnitelman kalastuksen säätelyä ja ka
laveden hoitoa koskevassa osassa tulee ottaa huomioon ka
lastusalueella mahdollisesti esiintyvät suojelun tarpeessa
olevat kalalajit, -muodot, ja -kannat. Näiltä osin suunnitelma
tulee alistaa alueellisen kalatalousviranomaisen hyväksyttä
väksi.

Tiedonkulun parantamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi työryhmä ehdottaa li
säksi, että

(14) mikäli jollakin kalastusalueella esiintyy jokin uhanalainen
kalalaji, -kanta tai -muoto, ovat sekä viranomaiset että kalas
tusalueet suunnitelmaa laadittaessa tai uhanalaisuustilanteen
muututtua velvollisia tiedottamaan muutoksista toisilleen.

Vesioikeuskäytäntömme pyrkii kalataloudelle aiheutetun haitan kompensoin
tNn esimerkiksi velvoiteistutuksin. Ennakkopäätösten perusteella on syntynyt
käytäntö, jossa istukkaat lasketaan sille vesialueelle, jossa kompensoitavat
kalataloushaitat esNntyvät. Samalla kun velvoitteena istutettavien kalojen istu
tuskokoa on lisätty huomattavasti yli ns. leimautumiskoon, on menetetty mah
dollisuudet eheyttää kalojen rikkoutuneita elinkiertoja. Työryhmä ehdottaa,
että

(15) erityisesti kalataloudellista velvoitehoitokäytäntöä on
muutettava enemmän vaelluskalojen elämänkiertoa huomioi
vaksi.

5.6. KALANVILJELY

Kalojen suojelun tulisi tapahtua ensisijaisesti niiden luontaisessa ympäris
tössä. Mikäli jonkin lajin, muodon, tai kannan suojelu luonnossa ei ole mah
dollista tai sen monimuotoisuus luonnossa uhkaa pienetä, tulee ryhtyä väliai
kaiseen viljelyyn suojelutarkoituksissa. Tämä koskettaa myös taloudellisesti
vähämerkityksellisiä lajeja. Päämääränä tulee olla kuitenkin luontoon palaut
taminen. Talouskalojen osalta RKTL hoitaa uhanalaisten viljelyä (ks. 3.3 ja IHte
3). Työryhmä ehdottaa, että

(16) viljelyn avulla pidetään yllä niitä kalalajeja, -muotoja tai -

kantoja, joita ei voida suojella luonnossa ja joiden säilyminen
tai monimuotoisuus on niiden luontaisessa elinympäristössä
uhattuna. Tämän tulee tapahtua lajikohtaisesti laadittavan
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suojelusuunnitelman mukaisesti siten, että perinnöllisen

monimuotoisuuden säilyminen taataan.

RKTL on aloittanut uhanalaisten kalalajien ja -kantojen perintöaineksen säi
lömisen maitipankkeihin. Mädille ei ole pystytty kehittämään pakastusteknhk
kaa. Työryhmä ehdottaa, että

(17) maitipankkitoimintaa kehitetään edelleen erikseen laadit
tavan suunnitelman mukaan.

Kalojen suojelussa istutustoiminnan ensisijaisena tavoitteena tulisi olla taan
tuneiden tai luonnosta kokonaan hävirineiden luonnonkantojen elvyttäminen ja
palauttaminen takaisin luonnolliseen elinympäristöön ja lisääntymiskiertoon.
Työryhmä ehdottaa, että

(18) uhanalaisten Rantojen eri-ikäisiä viljeltyjä poikasia istute
taan näiden tyhjentyneille, alkuperäisille elinalueille. Luon
nonvaraisten kantojen säilymisen varmistamiseksi uhanalais..
ten kantojen viljeltyjä poikasia kotiutetaan myös sopiviin
uusiin vesiin.

Suomen kalatautitilanne on varsin hyvä ja siirtorajoituksin on estetty tai hidas
tettv maassamme esiintyvien kalatautien leviämistä. Mikäli Suomi saa EU:lta
virustautivapaan statuksen vuonna 1998, voidaan aloittaa elävän kalan tai
mädin kauppa jonkin muun vastaavan statuksen saaneen eurooppalaisen

alueen kanssa. Elävän kalan ja mädin kuljetusten helpottuminen lisää kala
tautiriskiä, mikä muodostaa vaaratekijän uhanalaisten kalakantojen suojelulle.
Työryhmä ehdottaa, että

(19) kalatautitarkkailun pitää olla jatkuvaa, luotettavaa ja tar
peeksi kattavaa ja tapahtua eläinlääkintöviranomaisten val
vonnassa. Kalatautitarkkailun tulee myös olla yhtenä ehtona
kalanviljelytoiminnan harjoittamiselle ja tautitilannetta tulee
seurata myös luonnonvesissä.

5.7. TUTKIMUS

Maamme kalaston suojeluun ja monimuotoisuuteen liittyvä tutkimus on vielä
nuorta ja vähäistä. RKTL on tutkinut eräitä vaelluskalakantoja (ks 3.6), mulla
muiden lajien osalta perustiedot puuttuvat. Lähitulevaisuuden kiireisin kalas
tonsuojelutehtävä liittyneekin eriytyneiden kalakantojen selvittämiseen, Epä
selvää on tällä hetkellä myös se, kuinka suuren perinnöllisen eron tulisi olla,
jotta kanta voitaisiin käytännöllisessä mielessä katsoa eriytyneeksi. Työryhmä
ehdottaa, että

(20) kalojen uhanalaisuus-, monimuotoisuus- ja elinympäris
tötutkimusta lisätään. Erityisesti uhanalaisten lajien osalta
vertailua on tehtävä Suomen lähialueiden kanssa, jotta saa
taisiin selville, miten eriytyneitä suomalaiset kannat ovat
Myös tutkimusta kalakantojen tilasta ja niitä uhkaavista teki
jöistä on lisättävä, jotta pystyttäisiin määrittelemään eri kan
tojen mahdollinen uhanalaisuusaste. Tärkeää on lisätä myös
kestävän käytön ja suojelun kannalta tarpeelisten pyyntitapo
jen kehittämistutkimusta.
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Lisäksi työryhmä ehdottaa, että

(21) taloudellisesti vähämerkityksellisten kalojen viljelytutki
musta lisätään.

Suomessa olevien erityisalueiden, esim. luonnosuojelualueiden kalastoista ei
juuri ole tietoa. Luonnollisessa ympäristössään pyynniltä rauhassa elävien
kalayhteisöjen rakenteiden, ekologian ja monimuotoisuuden tutkiminen antaisi
arvokasta tietoa kalojen suojelu- ja uhanalaisuustarkasteluun. Työryhmä eh
dottaa, että

(22) erityisalueiden kalastotutkimusta ja -seurantaa lisätään.

5.8. LEVINNEISYYSTIETOJARJESTELMÄ JA
UHANALAISUUSREKISTERI

Suomesta puuttuu ajan tasalla oleva, yhtenäinen tietokanta kalalajien esUn
tymisestä, levinneisyydestä, niiden kannoista ja muodoista, yleisestä tilasta,
uhanalaisuudesta ja niitä uhkaavista tekijöistä. Tiedot ovat puutteellisia ja ha
jallaan usealla eri taholla (ks. 3.6). Tarve tietokannan aikaansaamiseksi on
kuitenkin selvä ja kasvava. Viranomaistehtävinä joudutaan usein antamaan
vastauksia eri lajien levinneisyyttä koskeviin tietoihin, mm. EU:n tarpeita var
ten. Rion sopimuksen, kestävän käytön ja uhanalaisten lajien suojelun velvoit
teista aiheutuvat pysyvät seurantatarpeet edellyttävät järjestelmää, joilla voi
daan seurata kalojen levinneisyydessä tapahtuvia muutoksia. Seurantavelvoit
teita on sekä talouskaloille että taloudellisesti vähämerkityksellisille kaloille.
Työryhmä ehdottaa, että

(23) Suomeen luodaan maan kattava päivitettävä tietorekis
teri, jossa ovat mukana kaikki Suomessa vakituisesti tavatut
kalalajit. Rekisterin ylläpidosta vastaa Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen
kanssa.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että

(24) Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää UHEX-rekiste
riä täydennetään myös uhanalaisia kalalajeja, -kantoja ja -

muotoja koskevilla tiedoilla.

5.9. VIRANOMAISVASTUU

Kalaston suojelu on ensisijaisesti vesiluonnon ja sen monimuotoisuuden suo
jelua. Valtaosassa vesistöjämme kuitenkin mm. kalastus ja vesistön tilassa
tuntuvat ympäristömuutokset aiheuttavat enemmän tai vähemmän tuntuvia
muutoksia vesiluonnossa ja kalakannoissa. Vesistöissämme tapahtuvien
luonnontilan muutosten kalakannoille aiheuttamien haitallisten vaikutusten
torjunta on sekä kalatalous- että ympäristöviranomaisten toimialaa. Viran
omaisvastuu kalaston suojelun osalta on jakautunut ympäristöministeriön ja
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen kesken. Yleisesti voidaan to
deta, että nykyisin ympäristöhallinnon vastuulla on vesistöjemme tilan säilyt
täminen kalakannoille elinkelpoisena ja eri eliölajien suojelu. Kalataloushallin
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non vastuulla on taas kalakantojen hyötykäytön ja hoidon ylläpito kestävän

käytän periaatteen mukaisesti. Kalastuksenhoitomaksuvaroja voidaan käyttää

vain kalastuslain 91 §:n (1355/93) määrittelemällä tavalla. Taloudellisesti vä

hämerkityksellisten ja uhanalaisten talouskalojen suojeluvastuu on ollut epä

selvä. Eduskunnassa käsittelyssä olevan luonnonsuojelulakiuudistuksen mu

kaan taloudellisesti vähämerkityksellisten kalojen suojeluvastuu kuuluisi tule

vaisuudessa ympäristöhallinnon toimialaan. Työryhmä ehdottaa, että

(25) maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan vastuulle
kuuluisivat taloudellisesti hyödynnettävien kalakantojen
suojelu, hoito ja niihin liittyvä viljely ja ympäristönhallinnolle

kaikkien uuden luonnonsuojelulain tarkoittamalla tavalla
uhanalaisiksi luokiteltujen kalalajien ja -kantojen
(taloudelliseen merkitykseen katsomatta) suojelu. Yhteistyötä
varten on luotava pysyvä hallinnonalojen keskeinen neuvot
telu- ja yhteistyöjärjestelmä. jonka puitteissa kalatalousviran
omainen ja ympäristöviranomainen sovittavat yhteen kala-
vesien käyttöä, hoitoa ja kalojen suojelua koskevat toimenpi
teet

5.10. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Työryhmän tekemät esitykset edellyttävät toteutuessaan valtion talousarvi
ossa osoitettua rahoitusta. Tämä koskee sekä ympäristöministeriön että maa-
ja metsätalousministeriön hallinonalaa. Ympäristöministeriölle tuleva taloudel
lisesti vähämerkityksellisten ja kaikkien uhanalaisiksi määriteltyjen kalojen,
muotojen ja kantojen suojeluvastuu edellyttää uusia voimavaroja tarvittavan
tutkimuksen, tietokantojen ja suojelutoimien toteuttamiseen. Maa- ja metsäta
lousministeriän hallinnonalalla taloudellisesti hyödynnettävien kalojen, muoto
jen ja kantojen ylläpito ja hoito on osa tavanomaista kantojen ylläpitoa. Näin
mm. uhanalaisten kalalajien kuten toutaimen ja järvilohen viljely ja istukastuo
tanto palvelee kalastuskelpoisten kantojen ohessa myös näiden kalojen suoje
lua niiden alkuperäisillä eshntymisalueilla. Työryhmän ehdotusten keskeisin
osa on kalastostamme jo olemassa olevan tiedon tarkentaminen ja lisäämi
nen, jotta kalalajien, niiden muotojen ja kantojen tilasta ja mahdollisesta
uhanalaisuudesta saataisiin varmuus. Työryhmä ehdottaa, että

(26) ympäristöministeriön toimintamenoihin (valtion talous
arvion momentille 35.21 .01) lisätään 2 milj. mk, josta 800 000
markkaa varataan levinneisyystietojen hankkimiseen ja tar
kistamiseen sekä uhanalaisuusarviointien tekemiseen.
Uhanalaisten kalalajien ja niiden kantojen hoidon tutkimuk
seen ja vesistöissä tarvittaviin suojeluhankkeisiin ja kalanvil
jelytoimiin varataan loput 1 200 000 mk.

Maa- ja metsätalousministeriön vastuulla on kalataloudellinen kunnostustoi
minta, jota varten on valtion talousarviossa omalla momentillaan määräraha.
Määrärahaa voidaan käyttää mm. vaelluskalakantojen turvaamiseen ja elvyt
tämiseen tähtäävien kunnostushankkeiden suunnittelu- ja toteuttamismenoi
hin. Tämän määrärahan turvin on voitu varmistaa myös työllisyysmääräraho
jen saanti kunnostushankkeisiin, jotka ovat olleet tärkeitä monille sekä talou
dellisesti merkityksellisille että vähämerkityksellisille kaloille kuin myös suoje
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lun tarpeessa oleville, jopa uharialaisille vaelluskalakannoille. Työryhmä eh

dottaa, että

(27) maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla valtion
talousarvion momentilla 30.36.77 (kalataloudelliset rakenta
mis- ja kunnostushankkeet) oleva määräraha vuodelle 1998

nostetaan 8 milj. markkaan. Vuodelle 1997 tämä määräraha on

Hallituksen talousarvioesityksessä 4,5 milj, markkaa, joten Ii
säysehdotus on 3,5 milj, markkaa.
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6. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Ehdotetuilla toimenpiteillä on toteutuessaan myönteinen vaikutus kalojeri ja

niiden elinympäristön suojeluun ja sitä kautta luonnon monimuotoisuuden säi

lyttämiseen ja lisäämiseen. Suojelemalla kalakantoja ja turvaamalla niiden li

sääntyminen luontaisessa ympäristössä voidaan säilyttää uusiutuva luonnon

vara, jota sitten voidaan hyödyntää kalastamalla.

Tärkeää olisi kuitenkin pitää erillään ne alueet, jotka ovat tärkeitä jonkin

uhanalaisen kalan suojelun kannalta ja ne alueet joilla voidaan harjoittaa ka

Iastusta.Toisaalta taas alueilla, joilla kalastus ei uhkaa mitään uhanalaista ka

lakantaa ja joita hoidetaan asianmukaisesti esim. istutustoiminnan avulla, tulisi

kalastusta sen uusiutuvaa luonnonvaraa ja luonnon virkistysarvoa hyväksi

käyttävien ominaisuuksiensa takia suosia kaikin tavoin.

7. TOTEUTTAMISAIKATAULU

Koska Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, olisi rahat ehdotusten

toteuttamiseksi varattava valtion talousarvioon vuodesta 1998 lähtien.
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LIITTEET

LHte 1.

Suomessa vakituisesti elävien kalojen jako työryhmän käsityksen mukaan
talouskaloihin ja taloudellisesti vähämerkityksellisfln kaloihin. Talouskalaksi on
määritelty kalalaji, jota käytetään hyödyksi esim. ihmisravinnoksi tai rehuksi ja
jonka saaiNlia tai kalastuksella on taloudellista arvoa. Lajit ovat
systemaattisessa järjestyksessä.

Talouskalat Taloudellisesti vähämerkityksellinen

Nahkiainen Pikkunahkiainen
Silakka Seipi
Kilohaili Turpa
Ankerias Mutu
Hauki Sorva
Lahi Törö
Taimen Salakka
Kirjolohi Allikkosalakka
Muikku Pasuri
Siika Sulkava
PeledsUka Miekkasärki
Nieriä Ruutana
Harmaanieriä Kivennuoliainen
Puronieriä Rantaneula
Harjus Piikkimonni
Kuore Kivinilkka
Särki Nokkakala
Säyne Siloneula
Vimpa Särmäneula
Toutain KolmipNkki
Suutari Kymmenphkki
Karppi Viisiphkki
Lahna Vaskikala
Turska Kivisimppu
Made Kirjoeväsimppu
Ahven Pflkkisimppu
Kuha Härkäsimppu
Pukkikampela Isosimppu
Kampela Rasvakala

Imukala
Kiiski
Elaska
Teisti
Isotuulenkala
Pikkutuulenkala
Mustatokko
Liejutokko
Hietatokko
Seitsenruototokko
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Suomessa vakituisesti elävien kalalajien uhanalaisuustarkastelu. Lajit
ovat systemaattisessa järjestyksessä

Nahkiainen, Lampetra fiuvistilis (L.)
Merialue ja sinne laskevat joet. Järvinahkiainen joissakin suurissa
järvissä.
Uhanalaisuus: Silmälläpidettävä, taantunut
Toimenpide-ehdotukset: Lisääntymisjokien suojelu, muuttuneiden
jokien kantojen tilan seuranta

Pikkunahkiainen, Lampetre planefi (Bloch.)
Joet ja purot koko Suomen alueella
Uhanalaisuus: Silmälläpidettävä, puutteellisesti tunnettu
Toimenpide-ehdotukset: Olemassaolevien kantojen esiintymisen ja tilan
kartoitus

Silakka, Clupea harengus membras L.
Itämeri
Uhanalaisuus: Ei ole

Kilohaili, Sprattus sprattus (L.)
Itämeri
Uhanalaisuus: Ei ole

Ankerias, Anguilla anguilla (L.)
Rannikkovesissä että sisävesissä.
Uhanalaisuus: Silmälläpidettävä, taantunut
Toimenpide-ehdotukset: Pyrittävä selvittämään kansainvälisenä
yhteistyönä kantojen taantumisen syyt

Hauki, Esox Iucius L.
Koko maassa.
Uhanalaisuus: Ei ole

Järvilohi, Salmo salarm. sebago Girard
Alkuperäisenä Vuoksen vesistössä, istutusten seurauksena myös
eräillä muilla suurilla järvillä.
Uhanalaisuus: Erittäin uhanalainen,
Suojelutarve: Luonnonvaraiset kannan mahdollisesti hävinneet, on
tallennettu kalanviljelylaitoksiin
Toimenpide-ehdotukset: Kalastuksen säätely, lisääntymisalueiden
kunnostaminen, kantojen esiintymisen ja tilan kartoitus,
kotiutusistutukset uusille lisääntymisalueille
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Taimen, Salmo trutta L.
Koko maassa

Meritaimen. Saima trutta m. trutta (L.)
Merenrarinikolla ja siihen laskevissa joissa
Uhanalaisuus: Erittäin uhanalainen, jäljellä vain joitakin alkuperäisiä
kantoja
Suojelutarve: Alkuperäisten lisääntymisalueiden suojelu, tärkeimmät
olemassa-olevat kannat ovat tallennettuina kalanviljelylaitoksille
Toimenpide-ehdotukset: Nousuesteiden poistaminen, kutualueiden
kunnostaminen, kalastuksen säätely, kantojen esiintymisen ja tilan
kartoitus

Järvitaimen. Saimo trutta m. Iacustris (L.)
Järvissä ja niihin laskevissa joissa koko maan alueella
Uhanalaisuus: Erittäin uhanalainen, jäljellä vain joitakin alkuperäisiä
kantoja
Suojelutarve: Alkuperäisten lisääntymisalueiden suojelu, tärkeimmät
olemassa olevat kannat ovat tallennettuina kalanviljelylaitoksille
Toimenpide-ehdotukset: Nousuesteiden poistaminen, kutualueiden
kunnostamineri, kalastuksen säätely, kantojen esiintymisen ja tilan
kartoitus, kotiutusistutukset uusille lisääntymisalueille

Purotaimen. Saima trutta m. faria (L.)
Puroissa ja pieriehköissä joissa koko maan alueella
Uhanalaisuus: Silmälläpidettävä, taantunut
Suojelutarve: Luonnonvaraisten esiintymisalueiden suojelu
Toimenpide-ehdotukset: Kantojen esiintymisen ja tilan kartoitus,
purojen kunnostus

Kirjolohi. Oncortiynchus mykiss (Walbaum)
Istutettuna luonnonvesissä eri puolilla maata, luonnollista lisääntymistä
havaittu paikoin, ei kuitenkaan muodostanut luonnonvaraisia kantoja
Uhanalaisuus: Ei ole

Muikku, Coregonus aibula (L.)
Koko maassa lukuunottamatta Jäämereen laskevia vesistöjä (nykyisin
istutettuna Paatsjoen vesistössä). Rannikkovesissä Perämeressä,
Suomenlahden itäosissa sekä eräiden suurten jokien suualueilla.
Uhanalaisuus: Ei ole
Toimenpide-ehdotukset: Kantojen, erityisesti talvi- ja kevätkutuisten
kantojen esiintymisen ja tilan kartoitus

Siika, Coreganus lavaretus (L.)
Koko maassa sekä sisävesissä että rannikkoalueella

Pohjasiika, Ci. pidschian
Alkuperäisenä Jäämereen laskevissa järvissä.
Uhanalaisuus: Ei ole, mutta puhtaita luonnonkantoja on vähän
Toimenpide-ehdotukset: Luonnonkantojen esiintymisen ja tilan
kartoitus, kalanviljelylaitoksilla emokalakantoja
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Karisiika, C.I. widegreni
Itämeressä ja mahdollisesti eräissä Pohjois-ja Itä-Suomen järvissä.
Uhanalaisuus: Ei ole Pohjanlahdessa, Suomenlahdessa kannat ovat
taantuneet
Toimenpide-ehdotukset: Kantojen tilan seuranta

Vaellussiika, C.L Iavaretus
Itämeressä ja siihen laskevissa joissa. Useissa järvissä elää
siikamuoto, jonka suhde vaellussiikaan on epäselvä
Uhanalaisuus: Silmälläpidettävä, monet luonnonkannat taantuneet
Toimenpide-ehdotukset: Nousuesteideri poistaminen, kalastuksen
säätely, kantojen esiintymisen ja tilan kartoitus erityisesti taantuneiden
kantojen osalta

Järvisiika, C.L nllssoni
Suurten reittivesien järvissä.
Uhanalaisuus: Ei ole

Planktonsiika, CL pallasi
Alkuperäisenä Etelä- ja Keski-Suomen reittivesissä.
Uhanalaisuus: Erittäin uhanalainen, luonnonkannat taantuneet
Toimenpide-ehdotukset: Siikamuoto on tallennettuna
kalanviljelylaitoksiin, luonnonkantojen tilan kartoitus ja seuranta,
kutualueiden kunnostaminen

Peledsiika, Coregonus pe(ed (Gmelin)
Istutettu eri puolille Suomea. Lisääntyviä populaatioita ainakin Lokan ja
Porttipahdan tekoaltaissa.
Uhanalaisuus: Ei ole

Nieriä, SaIveIinus alpinus (L.)
Pohjois-Lapin järvet ja joet sekä Vuoksen vesistö. Lajista esiintyy kaksi
muotoa, isonieriä ja pikkunieriä. Pikkunieriä elää Lapin tunturijärvissä,
isonieriä ainakin Vuoksen vesistäalueella, Inarijärvessä, Kilpisjärvessä,
Mutusjärvessä, Pulmankijärvessä, Peltojärvessä ja Rahajärvessä.
Uhanalaisuus: Silmälläpidettävä, taantunut. lsonieriä on erittäin
uhanalainen Vuoksen vesistössä.
Toimenpide-ehdotukset: Kalastuksen säätely, erityisesti
isonieriäkantojen osalta, siikaistutusten välttäminen nieriäjärviin,
kantojen esiintymisen ja tilan kartoitus, isonieriän kotiuttaminen uusiin
järviin, emokalastojen ylläpito kalanviljelylaitoksilla

Harmaanieriä, Salvelinus namaycush (Walbaum)
Pohjoisamerikkalainen laji, jota on istutettu Suomessa useisiin vesiin,
mutta lisääntyvä kanta tiettävästi vain Inarinjärvessä.
Uhanalaisuus: Ei ole
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Puronieriä, Salvelinus fontinalis (Mitchill)
Pohjoisamerikkalainen laji, jota on istutettu eräisiin virtaaviin vesiin
Suomessa.
Uhanalaisuus: Ei ole

Harjus, Thymallus thymallus (L.)
Alkuperäisenä Pohjois-Suomessa, Vuoksen vesistössä ja
Pohjanlahdessa Porista pohjoiseen. Istutettu useisiin Etelä- ja Keski-
Suomen vesiin.
Uhanalaisuus: Silmälläpidettävä, taantunut paikoitellen
Toimenpide-ehdotukset: Kutualueiden kunnostukset, vaellusesteiden
poistaminen, kalastuksen säätely, kantojeri esiintymisen ja tilan
kartoitus

Kuore, Osmerus eperlanus (L.)
Koko maassa merialueella ja sisävesissä lukuunottamatta pohjoisimpia
vesiä.
Uhanalaisuus: Ei ole

Särki, Rutilus ivtilus (L.)
Levinnyt koko maahan lukuunottamatta Jäämereen laskevia vesistöjä.
Uhanalaisuus: Ei ole

Seipi, Leuciscus Ieuciscus (L.)
Maamme rannikkovesissä sekä Pohjois- ja Itä-Suomen sisävesissä. Ei
kuitenkaan Jäämereen laskevissa vesistäissä.
Uhanalaisuus: Ei ole

Turpa, Leuciscus cephalus (L.)
Etelä-Suomen rannikkovesissä ja joissa.
Uhanalaisuus: Ei ole

Säyne, Leuciscus idus (L.)
Koko maassa lukuunottamatta Jäämereen laskevia vesistöjä.
Uhanalaisuus: Ei ole

Mutu, Phoxinus phoxinus (L.)
Koko maassa
Uhanalaisuus: Ei ole, taantunut kuitenkin likaantuneilla vesialueilla

Sorva, Scardinius e,ythrophthalmus (L)
Maan eteläosissa
Uhanalaisuus: Ei ole

Toutain, Aspius aspius (L.)
Alkuperäisenä eräissä Kokemäenjoen vesistön järvissä ja joissa,
istutettuna joihinkin Etelä-Suomen vesistäihin
Uhanalaisuus: Erittäin uhanalainen, vain Kokemäenjoen vesistön
alkuperäinen kanta tallella
Toimenpide-ehdotukset: Kutualueiden suojeleminen, kalastuksen
säätely, kantojen tilan kartoitus, kotiutusistutukset uusiin vesiin
laitosemokalastojen avulla
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Suutari, Tinca tinca (L.)
Eräät rehevät eteläsuomalaiset järvet ja merenlahdet
Uhanalaisuus: Ei ole

Törö, Gobio gobio (L.)
Joissakin eteläsuomalaisissa joissa ja joskus myös järvissä
Uhanalaisuus: Ei ole

Salakka, Aibumus aibumus (L.)
Koko maassa lukuunottamatta Pohjois-Suomea.
Uhanalaisuus: Ei ole

Allikkosalakka, Leucaspius delineatus (Heckel)
Istutettuna Kotkassa eräässä savikuopassa, siirretty sittemmin myös
eräisiin muihin vesiin
Uharialaisuus: Ilmeisesti ei ole
Toimenpide-ehdotukset: Kannan tilan seuranta tunnetulla
esiintymisalueella

Pasuri, Blicca bjoerkna (L.)
Etelä- ja Keski-Suomessa
Uhanalaisuus: Ei ole

Lahna, Abramis brama (L.)
Koko maassa Sodankylään asti pohjoisessa.
Uhanalaisuus: Ei ole

Sulkava, Abramis ballerus (L.)
Paikoitellen Etelä-Suomen järvissä
Uhanalaisuus: Ei ole

Vimpa, Vimba vimba (L.)
Raririikkovesissä ja mereen laskevissa joissa
Uhanalaisuus: Silmälläpidettävä, taantunut
Toimenpide-ehdotukset: Kutujokien suojelu, vaellusesteiden
poistaminen, kantojen esiintymisen ja tilan kartoitus, mahdollisesti syytä
perustaa emokalastoja

Miekkasärki, Pelecus tuitratus (L.)
Harvalukuisena Suornenlahdessa, mutta ei ilmeisesti lisäänny Suomen
puolella. Joitakin kertoja tavattu myös Pohjanlahdesta.
Uhanalaisuus: Ei ole
Toimenpide-ehdotukset: Kantojen esiintymisen ja tilan selvittäminen
erityisesti itäisellä Suomenlahdella

Ruutana, Carassius aarassius (L.)
Etelä- ja Keski-Suomessa
Uhanalaisuus: Ei ole

Karppi, Cyprinus aarpio (L.)
Istutettuna paikoin Etelä-Suomessa, ei luonnonvaraista lisääntymistä
Uhanalaisuus: Ei ole
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Kivennuoliainen, Noemacheilus barbatulus (L.)
Etelä- ja Keski-Suomen sisävesissä
Uhanalaisuus: Ei ole

Rantaneula, Cobitis taenia (L.)
Tavattu itäiseltä Suomenlahdelta ja Hiitolanjoesta (Rautjärvi)

Uhanalaisuus: Erittäin uhanalainen
Toimenpide-ehdotukset: Kantojen tilan selvitys

Monni, Silurus gianis L.
Tavattu nykyisen Suomen alueelta järvestä viimeksi 1860-luvulla ja

Suomenlahdesta 1960-luvulla.
Uhanalaisuus: Hävinnyt
Toimenpide-ehdotukset: Tulisi harkita uudelleen kotiuttamista sopiviin

eteläsuomalaisiin järviin

Piikkimonni, Ictalurus nebuk,sus (Le Sueur)
Pohjoisamerikkalainen laji, jota on istutettu siellä täällä maan

eteläosassa. Tavattu joitakin kertoja myös Suomenlahden rannikolta.

Uhanalaisuus: Ei ole

Turska, Gadus morhua L.
Merialueella, Perämeressä ja Merenkurkussa harvinaisena
Uhanalaisuus: Ei ole

Made. Lota lota (L.)
Koko maassa sekä sisävesissä että rannikkoalueella
Uhanalaisuus: Ei ole

Kivinilkka, Zoarces viviparus L.
Koko rannikkoalueella
Uhanalaisuus: Ei ole

Nokkakala, Belone belone (L.)
1-larvinaisena koko rannikkoalueella, runsain etelä- ja lounaisrannikolla,

ei lisäänny Suomessa
Uhanalaisuus: Ei ole

Siloneula, Neropsis ophidion (L.)
Koko rannikkoalue, Perämeressä harvinaisena
Uhanalaisuus: Ei ole

Särmäneula, Sygnathus typhle (L.)
Rannikkovedet lukuunottamatta Perämerta
Uhanalaisuus: Ei ole

Kolmipiikki, Gasterosteus acu!eatus L.
Rannikkovedet sekä Utsjoen, Inarin ja Piellsjoki kuntien vedet sekä
Pyhäselkä ja Pielisjoki.
Uhanalaisuus: Ei ole
Toimenpide-ehdotukset: Sisävesikantojen esiintymisen kartoitus

62



LUte 2/7

Kymmenpiikki, Pungitius pungitius (L.)
Koko maassa sekä sisävesissä että meressä
Uhanalaisuus: Ei ole

Viisipiikki, Cu!aea inconstans (Kirtland)
Istutettuna Lohjanjärvessä ja eräässä lammessa Vihdissä
Uhanalaisuus: Ei ole

Vaskikala, Spinachia spinachia (L.)
Etelä- ja lounaisrannikolla. Selkämerellä Kristiinankaupunkiin asti
Uhanalaisuus: Silmälläpidettävä, puutteellisesti tunnettu

Kivisimppu, Cottus gobio L.
Koko maassa lukuunottamatta Jäämereen laskevia vesistöjä.
Uhanalaisuus: Ei ole

Kirjoeväsimppu, Cottus poediopus Heekel
Järvi-Suomessa sekä Peräpohjolan ja Lapin sisävesissä.
Uhanalaisuus: Ei ole

Piikkisimppu, Taurulus bubalis (Euphrasen)
Merialueella Kaskisten ja Porvoon välillä
Uhanalaisuus: Ei ole

Härkäsimppu, Myoxocephalus quadricomis (L.)
Rannikkovesissä ja useissa syvissä järvissä.
Uhanalaisuus: Ei ole
Toimenpide-ehdotukset: Järvipopulaatioiden esiintymisen ja tilan
selvittäminen

Isosimppu. Myoxocephalus scorpius (L.)
Itämeressä
Uhanalaisuus: Ei ole

Rasvakala, Cyclopterus lumpus L.
Meriaiueella
Uhanalaisuus: Ei ole
Toimenpide—ehdotukset: Kantojen esiintymisen ja tilan selvittäminen

Imukala, Liparis Iiparis (L.)
Merialueella Merenkurkusta etelään.
Uhanalaisuus: Ei ole
Toimenpide-ehdotukset: Kantojen esiintymisen ja tilan selvittäminen

Ahven, Perca fiuviatilis L.
Koko maassa sekä meressä että sisävesissä.
Uhanalaisuus: Ei ole

Kuha, Stizostedion Iucioperca (L)
Maan etelä- ja keskiosien järvissä. Meressä Suomenlahdessa,
Saaristomeressä ja paikoin Pohjanlahdessa.
Uhanalaisuus: Ei ole
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Kiiski, Gymnocephalus cemuus (L.)
Koko maassa lukuunottamatta Jäämereen laskevia vesistöjä
Uhanalaisuus: Ei ole

Elaska, Lumpenus lampetraeformis (Walbaum)
Kotkan ja Vaasan välisellä merialueella.
Uhanalaisuus: Ei ole
Toimenpide-ehdotukset: Kantojen esiintymisen ja tilan selvittäminen

Teisti, Pholis gunnellus (L.)
Helsingin ja Kaskisten välisellä merialueella
Uhanalaisuus: Ei ole
Toimenpide-ehdotukset: Kantojen esiintymisen ja tilan selvittäminen

Isotuulenkala, Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage)
Rannikkovesissä Perämerta lukuunottamatta
Uhanalaisuus: Ei ole

Pikkutuulenkala, Ammodytes tobianus L.
Koko Suomen rannikolla.
Uhanalaisuus: Ei ole

Mustatokko, Gobius niger L.
Rannikkovesissä Perämerta lukuunottamatta.
Uhanalaisuus: Ei ole

Liejutokko, Pomatoschistus microps (Kroyer)
Helsingin ja Vaasan välisellä rannikko-osuudella.
Uhanalaisuus: Ei ole

Hietatokko, Pomatoschistus minutus (Pallas)
Rannikkovesissä
Uhanalaisuus: Ei ole

Seitsenruototokko, Gobiusculus flavescens (Fabricius)
Lounais-Suomen saaristossa
Uhanalaisuus: Ei ole

Piikkikampela, Psetta maxima (L.)
Rannikkovesissä Perämerta lukuunottamatta.
Uhanalaisuus: Ei ole

Kampela. Platichthys flesus (L.)
Merialueella sekä säännöllisesti myös Tenojoen vesistössä.
Uhanalaisuus: Ei ole
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RKTL:n mätiä tuottavat emokalastot syksyllä 1995 (kotimaiset lajit)

) myös luonnonmädinhankintaa 1990-luvulla

Laji kanta kpl kg

Lohi Neva) 973 2937

1ijoki) 1805 2 173

Simojoki 9 1 447 1 730

Tomionjoki 9 5265 7781

4eri kantaa 9490 14621

Järvilohi Vuoksen vesistö 9 2023 3466

Meritaimen Ingarskila 44 83

Isojoki 1 919 1392

Lestijoki 1 047 1146

lijoki 1 400 2 144

Tornionjoki 9 2330 4040

5 eri kantaa 6 740 8 805

.Iärvitaimen Ivalojoki 9 403 820

Juutua0) 2161 1586

Kiellajoki 1 025 1173

Rautalainmin reitti 1 307 1 868

Siuttajoki 9 528 404

Vuoksen vesislö 4 029 6 841

Kirintö-Lohijoki 36 100

Kitkaj. Jyrävän yläp 990 1 396

Kitkajoki Jyrävän alap 280 321

Kongasjoki 47 104

Kuusinkijoki 9 270 595

tvlontta 170 359

12 eri kantaa 11 246 15567

Purotaimen Luutajoki 197 138

Kemijoki 280 555

Ohtaoja 180 293

Ounasjoki 350 739

Vaarainjoki 203 255

5 eri kantaa I 210 1 980

Nieriä man 9 1106 1950

Tomionjoen ves. 152 149

Kuolimo 9 2335 3 109

3 eri kantaa 3 593 5 208

Muikku Kainuu/Kuusamo 9 3 000 20

Pohjasiika Ivalojoki 9 3 637 1 204

Kallunkijärvi 9 700 60

2 eri kantaa 4 337 1 264

Planktonsikka Sotkamon reitti 1 800 3 050

Rautalasumin reitti 1 750 2 938

Vuoksen vesistö 6 570 8629

3 eri kantaa 10 120 14617

Laji kanta kpl kg

Vaellusiika Kokemaenjoki’) 600 548

Kymijoki 606 558

Tomionjoki 1 186 976

lijoki 9 2 500 2 652

Kalajoki 160 318

Kemijoki 9 1 450 1 213

Kuusamo’) 495 710

Oulujoki 575 420

8 eri kantaa 7 572 7 395

Harjus Juutua’) 160 72

Etelä-Saimaa 60 36

Lieksanjoki 9 32 20

Puruvesi 9 1 017 567

Rautalammin reitti’) 2321 1 030

lijoki 2380 1 235

Kemijoki 1180 588

Kitkajoki 790 1133

Kitkajärvi 9 280 94

9 eri kantaa 8 220 4 775

Kulu Sonkajanrannanjärvi 516 93

Yhteensä 54 eri kantaa

VAIN LUONNONMÄDINHANKINTAA

1990-LUVULLA
Lohi Tenojoki

Järvitaimen Oulankajoki

Vaellussiika

Vaellussiika

Vaellussiika
Vaellussiika
Vaellussiika

Harjus
Harjus

Simojoki

Tomionjoki. kesä

Tornionjoki, syys

Kiiminkijoki

lijoki, sisävesialue

Tornionjoki

Kajaaninjoki

Tuumin Kokemäenjoki

Kuha
Kuha

Vanajavesi

Avenia
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MMM:n vuonna 1996 julkaisemat työryhmämuistiot

1996: 1 Uusiutuvat luonnonvarat ja biologinen monimuotoisuus

1996: 2 Neuvonnan tulosohjaustyöryhmän muistio

1996: 3 Elinkeinokalatalouden LU-seurantatyöryhmän muistio

1996: 4 Luonnonmukaisen tuotannon kehittäinisohjelmatyöryhmän muistio

1996: 5 Maatilatilastotyöryhmän muistio

1996: 6 Lohenkalastusrajoitusten korvaustyöryhmän muistio

1996: 7 MIVIM:nja tullin hallinnoimien valcuusjäijestelmien yhdistämistä selvittäneen
työryhmän muistio

1996: 8 Maatilojen vellcatyöryhmän muistio

1996: 9 Maaseutuelinkeinohallinnon kehittäminen - Valtion ja kuntien tehtävät

1996: 10 MNM:n työsuojelun toimintaohjelma

1996: 11 Patotui-vallisuusohjetyöryhmän muistio

1996: 12 Valtion alueiden virkistyskäyttötyöryhmän muistio

1996: 13 Valtionmetsäin työryhmän muistio

1996: 14 Maatalouspoliittisen työryhmän väliraportti

1996: 15 Petovahinkojen korvaustyöryhmän muistio

1996: 16 MMM:n viljelijätukien valvontatyörylmiän muistio

1996: 17 MMM:nja tullihallinnon välisten tietoyhteyksien kehittäminen maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden ulkomaankaupan hallinnossa

1996: 18 Maatalouden ympäristäohjelman seurantatyöryhmän väliraportti



EZL9-TSLONSSI


