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Maa- ja metsätalousministeriö       21.11.2014 

  

VIITE:  Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 

Suomen toimintaohjelmaksi 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF kiittää maa- ja metsätalousministeriötä hyvin johdetusta ja vuorovaikutteisesta meri- ja 

kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman valmistelusta. WWF katsoo, että Euroopan 

unionin määrittelemät painopisteet ympäristön kannalta kestävän kalastuksen ja vesiviljelyn 

suhteen sekä erityisesti niille määritellyt erityistavoitteet pienentää kalastuksen meriympäristöön 

kohdistuvaa vaikutusta sekä suojella ja ennallistaa vesiympäristön biologista monimuotoisuutta 

ja ekosysteemejä ovat erittäin kannatettavia ja tehokkaasti toteutettuna luovan hyvät 

lähtökohdat kalatalouden kehittämiselle Suomessa. 

 

Suomen toimintaohjelman yhdeksi päätavoitteeksi on nostettu Suomen kalavarojen 

elinvoimaisuuden ja monimuotoisuus varmistaminen erityisesti kalakantojen luontaista 

lisääntymistä edistämällä. Tavoitteen toteuttamiseksi WWF näkee ensiarvoisen tärkeäksi 

kohdistaa riittävästi varoja vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviin toimenpiteisiin ja 

kansallisen kalatiestrategian (2012) tehokkaaseen toimenpanoon. Tämän hetkisen 

suunnitelman mukaan vesiympäristön monimuotoisuuden suojeluun ja ennallistamiseen on 

valitettavasti varattu aivan liian vähän varoja, eikä toteutettaville toimenpiteille ole asetettu 

konkreettisia tavoitteita. Tämä on ristiriidassa toimintaohjelman tavoitteen kanssa ja WWF 

katsoo, että vesiympäristön monimuotoisuuden suojeluun ja ennallistamiseen tulisi varata 

vähintään 10 % toimintaohjelman kokonaisrahoituksesta.  

 

Lisäksi WWF katsoo erittäin tarpeelliseksi tukea valikoivien pyydystyyppien kehittämistä ja 

käyttöönottoa sekä ns. haamuverkkojen poistamista vesistöistä. 

 

WWF katsoo, että hyljesietopalkkioilla on ollut positiivinen vaikutus hyljekonfliktin 

lieventämiseen ja tukee ehdotusta toiminnan jatkamiseksi. Kuitenkin WWF haluaa muistuttaa, 

että sietopalkkiot ja muut korvausjärjestelmät tulee olla väliaikainen ratkaisu, ja että painopiste 

hyljekonfliktin hoitamisessa tulee olla kalastusteknisissä ratkaisuissa, jotka turvaavat 

kalastuksen jatkuvuuden. Lisäksi WWF haluaa muistuttaa, että tukiehdoissa tulee olla vahvasti 

mukana myös hyljesivusaaliin minimoiminen. 

 



 

 

Vesiviljelyn osalta WWF katsoo, että sen kehitystyössä läpileikkaavana tavoitteena tulee olla 

vastuullisuuden jatkuva parantaminen niin suorien (ravinnepäästöt) kuin epäsuorien (rehukalan 

hankinta) ympäristövaikutusten osalta. Vesiviljely ei saa vaarantaa Itämeren hyvän ekologisen 

tilan saavuttamista ja ekologinen kestävyys tulee olla lähtökohtana toimialan kehittämiselle. 

 

Elinkeinopolitiikan yhteensovittamisen kannalta WWF pitää erityisen tärkeänä, että vesiviljelyn 

kehittämisessä edistetään konkreettisin keinoin Suomen ammattikalastuksen merkittävimmän 

saaliin, silakan, käyttöä kalankasvatuksen rehun raaka-aineena. 2000-luvun aikana 

elintarviketuotannon ulkopuolelle on päätynyt pian miljardi kiloa silakkaa. Silakan käytön 

lisääminen ruokakalan viljelyn raaka-aineena parantaa Itämeren ravinteiden kierrätystä ja 

vähentää ihmisravinnoksi kelpaavan, valtion tukeman toimialan päätuotteen haaskaamista 

elintarviketuotannon ulkopuolelle. 

 

Lisäksi WWF katsoo, että vesiviljelyn kestävässä kehittämisessä tärkeää on, että Itämeren 

alueella kehittäminen tapahtuu rantavaltioiden kesken koordinoidusti ympäristön kannalta 

parasta tekniikka ja tietotaitoa hyödyntäen. 
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