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Maa- ja metsätalousministeriö     19.9.2014 

  

VIITE:  Lausuntopyyntö Komission ehdotuksesta Itämeren 

kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2015 (MMM2014-00854) 

 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF katsoo, että eduskunnan 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. 

 

WWF tukee komission ehdottamia suurimpia sallittuja saaliita (TAC) vuodelle 2015 seuraavin 

tarkennuksin: 

 

Suomenlahden lohen sekä Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen TAC:t 

 

WWF:n näkemyksen mukaan vuoden 2014 ennätyksellinen lohennousu Pohjanlahden jokiin on 

paljolti seurausta siitä, että lohikiintiöitä on pienennetty lähemmäksi ICES:n suosittelemaa tasoa 

ja että pääaltaan raportoimattoman ja väärinraportoidun lohisaaliin kitkemiseen on kiinnitetty 

aiempaa enemmän huomiota. Itämeren lohikantojen elvyttäminen turvalliselle ja kestävälle 

tasolle vaatii kuitenkin vielä töitä ja WWF katsoo, että Itämeren lohivaltioiden tulee edistää 

voimakkaasti raportoimattoman lohenkalastuksen kitkemistä sekä lohen sekakantakalastuksen 

haittavaikutusten minimointia. Lisäksi lohenkalastuksen järjestäminen vaatii kipeästi Itämeren 

laajuisen monivuotisen hoitosuunnitelman toimeenpanoa, jossa lohenkalastuksen teknisiä 

säädöksiä voidaan ohjata nykyistä kiintiömenettelyä monipuolisemmin. 

 

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

 

Komission esitys Suomenlahden lohen TACista (10 043 lohta) on oikean suuntainen. Kuitenkin 

WWF katsoo, että Suomen tulee ensisijaisesti tukea ICES suositusta 9600 lohen suurimmasta 

sallitusta saalista ja että Suomenlahden lohen TAC:ia ei tule missään tapauksessa vahvistaa 

komission ehdotusta suuremmaksi. Suomenlahdella kalastuksen ohjaamisessa keskeisintä 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 alkuperäisiin luonnonkantoihin ja luonnossa 

lisääntyviin kantoihin kohdistuvaa pyyntiä voitaisiin minimoida tehokkaasti sallimalla ainoastaan 

istutettujen rasvaeväleikattujen lohien ottaminen saaliiksi kaikessa kalastuksessa. Tämä olisi 

linjassa myös lohi- ja meritaimenstrategiaa valmistelleen työryhmän mietinnön kanssa, ja 

voitaisiin toteuttaa tarvittaessa myös kansallisena toimenpiteenä, mikäli kansainvälisen 

yhteisymmärryksen saavuttaminen on mahdotonta. Suomen osuus Suomenlahden lohisaaliista 

on yli 90 prosenttia, joten Suomen kansallisella päätöksenteolla on merkittävä vaikutus 

erityisesti Suomenlahden palauttamistoimien alla olevien lohikantojen tulevaisuuteen. 

 

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. Komission ehdotus (97 911 lohta) on 

näin ollen oikean suuntainen, mutta ei ota riittävästi huomioon ICES:n arviota raportoimattoman 

ja väärin raportoidun lohisaaliin määrästä. 

 

WWF katsoo, että ICES:n neuvonanto ja vuoden 2015 voimaan astuva saaliin purkamisvelvoite 

huomioiden Pääaltaan ja Pohjanlahden TAC tulee vahvistaa korkeintaan 82 000 lohen tasolle. 

Suunnitellun poisheittokiellon vaikutukset kohdistuvat käytännössä vain alamittaisten lohien 

purkamispakkoon, joiden osuus ICES:n mukaan on ollut noin 3% saaliista. 

Poisheittokieltosuunnitelman mukaan hylkeen vaurioittamat lohet olisi edelleen lupa heittää pois 

ja muilta osin ei voida olettaa, että kaikki raportoimaton pyynti loppuisi pelkästään nykyisillä 

toimenpiteillä. 

 

Lisäksi WWF odottaa konkreettisia toimia Komission ja Itämeren lohivaltioiden sopimista 

kirjauksista heikkojen lohikantojen vahvistamisesta kohdistetuin toimenpitein. 

 

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 läntisen 

turskakannan osalta Suomen tulee tukea komission tavoin ICES:n neuvonantoa turskakiintiön 

pienentämisestä. Itäisen turskakannan osalta Komissio ei ole muodostanut kantaansa, mutta 

WWF katsoo, että Suomen tulee asettua vahvasti ICES:n suosituksen taakse Itäisen 

turskakannan pyyntikiintiön tuntuvasta pienentämisestä. 

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 
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