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Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous 21.11.2014 

  

VIITE:  Kutsu asiantuntijakuulemiseen / HE 192/2014 vp - Hallituksen esitys 

eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

Asiantuntija: Matti Ovaska, Suojeluasiantuntija, WWF Suomi 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

Kokonaisuudessaan esitys uudeksi kalastuslaiksi on tavoitteiltaan hyvä ja sisältää lukuisia 

kannatettavia kirjauksia. WWF tukee erityisesti lakiuudistuksen läpileikkaavaa periaatetta 

turvata kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu sekä tavoitetta siirtyä 

istutuskeskeisestä kalakantojen hoidosta luontaiseen lisääntymiseen. Lisäksi WWF korostaa 

tutkimus- ja seurantatietojen tärkeyttä kalastuksen säätelyn perustana. 

 

WWF katsoo, että esitykset käyttö- ja hoitosuunnitelmien asemasta ja ELY- keskusten 

toimivallasta kalastuksen ohjaamisessa ovat tärkeitä ja kannatettavia kokonaisvaltaisen ja 

järkevän kalakantojen hoidon turvaamiseksi sekä paikallisten erityisolosuhteiden 

huomioimiseksi. Kalatalousviranomaisten toimivalta tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti muuttaa 

velvoittavaksi niin, että kalatalousviranomaisella olisi velvollisuus säätää kohdennetuista 

toimenpiteistä, mikäli kalakannan tuotto- tai elinvoimaisuus on heikentynyt tai vaarassa 

heikentyä (53 § ja 54 §). 

 

WWF katsoo, että lakiuudistuksen keskeiset puutteet ovat 1.) vapaa-ajan verkkokalastuksen 

riittämätön säätely ja 2.) äärimmäisen uhanalaisten kalojen laintasoisen rauhoittamisen 

jättäminen pois esityksestä. Lisäksi WWF huomauttaa, että lakiesityksen vaikutusta 

uhanalaisten kalakantojen pelastamiseen on vielä kokonaisuudessaan vaikea arvioida, koska 

suurin osa kalastuksen säätelystä määritellään kalastusasetuksella. 

 

1. Vapaa-ajan verkkokalastuksen säätely (49 §) 

 

WWF kiittää lain valmistelijoita tärkeästä aloitteesta rajata vapaa-ajankalastuksessa käytettävää 

verkkomäärää. Käytännössä kuitenkin esitys rajata vapaa-ajan verkkokalastajien verkkomäärä 

240 metriin (49 §) on riittämätön, eikä sillä tulle olemaan kalastusta ohjaavaa vaikutusta. 

 



 

 

Verkot ovat tappavia pyydyksiä ja keskeinen syy alamittaisten lohikalojen suureen 

kuolleisuuteen sekä järvi- että merialueilla. Esimerkiksi Syrjäsen ym. (2014) mukaan Kymijoen 

vesistön järvistä pyydetyistä taimenista yli 90 % oli alle järvitaimennaaraan sukukypsyyskoon ja 

nykyisen alamitan (60cm)1. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) mukaan niin ikään 

suuriin osa saaliiksi saaduista meritaimenista joutuu pyydyksiin jo ensimmäisten merivuosien 

aikana ja hyvin harvat naaraat pääsevät palaamaan kudulle. Meritaimenen luonnonkantojen 

häviämisriski on RKTL:n mukaan erittäin suuri, jos kalastuskuolevuutta meressä ei vähennetä 

verkkokalastusta säätelemällä2. 

 

Alamitta- ja rauhoitussäädökset eivät mahdollista uhanalaisten lohikalakantojen luontaista 

elinkiertoa ja vahvistumista, mikäli alamittaisia kaloja tappavien pyydysten määrää ei saada 

vähennettyä. Ammattikalastuksessa on monin paikoin siirrytty elävinä pyytäviin pyydyksiin ja 

WWF katsoo, että samansuuntainen kehitys tulee saada käyntiin myös vapaa-

ajankalastuksessa. WWF tukee Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön esitystä rajata 

vapaa-ajankalastajien verkkomäärä 120 metriin. 

 

WWF muistuttaa, että 47 § yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan ”…ELY-keskus voisi 

myöntää esimerkiksi kalastusoikeuden haltijalle oikeuden käyttää verkkoja, joiden 

yhteenlaskettu pituus ylittää 240 metriä. Perusteltu syy voisi tällöin olla vähäinen 

pyyntiponnistus suhteessa omistajan hallinnoiman vesialueen kokoon”. Näin ollen WWF katsoo, 

että vapaa-ajanverkkokalastuksen rajoittaminen ei ole ristiriidassa esimerkiksi 

kotitarvekalastuksen tarpeiden kanssa sellaisilla vesialueilla, missä kalastus ei vaaranna 

kalakantojen elinvoimaisuutta tai monimuotoisuutta ja missä kokonaispyyntiponnistus on 

vähäistä suhteessa vesialueen tuottavuuteen. 

 

2. Äärimmäisen uhanalaisten kalakantojen rauhoittaminen 

 

WWF katsoo, että lakiuudistuksen perustavanlaatuinen epäkohta on äärimmäisen uhanalaisten 

kalakantojen laintasoisen rauhoittamisen jättäminen pois esityksestä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, ettei kalojen uhanalaisuus edelleenkään merkitsisi automaattisesti minkäänlaista 

lainsuojaa.  

 

WWF on esittänyt maa- ja metsätalousministeriölle toistuvasti, että se rauhoittaisi vähintään 

äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltujen kalalajien luonnossa lisääntyvät kannat kalastukselta 

toistaiseksi. Kalastuslaki on käytännössä ainoa laki, jolla uhanalaisten kalakantojen pyyntiä 

voidaan rajoittaa ja WWF katsoo, että sen tulee taata automaattinen lainsuoja äärimmäisen 

uhanalaisille kalakannoille. 

 



 

 

WWF:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan lähes 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että 

äärimmäisen uhanalaiset kalalajit tulee rauhoittaa kaikelta kalastukselta. Jos uhanalaisuus 

tarkoittaisi rauhoitusta, syntyisi aito halu vaikuttaa uhanalaisuuden aiheuttaviin syihin ja edistää 

kalakantojen tilaa niin, että niiden uhanlaisuusstatus voisi parantua ja rauhoitus purkaa. 

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

              
Jari Luukkonen    Matti Ovaska 
Suojelujohtaja    Suojeluasiantuntija 
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