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Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous 6.6.2014 

  

VIITE:  Kutsu asiantuntijakuulemiseen / E-asia - Kansainvälisen 

merentutkimusneuvoston ICESin suositukset vuoden 2015 TAC:sta 

Itämeren kalakannoille (MMM2014-00567) 

 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

Asiantuntija: Matti Ovaska, Suojeluasiantuntija, WWF Suomi 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

Kalastuskiintiöt (TAC) ovat EU:n yhteisen kalastuspolitiiikan keskeisiä mekanismeja hallinnoida 

ja ohjata kaupallista kalastusta. Perinteisesti EU:n vesillä kalastuskiintiöt on poliittisella 

päätöksellä nostettu huomattavasti tutkijoiden suosituksia suuremmiksi, mikä on aiheuttanut 

monien kalakantojen ylikalastusta ja kalakantojen taantumista. WWF katsoo, että eduskunnan 

viime vuotisten linjausten mukaisesti kalastuskiintiöden tulee perustua kansainvälisen 

merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellisiin suosituksiin ja että Suomen tulee ajaa tieteellisen 

suosituksen mukaisia kalastuskiintiöitä neuvotteluissa muiden jäsenvaltioiden ja toimijoiden 

kanssa. 

 

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueilla 22-31 (Pääallas ja Pohjanlahti) 

 

ICES neuvoo kestävän enimmäistuoton (MSY) mukaiseen kalastuksensäätelyyn perustuen, 

että kaupallisen kalastuksen aiheuttama kalastuskuolevuus ei saa kokonaisuudessaan ylittää 

116 000 lohta Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella. ICES:n mukaan tämä vastaa 79 000 

lohen raportoitua saalista (TAC), mikäli raportoimattoman (10%), väärin raportoidun (11%) ja ei-

toivotun (11%) saaliin osuus pysyy vuoden 2013 tasolla. 

 

WWF katsoo, että Suomen kannan tulee noudattaa ICES:n neuvonannon mukaista 79 000 

lohen suurinta sallittua saalista (TAC). ICES:n neuvonannon mukaisesti vuoden 2015 alusta 

voimaan astuvan saaliin purkamisvelvoitteen vaikutukset kiintiöön tulee kuitenkin ottaa 

huomioon. 

 

Tämän lisäksi WWF katsoo, että: 

- Lohen monivuotinen hoitosuunnitelma on pantava täytäntöön ilman viivytyksiä 

- Loheen sekakantakalastuksen haitat heikoille lohikannoille on minimoitava avomeri- ja 

rannikkopyynnissä 



 

 

- Raportoimattoman ja väärinraportoidun lohisaaliin kitkemiseksi on otettava käyttöön 

konkreettisia ja tehokkaita toimenpiteitä 

 

WWF haluaa muistuttaa, että Komissio ja Itämerellä lohta kalastavat jäsenvaltiot totesivat 

päättäessään vuoden 2014 lohikiintiöistä, että: 

- heikkojen lohikantojen vahvistaminen vaatii kohdennettuja toimenpiteitä, 

- jäsenvaltiot harkitsevat kalastuksen järjestämistä niin merellä kuin sisävesillä heikkojen 

lohikantojen vahvistamiseksi ja että 

- jäsenvaltiot tarkastelevat tarvittavia toimia valmistautuessaan päättämään vuoden 2015 

Itämeren lohen enimmäispyyntikiintiöistä. 

 

WWF odottaa myös Suomelta konkreettisia toimenpiteitä näiden kirjausten toteuttamiseksi. 

 

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueella 32 (Suomenlahti)   

 

WWF kannattaa ICES:n neuvonannon mukaista 9600 lohen kiintiötä suurimmaksi sallituksi 

saaliiksi Suomenlahdella. ICES:n neuvonannon mukaan kaupallisesta kalastuksesta johtuva 

kuolleisuus ei saa kokonaisuudessaan ylittää 11 800 lohta (ei-toivottua saalista 11 %; 

raportoimatonta saalista 8 %). Suomenlahdella kalastuksen ohjaamisessa keskeisintä kuitenkin 

on, ettei kalastus vaaranna Suomenlahden heikkoja alkuperäiskantoja tai estä palautettavien 

lohikantojen elpymistä. ICES:n mukaan Suomenlahdella lohenkalastus tulee kohdistaa vain ja 

ainoastaan istutettuihin lohiin. 

 

Luonnonlohikantojen ja luonnossa lisääntyvien lohikantojen turvaamiseksi lohenkalastusta tulee 

ICES:n neuvonannon mukaisesti ohjata Suomenlahdella kiintiöiden lisäksi myös muilla 

toimenpiteillä, kuten rauhoitusalueilla luonnonlohijokien edustalla ja tehokkaammalla 

kalastuksen valvonnalla. WWF katsoo, että luonnonkantoihin kohdistuvaa pyyntiä voitaisiin 

minimoida tehokkaasti sallimalla ainoastaan istutettujen rasvaeväleikattujen lohien ottaminen 

saaliiksi kaikessa kalastuksessa. 

 

WWF haluaa huomauttaa, että Suomen osuus Suomenlahden lohisaaliista on yli 90 prosenttia, 

joten Suomen kansallisella päätöksenteolla on merkittävä vaikutus Suomenlahden 

alkuperäisten ja palauttamistoimien alla olevien lohikantojen tulevaisuuteen. Suomalaisten 

rannikkokalastajien harjoittamaan lohenkalastukseen ICES:n neuvonannon mukainen 

kiintiösäätely ei juuri vaikuttaisi. 

 



 

 

Turska (Gadus morhua), Itäinen ja läntinen populaatio   

 

Turska on Itämeren tärkeimpiä kalalajeja niin ekosysteemitasolla kuin myös kaupallisesti. 

Itämeren läntisten turskakantojen tilanne on ollut epävakaa 1990-luvun loppupuolelta lähtien, 

kun taas itäisen kannan on uskottu elpyvän hiljalleen 2000-luvun alun voimakkaasta 

ylikalastuksesta. Uusimmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet itäisen turskakannan olevan 

todella huolestuttavassa tilassa ja kutukannan arvioidaan pienentyneen yli 20 prosenttia parin 

viime vuoden aikana. Tällä hetkellä Itämeren itäinen turskakanta on listattu vaarantuneeksi 

sekä HELCOM:n että kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusarvioinneissa. 

 

Turskakantojen elvyttäminen vaatii pikaisia toimenpiteitä ja WWF katsoo, että Suomen tulee 

tukea ICES:n neuvonantoa turskakiintiöiden tuntuvasta pienentämisestä.   

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

              
Jari Luukkonen    Matti Ovaska 
Suojelujohtaja    Suojeluasiantuntija 
 
 


