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Maa- ja metsätalousministeriö       24.10.2014 

  

VIITE:  Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta (COM(2014) 614 final) Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja 

kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta 

monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:0 2187/2005 

muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:0 1098/2007 kumoamisesta 

sekä siihen liittyvästä vaikutuksen arvioinnista. 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF pitää ehdotusta Itämeren turska-, silakka-ja kilohailikantojen monivuotisesta 

hoitosuunnitelmasta kauan odotettuna ja toivottuna askeleena Itämeren kalakantojen 

kestävässä hallinnoinnissa. Suunnitelman on tarkoitus paikata tärkeitä aukkoja Itämeren 

kalakantojen hoidossa, sillä tällä hetkellä silakka- ja kilohailikannoille ei ole lainkaan 

monivuotista hoitosuunnitelmaa ja turskan hoitosuunnitelma on vanhentunut. WWF pitää 

hyvänä, että ehdotuksessa on myös pyritty käsittelemään vaikutuksia sivusaaliina saataviin 

kampelakantoihin, joskin suunnitelman ekosysteemilähtöisyys jää muilta osin vielä heikoksi.  

 

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

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

ylikalastuksesta. Sekä tutkijoiden että kalastajien havainnot ovat viime vuosina osoittaneet 

itäisen turskakannan olevan todella huolestuttavassa tilassa ja viimeisimmässä 

neuvonannossaan Itämeren kalastuskiintiöistä ICES suositteli nykyisen hoitosuunnitelman 

hylkäämistä ja turskakiintiöiden tuntuvaa pienentämistä kantojen vahvistamiseksi. Näin ollen on 

selvää, että monilajisuunnitelman tulee ensisijaisesti tähdätä turskakantojen vahvistamiseen. 

 

Itämeren itäisen turskakannan epäselvän tilanteen vuoksi ehdotuksen ajoitus on hankala. 

Ehdotuksessa esitetyt kalastuskuolevuustasot ovat ICES:n tiedonannon mukaan ainoastaan 

alustavia ja ICES on luvannut toimittaa tarkemman neuvonantonsa keväällä 2015. WWF 

kiinnittää erityistä huomiota siihen, että itäiselle turskakannalle ehdotettu kalastuskuolevuustaso 

(F) on varsin korkea (0,41 – 0,51) erityisesti verrattuna läntiselle turskakannalle ehdotettuun 

tasoon (0,23 - 0,29) siitä huolimatta, että kantojen tiedetään sekoittuvan keskenään. Lisäksi 

ehdotettu kalastuskuolevuustaso indikoisi itäisen kannan olevan maailman tuottoisin 

turskakanta. 

 



 

 

 

 

WWF katsoo, että nykyisessä tilanteessa tulee odottaa tarkempia tieteellistä neuvoa itäisen 

turskakannan tilasta, kannan elvyttämiseen tarvittavista toimenpiteistä ja sopivista 

kalastuskuolevuusluvuista ennen kuin suunnitelmaa voidaan viedä eteenpäin. WWF on mukana 

Itämeren laajuisesti hoitosuunnitelmaan liittyvissä keskusteluissa ja täydentää mielellään 

lausuntoaan tarpeen mukaan. 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

                      
Jari Luukkonen   Sampsa Vilhunen      Matti Ovaska 
Suojelujohtaja   Meriohjelman päällikkö   Suojeluasiantuntija 
 
 
 

WWF on maailmanlaajuinen, aikaansaava ympäristöjärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä 

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

ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia.  


