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1 ESISELVITYKSEN TAUSTAA JA TAVOITTEET 

 
Esiselvityksen taustalla oli Suomenlahden ammattikalastajien huoli erityisesti 
lohen- ja siiankalastuksen tulevaisuudesta. Lohen ja vaellussiian merkintä pu-
naisella valolla vuoden 2012 WWF Suomen Kuluttajan kalaoppaassa on vai-
kuttanut negatiivisesti lohen ja kaikkien siikamuotojen markkinointiin, ja 
kalastajat ovat kokeneet luokittelun vääräksi ja epäoikeudenmukaiseksi. Vael-
lussiian kohdalla WWF Suomi muutti luokituksen keltaiseksi vuonna 2013.  
 
Kalastajien toiveesta kehittämisyhdistys Sepra ry päätti teettää selvityksen, 
jossa esiteltäisiin Suomenlahden ammattikalastuksen erityispiirteet ja arvioi-
taisiin kalastuksen kestävyyttä. Koska MSC – Marine Stewardship Council on 
yksi tunnetuimista kalastusalan ympäristömerkeistä, ja WWF:n kalaoppaassa 
kaikki MSC-merkityt tuotteet on merkitty vihreällä valolla, päädyttiin arvioi-
maan Suomenlahden kalastusten kestävyyttä MSC-kalastusstandardia vas-
taan.  

 
Sepra ry:llä ei kuitenkaan ollut taloudellisia mahdollisuuksia ryhtyä viralliseen 
MSC-sertifiointiin, joka on erittäin kallis prosessi (ks. sertifioinnin kustannukset 
s. 9). Tästä syystä päädyttiin ratkaisuun, jossa Suomenlahden tietyt kalastuk-
set arvioitiin MSC-sertifioinnin kaltaisesti. 
 
Sepra ry tilasi työn Peimarin koulutuskuntayhtymältä, joka nimitti raportin kir-
joittajaksi FM Maria Saarisen.  Tilaaja nimesi hankkeelle ohjausryhmän oh-
jaamaan Saarisen työtä. Ohjausryhmän jäsenet olivat: 

 
Hakala Jukka, ammattikalastaja / Kotka 
Jordas Kim, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry 
Lindén Christian, Nylands Fiskarförbund rf 
Lindholm Mikael, ammattikalastaja / Loviisa 
Ovaska Matti, WWF Suomi 
Pakarinen Tapani, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Taanila Esko, Sepra ry / Etelä-Suomen kalatalousryhmä 
Tast Teemu, Etelä-Suomen merikalastajain liitto ry 
 
Käsillä oleva raportti on esiselvitysluonteinen, ja se pyrkii arvioimaan olemas-
sa olevan tiedon pohjalta, miltä osin ja kuinka hyvin Suomenlahden kalastuk-
set voisivat täyttää MSC-kalastusstandardin vaatimukset, mikäli sellaista 
päätettäisiin hakea. Arvioinnissa ei kuitenkaan käytetty MSC:n pisteytysjärjes-
telmää, koska hankkeella ei ollut käytettävissä kalastuksen MSC-sertifiointiin 
koulutusta saaneita tahoja.  Esiselvitys on näin ollen vain suuntaa antava, ja 
se esittelee Suomenlahden ammattikalastuksen erityispiirteitä ja arvioi kalas-
tuksen kestävyyttä MSC-kriteeristön näkökulmasta. 
 
Käsillä olevan raportin toivotaan edistävän Suomenlahdelta kestävästi pyyde-
tyn kalan markkinointimahdollisuuksia.  
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2 MARINE STEWARDSHIP COUNCIL - MSC 

 
Marine Stewardship Council perustettiin vuonna 1996 WWF:n ja Unileverin 
toimesta. Järjestö kuitenkin irtautui näistä tahoista vuonna 1997, ja toimii ny-
kyään itsenäisenä, kansainvälisenä ja voittoa tuottamattomana järjestönä. Jär-
jestön tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan liikakalastusongelmaan sertifioinnin 
ja ympäristömerkin avulla. MSC:n oma määritelmä toiminnastaan on seuraa-
va: 
 
MSC Marine Stewardship Council on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka 
toimii yhteistyössä kalastajien, yritysten, tutkijoiden, ympäristönsuojelijoiden ja 
kuluttajien kanssa muuttaakseen kala- ja äyriäismarkkinat kestäväksi markki-
naksi. MSC: n tavoitteena on sertifiointiohjelmien ja ympäristömerkin avulla 
myötävaikuttaa siihen, että meillä olisi terveemmät meret (tai valtameret = 
oceans) sekä vaikuttaa ihmisten valintoihin, kun nämä ostavat kalastustuottei-
ta. 
 
MSC:llä on kaksi standardia; kalastusstandardi kestävälle kalastukselle serti-
fioi luonnosta pyydettyä kalaa ja äyriäisiä ja jäljitettävyysstandardi sertifioi 
kalastustuotteen alkuperäketjun. Ympäristömerkin saaneet tuotteet ovat pe-
räisin kestäväksi todetusta kalastuksesta, ja ne voidaan jäljittää. Ympäristö-
merkki on tuotteessa näkyvä leima tai etiketti (kuva 1). 
 

 
 

Kuva 1. Eräs versio MSC – ympäristömerkistä (lähde: www.msc.org). 

 
 
MSC:n toiminta rahoitetaan ympäristömerkin lisenssimaksuilla ja rojalteilla se-
kä lahjoituksena ja avustuksina saaduilla varoilla. Rahoittajia ovat muun mu-
assa säätiöt, rahastot, hallitukset, yritykset sekä kasvava joukko 
yksityishenkilöitä. Noin puolet rahoituksesta tulee ympäristömerkin käyttömak-
suista. 
 
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön arvion mukaan MSC:llä on tällä hetkel-
lä todennäköisesti kaikkein kattavin kalastusalan sertifiointiohjelma (FAO 

http://www.msc.org/
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2011). WWF:n uusimmassa, vuoden 2013 Kuluttajan kalaoppaassa kaikki 
MSC-merkityt tuotteet on merkitty vihreällä valolla. 
 
Suomessa ei vielä ole sertifioitu yhtään kalastusta, mutta Ahvenanmaan ran-
nikkokalastukselle on tehty esiarviointi vuonna 2012 (Tiedonanto Lundberg F.) 
ja Etelä-Saimaan muikunkalastukselle syksyllä 2013 (Tiedonanto Karels A.). 
MSC - merkittyjä tuotteita markkinoillamme on yli 200. 

 

2.1 KALASTUSSTANDARDI 

 
MSC kalastusstandardiin on kirjattu kestävän kalastuksen periaatteet ja kritee-
rit. Standardi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2002, ja nykyinen versio 
on vuodelta 2010. Kriteerien päivitys on MSC:ssä parhaillaan työn alla. 

 
Kalastusstandardin kolme keskeisintä periaatetta ovat:  
 
1. Kestävät kalakannat 

Kalastustehon täytyy olla tasolla, joka on kalakannalle kestävää. Sertifioi-
dun kalastuksen täytyy toimia tavalla, joka mahdollistaa kalastuksen jat-
kumisen vaikka loputtomiin ilman vaaraa siitä, että resursseja käytetään 
liikaa. 

  
2. Ympäristövaikutusten minimoiminen 

Kalastusta pitää harjoittaa tavalla, joka säilyttää rakenteen, tuotantokyvyn, 
toiminnan ja monimuotoisuuden niissä ekosysteemeissä, joista kalastus on 
riippuvainen. 

 
3. Tehokkaat hallintajärjestelmät 

Kalastuksen täytyy noudattaa kaikkia paikallisia, kansallisia ja kansainväli-
siä lakeja ja sen on käytettävä hallintajärjestelmää, joka kykenee sopeu-
tumaan muuttuviin olosuhteisiin ja takaamaan toiminnan kestävyyden. 
 

MSC kalastusstandardi kokonaisuudessaan löytyy suomenkielisenä versiona 
Pro Kala ry:n julkaisusta: ”MSC ympäristömerkki silakalle - miten MSC sertifi-
ointi käytännössä tapahtuu”. 

 

2.2 KALASTUKSEN SERTIFIOINTI 

 
Sertifiointia voivat hakea kaiken tyyppiset ja kokoiset luonnonkalan kalastuk-
set sekä merellä että sisävesillä. 
 
Sertifiointiprosessi perustuu kolmannen osapuolen tarkastuksiin, jotka teh-
dään riippumattomien MSC-akkreditoitujen sertifiointilaitosten toimesta. Serti-
fiointilaitosten akkreditoinnista vastaa ASI (Accreditation Services 
International). Vuonna 2013 MSC - sertifiointiin akkreditoituja sertifiointilaitok-
sia oli 24 ympäri maailmaa. Kaikki sertifioivat alkuperäketjua, mutta vain 
kymmenen sertifioi myös kalastusta. 
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Suomessa ei ole MSC-akkreditoituja, kalastusta sertifioivia laitoksia, mutta Bu-
reau Veritas Finland sertifioi MSC-alkuperäketjua. Euroopassa kalastusta ser-
tifioivat seuraavat laitokset: 
 

Bureau Veritas Certification (BVC), Ranska 
Det Norske Veritas Certification AS (DNV), Norja 
Food Certification International Ltd (FCI), Englanti 
Intertek Moody Marine (IMM), Englanti 
MacAlister Elliott & Partners Ltd. (MEP), Englanti 
SAI Global (SAI), Irlanti 

  Vottunarstofan Tún EHF (V Tun), Islanti   
 

Sertifiointiprosessia ohjaavat virallisesti seuraavat kaksi asiakirjaa: 

 MSC Certification Requirements V1.3 (14.1.2013) (355 s., Part C– Fishery 
Certification Requirements s. 157 -) 

 http://www.msc.org/documents/scheme-documents/msc-scheme-
requirements 

 

 Guidance to the MSC Certification Requirements V1.3 (14.3.2013) (254 s.) 
(http://www.msc.org/documents/scheme-documents/msc-scheme-
guidance-documents/guidance-to-the-msc-certification-requirements-
v1.3/view) 

 
(Aikaisemmin Fisheries Certification Methodology (FCM) ja Fisheries As-
sessment Methodology and Guidance to Certification Bodies Including Default 
Assessment Tree and Risk-Based Framework (FAM)). 

 

2.2.1 Sertifiointiprosessin kulku 

 
MSC-sertifiointi on monivaiheinen prosessi, joka alkaa asiakkaan yhteyden-
otolla sertifioijaan. Seuraavassa esitetään lyhyt yhteenveto sertifiointiproses-
sista (laajempi suomenkielinen kuvaus löytyy Ammattiopisto Livian julkaisusta 
”MSC – sertifioinnin vaatimukset, kustannukset ja rahoitusmahdollisuudet se-
kä soveltuvuus Saaristomeren ja Selkämeren kalastuksille ja Itämeren itäisen 
turskakannan kalastukselle”). 
 
Alustava arviointi 
Ennen varsinaista arviointia suoritetaan alustava arviointi. Tässä vaiheessa 
asiakkaan on tarkkaan rajattava sertifioitava yksikkö, eli mitkä osat kalastuk-
sesta halutaan arvioinnin piiriin. Kysymykseen saattaa tulla tietyn kalakannan 
koko kalastus (esim. ”Suomenlahden ahvenenkalastus”), pienempi kalas-
tusalusten ryhmä, kalastus tietyillä pyydyksillä tai tietyt pyyntitavat. Sertifioin-
tiyksikkö voi olla myös jonkin alueen koko ammattikalastus (rannikkokalastus), 
mikäli kysymyksessä on monilajikalastus (esim. Ahvenanmaan esiarviointi 
”Aland Island Mixed Fisheries). Jokainen kalastuksen kohteena oleva kalakan-
ta ja kalastustapa on kuitenkin myös tällöin arvioitava erikseen. 

 

http://www.msc.org/documents/scheme-documents/msc-scheme-requirements
http://www.msc.org/documents/scheme-documents/msc-scheme-requirements
http://www.msc.org/documents/scheme-documents/msc-scheme-guidance-documents/guidance-to-the-msc-certification-requirements-v1.3/view
http://www.msc.org/documents/scheme-documents/msc-scheme-guidance-documents/guidance-to-the-msc-certification-requirements-v1.3/view
http://www.msc.org/documents/scheme-documents/msc-scheme-guidance-documents/guidance-to-the-msc-certification-requirements-v1.3/view
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Arviointiraportissa annetaan muun muassa arvio siitä, missä laajuudessa ka-
lastus täyttää MSC – standardin vaatimukset sekä lista seikoista, jotka saatta-
vat estää sertifikaatin myöntämisen 

 
Varsinainen arviointi 
Prosessia johtaa sertifiointilaitos ja sen asiantuntijaryhmä. Arviointi sisältää 
seuraavat vaiheet: 
 
1. arvioinnin aloittamisesta ilmoittaminen ja arviointiryhmän nimittäminen 
2. ”arviointipuun” määritteleminen (ks. 2.2.2) 
3. tietojen kerääminen ja kalastuksen pisteytys 
4. sertifioijan asiantuntija-arvio ja päätösehdotus 
5. lausuntokierros 
6. lopullinen raportti ja päätös hyväksymisestä 
7. sertifiointiraportin julkistaminen ja sertifikaatin myöntäminen 

 
MSC:n sertifiointiprosessit ovat kestäneet keskimäärin puolitoista vuotta, mut-
ta pienimuotoisten kalastusten kohdalla hankkeesta selvitään yleensä alle 
vuodessa. 
 
Kestävän kalastuksen sertifikaatti on voimassa viisi vuotta. Varsinaisen arvi-
oinnin jälkeen kalastuksessa tehdään vuosittain vuositarkastus. 

2.2.2 Standardiarviointipuu 

Kalastuskohtaisen arviointipuun lähtökohtana on MSC:n ympäristöstandardin 
kolme periaatetta. Arviointipuun määrittelemisessä sertifioija käyttää pohjana 
niin sanottua standardi arviointipuuta (Standard Assesment tree, kuva 2), mut-
ta ottaa huomioon kunkin kalastuksen erityispiirteet ja määrittelee kalastuksen 
pisteytyksessä käytettävät suoritusindikaattorit. 
 
Jotta kalastus täyttäisi vaatimukset, sen on saatava jokaisesta suoritusindi-
kaattorista vähintään 60 pistettä (60/100). Lisäksi jokaisen periaatteen (1-3) 
suoritusindikaattorien keskiarvon on oltava vähintään 80. Standardiarviointi-
puun suoritusindikaattorit ja pisteytysjärjestelmä on raportin liitteenä 1. 
 
Joillakin kalastuksilla ei ole saatavilla kaikkea MSC:n edellyttämää, arvioinnis-
sa tarvittavaa virallista ja tieteellistä dataa. Tilanne on usein tämä esimerkiksi 
pienimuotoisissa tai kehitysmaiden kalastuksissa. Tieteellisen tiedon niukkuus 
ei kuitenkaan ole este sertifioinnille, vaan näissä tapauksissa sertifioijat käyt-
tävät riskiperusteista metodia (Risk based framework RBF). RBF:n ohjeistus 
sisältyy asiakirjaan MSC Certification Requirements.  
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Kuva 2.  Standardiarviointipuu, jota sertifioija täydentää kalastuksen luonteesta riippuen. Ylimpänä 

periaatteet, sinisissä ruuduissa komponentit ja keltaisissa ruuduissa suoritusindikaattorit. 

 

2.2.3 Sertifioinnin kustannukset ja hyödyt  

 
Kalastuksen sertifioinnin kustannukset muodostuvat kolmesta eri toiminnosta: 
 

 sertifiointilaitokselle maksettavat korvaukset; alustava ja varsinainen arvi-
ointi 

 sertifiointilaitokselle maksettavat korvaukset; vuosittaiset tarkistukset 

 sertifioitavan yrityksen oma työpanos sertifiointiprosessin aikana ja sen jäl-
keen 

 
Alustavan ja varsinaisen sertifioinnin kustannusten suuruus riippuu siitä, kuin-
ka monimutkainen kalastus on kysymyksessä, kuinka paljon tietoa siitä on 
saatavilla ja kuinka vahvasti sidosryhmät ovat mukana prosessissa. Tavalli-
sesti kustannukset ovat 10 000 – 100 000 euroa. Varsinaisesta MSC - merkin 
käytöstä sertifioidut kalastukset maksavat maksuja vain siinä tapauksessa, et-
tä ne myyvät tuotteitaan kuluttajapakkauksissa. 
 
FAO on tutkinut maailmalla toimivien sertifiointiohjelmien ympäristömerkinnäs-
tä ja sertifioinnista koituvien kulujen ja saavutettujen hyötyjen jakautumista 
tuotantoketjun eri portaissa ja todennut niiden olevan erisuuruisia. Jälleenmyy-
jät saavat suurimman hyödyn suhteellisen alhaisin kustannuksin tai ilmaiseksi, 
kun taas kalastajat kantavat suurimmat kustannukset (FAO 2011).  
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MSC:ltä saatujen tietojen mukaan kalastuksen sertifiointi on joissakin tapauk-
sissa johtanut kalastustuotteen hinnan nousuun. Suurimmassa osassa niistä 
tapauksista, joissa hinnan nousua ei ole tapahtunut, sertifiointi on kuitenkin 
mahdollistanut markkinoiden jatkumisen. Sertifiointi on myös saattanut varmis-
taa pääsyn uusille markkinoille. Lähes järjestelmällisesti MSC – sertifiointi joh-
taa kalastuksen imagon nousuun. 
 
Vaikka MSC-ympäristömerkki saattaa olla kalastustuotteen tuotantoketjussa 
myös hyödyllinen markkinatyökalu, MSC:n päätavoitteena ovat ekologiset 
hyödyt ja kalakantojen tilan parantuminen. Uusimpien tutkimusten mukaan 
MSC on onnistunut tavoitteessaan hyvin.  Gutiérrez ym. vertasivat 45 MSC-
sertifioidun ja 179 sertifioimattoman kalastuksen kohteena olevien kalakanto-
jen tilaa (Gutiérrez ym. 2012). Sertifioitujen kalakantojen biomassat kasvoivat 
10 vuoden aikana 46 prosenttia, kun sertifioimattomat kalakannat kasvoivat 
vain 10 prosenttia. 74 prosenttia sertifioiduista kalakannoista oli kestävän 
enimmäistuoton (MSY) tasolla, kun sertifioimattomien kalakantojen kohdalla 
luku oli 44 prosenttia.   

 

2.3 SERTIFIOIDUT KALASTUKSET 

 
Maailmassa on 212 MSC-sertifioitua kalastusta, ja 103 kalastusta on parhail-
laan varsinaisessa arvioinnissa (tilanne 9/2013). Noin 50 kalastusta on esiar-
vioinnissa. 
 
Lähes kaikki sertifioidut kalastukset ovat suuria avomerikalastuksia Atlantin 
valtamerellä, Tyynellä valtamerellä tai Intian valtamerellä. Eniten on sertifioitu 
sillin, lohen ja kielikampelan kalastuksia. Itämerellä on sertifioitu neljä kalas-
tusta; Saksan (kaksi kalastusta) sekä Tanskan ja Ruotsin itäisen turskakan-
nan kalastukset sertifioitiin vuonna 2011. 
 
Koko maailmassa on toistaiseksi sertifioitu vain kaksi sisävesikalastusta; ruot-
salaisen Hjälmaren -järven kuhankalastus rysillä ja pohjaverkoilla sekä Austra-
liassa Alexandrina- ja Albertjärvien ahvenenkalastus. Kanadassa ovat 
parhaillaan arvioinnissa Waterhen- järven kuhan ja hauen verkkokalastukset 
sekä Erie-järven ahvenen, kuhan, siian, valkobassin ja kuoreen kalastukset 
verkoilla, rysillä ja troolilla. 
 
Hjälmaren-järven kuhankalastus lienee paras esimerkki pienimuotoisen kalas-
tuksen MSC-sertifioinnista. Kalastus sertifioitiin ensimmäisen kerran vuonna 
2006, ja uudelleen marraskuussa 2013. 
 
Suomessa yksikään kalastus ei vielä ole ollut varsinaisessa arvioinnissa, mut-
ta Ahvenanmaalla suoritettiin vuonna 2012 alustava arviointi siian, ahvenen, 
kuhan ja hauen verkko- ja rysäkalastusten osalta. Intertek Moody Marinen ar-
vioinnissa todettiin, että vaikka käytettävissä olevien tietojen valossa kalastus 
ei näyttäisi saavan vaadittavia pisteitä kaikissa kohdissa, puutteet voitaisiin 
korjata hankkimalla lisätietoa ja käyttämällä arvioinnissa riskiperusteista arvi-
ointimenetelmää. 
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Etelä-Saimaan muikunkalastukselle tehtiin esiarviointi vuonna 2013. Esiarvi-
oinnista vastasi Det Norske Veritas Certification AS (DNV). Arvioinnissa todet-
tiin, että Saimaan muikun trooli- ja nuottapyyntiä harjoitetaan todennäköisesti 
MSC:n kestävän kalastuksen periaatteiden ja kriteerien mukaisesti, ja sertifi-
ointilaitos suositteli ryhtymistä varsinaiseen arviointiin (Tiedonanto Sahama 
P.). 

3 MSC - ARVIOINNISSA VAADITTAVAT TIEDOT SUOMENLAHDELTA  

 
Tässä hankkeessa oli tavoitteena laatia Suomenlahden tiettyjen kalastusten 
arviointipuut MSC-sertifioinnin kaltaisesti. Arviointipuiden laatimista varten tar-
vitaan tietoa kalastuksen hallintajärjestelmistä, ympäristön ja kalakantojen ti-
lasta, kalastusten luonteesta ja kalastuksen vaikutuksista ekosysteemiin.  
 

3.1 AMMATTIKALASTUKSEEN LIITTYVÄT HALLINTAJÄRJESTELMÄT 

3.1.1 Euroopan Unionin tasolla 

 
Suomen kalastusta säädellään sekä unionitasolla että kansallisesti. Euroopan 
Unionin toimivaltaan kuuluvaa osaa nimitetään yhteisön yhteiseksi kalastuspo-
litiikaksi (YKP), jonka tavoitteena on kalavarojen kestävä käyttö. EU:ssa on ol-
lut käynnissä YKP:n uudistus, ja uudistettu YKP astui voimaan 1.1.2014. 
YKP:n uudistuksella halutaan luoda paremmat edellytykset kalakantojen ja ka-
lastuksen sekä niiden perustana olevan meriympäristön tulevaisuudelle. Uu-
distus perustuu hajautettuun lähestymistapaan, jossa kutakin maa- ja 
merialuetta arvioidaan erikseen. Suomen tavoitteena YKP:n uudistuksessa on 
ollut erityisesti alueellinen lähestymistapa sekä rannikkokalastuksen ja vesivil-
jelyn merkityksen huomioiminen. Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö 
(MMM) on EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja siihen liittyvän EU lainsäädän-
nön keskeinen toimija. 
  
EU:n laivastojen kalastuskiintiöt vahvistetaan EU:n maatalous- ja kalastus-
neuvostossa. EU jakaa kiintiöt jäsenmaille suhteellisen vakauden periaatetta 
käyttäen. Tavoitteena on varmistaa, että kalastus EU:ssa on taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. Suomessa ammattikalastuksen kohtee-
na olevista kalalajeista kiintiöityjä ovat Itämeren lohi, turska, silakka ja kilohaili. 

3.1.2 Kansallisella tasolla  

 
Kansallisella tasolla Suomen kalastusta ohjaavat kalastuslaki ja -asetus, jois-
sa on määritelty muun muassa kalastusoikeudet, sallitut pyydykset, kalojen 
alamitat ja rauhoitusajat. Suomessa on parhaillaan käynnissä kalastuslain uu-
distus. Määräaikaisia kalastus- ja pyydysrajoituksia voidaan antaa myös val-
tioneuvoston tai maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.  
 
Kalastusoikeuden haltija 
Oikeus harjoittaa kalastusta ja määrätä siitä kuuluu vesialueen omistajalle. 
Omistaja voi olla yksityinen kiinteistö tai valtio, tai vesialue voi olla usean kiin-
teistön yhteinen. Yhteisen vesialueen osakkaat muodostavat osakaskunnan, 
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joka toimii yhteisaluelain ja kalastuslain säädösten mukaisesti. Suurin osa 
Suomen kalavesistä on osakaskuntien hallinnassa. 
 
Kalastusoikeuden haltija on velvollinen järjestämään kalastuksen alueellaan 
kalatalousalueen kalavarojen käyttö‐ ja hoitosuunnitelman määräysten mukai-
sesti sekä siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, ka-
lakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun luonnon 
monimuotoisuus. 
 
Se, jolla on kalastusoikeus tietyllä vesialueella, voi antaa sen vuokralle. Kun 
kalastusoikeus annetaan vuokralle ammattimaisesti harjoitettavaa kalastusta 
varten, on vuokrasopimus tehtävä määräajaksi, vähintään viideksi ja enintään 
kahdeksikymmeneksi vuodeksi. 
 
Yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen talousvyöhykkeellä on jokaisella 
Suomessa vakinaisesti asuvalla Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
kansalaisella oikeus harjoittaa kalastusta, mutta ammattimaiseen kalastuk-
seen tarkoitettuja pyydyksiä saavat käyttää vain ammattikalastajat. Yleisellä 
vesialueella meressä kalastusmääräyksistä vastaa ELY - keskus. 
 
Kalastusoikeuden hallinnasta riippumatta jokaisella on oikeus onkimiseen, 
pilkkimiseen ja viehekalastukseen lukuun ottamatta lohi- ja siikapitoisia koski- 
ja virtapaikkoja sekä alueita, joilla kalastus on erillisillä päätöksillä kielletty. 
 
Kalatalousviranomainen 

ELY-keskukset ovat kalatalousasioista vastaavia alueviranomaisia. ELY-
keskusten tehtäviin kuuluvat muun muassa kalastuslain mukaisista luvista ja 
kielloista päättäminen, merialueen saalisseuranta sekä kalastuslain ja Euroo-
pan yhteisen kalastuspolitiikan mukaiset valvontatehtävät. ELY – keskukset yl-
läpitävät myös ammattikalastaja- ja alusrekisteriä. 

 
Suomenlahdella toimivat ELY - keskukset ovat Uudenmaan ja Kaakkois-
Suomen ELY – keskukset.  
 
Kalastusalueet 

Paikallistasolla kalastusta voidaan ohjata kalastusalueiden käyttö- ja hoito-
suunnitelmien avulla (esim. määräaikaiset rauhoituspiirit, kalastusasetusta tiu-
kemmat pyydysrajoitukset ja alamitat). Kalastusalueet ovat lakisääteisiä 
yhteistoimintaelimiä, joiden jäseninä ovat osakaskunnat ja yksityiset vesialu-
een omistajat sekä ammattikalastajien ja virkistyskalastajien järjestöt. ELY-
keskusten kalatalousviranomaiset ohjaavat ja valvovat kalastusalueiden toi-
mintaa. 
 
Suomenlahden kalastusalueet ovat Bromarv-Tenhola, Hanko, Tammisaari-
Snappertuna, Pohja, Inkoo, Kirkkonummi-Porkkala, Espoo-Mankkaa, Helsinki, 
Porvoo-Sipoo, Itäinen Uusimaa, Kotka, Hamina, Pyhtää ja Virolahti. Kalastus-
alueiden määräämät, kalastusasetusta tiukemmat pyydys- ja alamittarajoituk-
set on esitetty taulukossa 1 (s. 14). 
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Valvontaviranomaiset ja kalastuksenvalvojat 

Poliisi, rajavartiolaitos, kalastusviranomainen (ELY – keskukset) sekä ELY -
keskusten hyväksymät kalastuksenvalvojat valvovat kalastusta koskevien 
säännösten ja määräysten noudattamista. Kalastuksenvalvojilla tulee olla 
myös valtuutus kalastusalueelta, osakaskunnalta, vesialueen omistajalta tai 
kalastusoikeuden haltijalta valvoa kalastusta. Valtakunnan rajalla olevissa ve-
sissä, Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä valvontaa hoitaa myös tulli. 
Kalastuksen valvonnasta Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion vesialu-
eilla säädetään lisäksi Metsähallituksen erävalvonnasta annetussa laissa. 
 
ELY – keskuksen hyväksymällä kalastuksenvalvojalla ei kuitenkaan ole toimi-
valtaa valvoa Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan unionin 
lainsäädännön eikä Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön-
panosta annetun lain (1139/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten nou-
dattamista. 
 
Kalastuksenvalvojilla on oikeus tarkastaa, että käytettävät pyydykset ovat 
säännösten mukaisia ja poistaa laittomat pyydykset syyllisen kustannuksella. 
Myös vesialueen omistajalla tai kalastusoikeuden haltijalla on oikeus ottaa ve-
rekseltään talteen kielletty pyydys ja saatu saalis sekä pyynnin harjoittamiseen 
käytetty vene tai kulkuväline. Haltuun otetusta tavarasta on tehtävä ilmoitus 
poliisille, jolle ne on myös luovutettava, mikäli rikkeestä nostetaan syyte. Ran-
gaistuksena kalastusrikkomuksista voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta sekä 
kalastuksessa käytettyjen välineiden menettäminen. 
 
Elintarvikevalvontaviranomainen 
Elintarvikelain perusteella kalaa myyvien on ilmoitettava alkutuotantopaikasta 
ja siellä harjoitettavasta toiminnasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. 

 
Kalavarojen arvioinnista vastaava tutkimuslaitos 
MMM:n hallinnonalaan kuuluva Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) 
tuottaa tietoa Suomen luonnonvaraisista kalavaroista niiden arvioimiseksi, ti-
lastojen tekemiseksi sekä kalakantojen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. 
Suurin osa kalanäytteistä kerätään ammattikalastuksen saaliista. Kalastuksen 
hallintaa varten RKTL tuottaa tarvittavaa tiedon yhdistämistä, tulkintaa ja eri-
laisia johtopäätöksiä, ratkaisuvaihtoehtoja ja malleja, joita päätöksentekijät 
voivat hyödyntää. 
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Taulukko 1. Kalastusasetusta tiukemmat pyydys- ja alamittarajoitukset meressä Suomenlahden kalastusalueilla, keltaiset ruudut. 

Solmuvälirajoitukset (mm) Alamitta rajoitukset (cm)

KUHA SIIKA

VAELLUS-

SIIKA MERITAIMEN, pohjaverkko

Kalastus-

alueen KUHA HAUKI

MERI-

TAIMEN

KALASTUSALUEET

Kalastus-

alue

Kalastus-

asetus

Kalastus-

alue

Kalastus-

asetus

Kalastus-

alue

yleinen

solmuväli-

rajoitus

Kalastus-

asetus

Kalastus-

alue

Kalastus-

alue

Kalastus-

asetus

1.1.2014

lähtien

Bromarv-Tenhola  43 51 45 37 60

Hanko  43 51 37 40 60

Tammisaari-Snappertuna  43 51 43 37 60

Pohja         50  1) 43 51 45 37 42 60

Inkoo  50 43 51 45 37 40 60

Kirkkonummi-Porkkala        50  2) 43 51 65         50   3) 37 42 60

Espoo-Mankkaa  43 51 50 37 60

Helsinki  43 51 50 37 40 60

Porvoo-Sipoo  43 51         50   4) 37 40       50   5) 60

Itäinen Uusimaa         45   6) 43 51 37        40   7) 60

Pyhtää  50 43 50 51 60 37 40 60

Kotka  50 43 50 51 60 37 40 60

Hamina  45 43 50 51 37 40 60

Virolahti  43 51 37 60

YLEINEN VESIALUE MERESSÄ

   Uusimaa 80 65

   Kaakkois-Suomi 80 65

1) rajoitus voimassa 1.4. - 31.7.

2) tiheämpiä verkkoja voidaan käyttää rantojen ja karikoiden lähistöllä ahventa kalastettaessa

3) koskee yli 2 m korkeita verkkoja

4) koskee yli 1,8 m korkeita verkkoja entisellä Porvoon kalastusalueella 30.4.2023 saakka, Sipoossa suosituksena 1.5.2018 saakka. 

     Rajoitus ei koske 1-ryhmän ammattikalastajia.

5) koskee entistä Sipoon kalastusaluetta

6) koskee entisiä Pernajan ja Ruotsinpyhtään kalastusalueita

7) koskee entistä Loviisan kalastusaluetta

Kaikilla kalastusalueilla syöttikalojen, silakan, kilohailin, muikun ja kuoreen kalastus on sallittu yleisistä solmuvälirajoituksista huolimatta.
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3.2 VESIEN TILA 

 

Pääosa Suomenlahden rannikkovesistä on välttävässä tai tyydyttävässä tilas-
sa (www.ympäristö.fi, 10/2013) (kuva 3). Merkittävin vesien tilaa heikentävä 
tekijä on liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama rehevöityminen. Edelli-
seen, vuonna 2008 valmistuneeseen luokitteluun verrattuna Uudenmaan ve-
sistöjen tilassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suomenlahden itäisimmän 
osan tila on kohentunut vesiensuojelutoimien ja etenkin Pietarin tehostuneen 
jätevedenpuhdistuksen ansiosta. 

 
 

  
 
Kuva 3. Suomenlahden rannikkovesien tila (lähde: SYKE).   

 
 
Rehevöityminen ilmenee veden samentumisena, rantavyöhykkeessä kasvavi-
en rihmalevien ja ajelehtivien rihmalevämattojen lisääntymisenä sekä sinilevä-
kukintoina.  
 
Rehevöityminen ja levien runsastuminen aiheuttavat lisääntyneitä haittoja 
myös kalastukselle. Sen lisäksi, että levät likaavat kalastajien pyydyksiä, voi-
makas rehevöityminen vaikuttaa kalastoon. Särkikalakantojen runsastuminen 
on todennäköisesti seurausta niiden lisääntymisalueiden rehevöitymisestä. 
 
Vesien samentuminen rehevöitymisen myötä on merkittävä syy myös saaris-
ton rakkolevän vähentymiseen ja katoamiseen monilta paikoilta. Rakkolevä-
vyöhyke on monelle kalalajille tärkeä kutualusta ja suojapaikka niiden 
poikasille. 

  

http://www.ympäristö.fi/
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3.3 RANNIKKOKALASTUKSEN YLEISKUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN ERI-

TYISKYSYMYKSET 

3.3.1 Ammattikalastajien määrä 

 
Vuonna 2012 Suomenlahdella harjoitti ammattikalastusta 363 henkilöä (kuva 
4). Vajaa kolmannes kalastajista (111 henkilöä) oli päätoimisia, eli heidän ka-
lastuksesta saamansa tulo oli yli 30 prosenttia verotettavasta kokonaistuloista. 
Sivutoimisia ammattikalastajia oli 252. 
 
Viimeisten 15 vuoden aikana osa-aikaisten kalastajien määrä on pysynyt suu-
rin piirtein ennallaan, mutta päätoimisten ammattikalastajien määrä on vähen-
tynyt lähes puolella. Väheneminen johtuu luonnollisesta poistumasta, uusien 
kalastajien rekrytoinnin vähäisyydestä ja harmaahylkeiden kalastukselle aihe-
uttamista ongelmista. Hylkeiden vaikutuksesta kalastus on käynyt paikoitellen 
taloudellisesti kannattamattomaksi, ja monet ammattikalastajat ovat joutuneet 
lopettamaan kalastuksen (MMM 2010).  
 

  
 

Kuva 4. Ammattikalastajien määrä Suomenlahdella vuosina 1997 - 2012 (lähdetiedot: RKTL) 

 

3.3.2 Rannikkokalastuksen luonne 

 
Suomenlahden rannikkokalastus on pienimuotoista monilajikalastusta, jossa 
yleisimmät pyydykset ovat verkko ja rysä. 
 
2000-luvulla pyynnin painopiste on siirtynyt yhä enemmän rysäkalastuksen 
suuntaan. Pääsyynä muutokseen ovat harmaahylkeet, jotka monin paikoin es-
tävät verkkokalastuksen kokonaan. Suorien saalis- ja pyydysvahinkojen lisäksi 
hylkeet aiheuttavat muutoksia kalojen käyttäytymisessä, ja erityisesti verkko-
kalastus on siirtynyt hylkeitä pakenevien kalojen perässä suojaisiin ja mataliin 
sisälahtiin. 
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Ensimmäiset hylkeenkestävät ponttonirysät tulivat Suomenlahden kalastajien 
käyttöön vuonna 2004, ja niiden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. 
 
Rannikkokalastuksessa käytettävät alukset ovat alle 12-metrisiä, ja Suomen-
lahdella ne ovat yleisimmin 5 – 6 -metrisiä perämoottoriveneitä. Vuonna 2012 
alusrekisterissä oli Suomenlahdella 472 rannikkoalusta. Jäällä liikutaan moot-
torikelkoilla tai peräkärryllä varustetuilla mönkijöillä.   
 
Vuonna 2012 Suomenlahden rannikolla toimivien ammattikalastajien koko-
naissaalis oli noin 840 tonnia. 213 tonnia saatiin PU – rysillä ja 390 tonnia 
muilla rysillä. Yleisin verkko oli solmuväliltään 36 – 45 mm verkko, jolla saatiin 
106 tonnin saalis. 46 – 50 mm verkoilla saatiin 83 tonnin saalis. 
  
Perinteinen rannikkokalastus on tärkeä osa Suomenlahden kulttuuria. Kalas-
tus on elinkeino, joka pitää saariston asuttuna. 

3.3.3 Toimintaympäristön erityiskysymyksiä 

3.3.3.1 Uhanalainen meritaimen saaliissa 

Edellisessä Suomen eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa meritaimen luokitusta 
kiristettiin erittäin uhanalaisesta äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi (Rassi ym. 
2010). 
 
RKTL arvioi ja seuraa meritaimenkantoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä saalisti-
lastojen, saalisnäytteiden, kalanmerkkipalautusten, poikasseurantojen, nousu-
kalaseurantojen, elinympäristökartoitusten ja erillisten lisätutkimusten avulla 
(RKTL:n verkkosivut). Meritaimenen luonnontuotannon heikkous ja istutusten 
tuloksettomuus johtuvat RKTL:n mukaan todennäköisesti ennen muuta liian 
voimakkaasta, pääosin ei-ammattimaisesta merikalastuksesta. Yli puolet meri-
taimenista kalastetaan jo ensimmäisenä merivuotena. Suurin ongelma on 
muun muassa ahvenen, kuhan ja siian kalastuksessa käytettävien verkkojen 
liian pieni solmuväli taimenen kannalta, jolloin taimenet tarttuvat verkkoihin 
alamittaisina. Meritaimenen 60 senttimetrin alamittaa vastaava verkon solmu-
väli on 60 - 65 mm, jolloin noin puolet meritaimenista on ylämittaisia, mutta 
vasta 80 mm:n solmuvälillä verkkoihin ei jää merkittävästi alle 60 cm:n pituisia 
taimenia. 1990-luvun puolivälin jälkeen meritaimenen tilannetta lienee pahen-
tanut istutuspoikasten aikaisempaa heikompi eloonjääminen.  
 
Suomenlahden alueella on yhteensä 101 meritaimenjokea, joista 85 joessa on 
jäljellä joen oma luonnonkanta (ICES WGBAST Report 2013). Viron rannikolla 
meritaimenen luonnonkantajokia on 38 ja Venäjällä 40 jokea. Suomen puolella 
Suomenlahdella on alkuperäiseksi arvioitu meritaimenen luonnonkanta jäljellä 
kahdeksassa joessa. Sekoittuneita tai siirrettyjä kantoja on lisäksi Suomen 
puolella kahdeksassa, Viron rannikolla seitsemässä ja Venäjän puolella yh-
dessä joessa (ICES WGBAST Report 2013). Meritaimenpopulaatioiden tila on 
epävarma 30 joessa, hyvin heikko 29 joessa (poikastuotannon määrä alle 5 % 
arvioidusta potentiaalista) ja 23 joessa tuotanto on alle 50 prosenttia potenti-
aalista. Koska meritaimeneen kohdistuu Suomenlahdella kova kalastuspaine, 
merialueen vapaa-ajan ja ammattikalastuksella on ratkaiseva merkitys Suo-
menlahdella meritaimenen luonnonkantojen säilymiselle. Carlin-
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merkintätulosten mukaan 95 prosenttia kaikista meritaimenista pyydetään 
syönnösvaelluksen aikana merellä. Keskimäärin vain alle 5 prosenttia merkki-
palautuksista saadaan jokeen palanneista taimenista, jolloin jokiin ei pääse 
palaamaan kudulle riittävästi emokaloja luonnonpoikastuotannon ylläpitämi-
seksi. 
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen syksyn 2013 sähkökalastuksissa 
luonnossa syntyneitä poikasia tavattiin Pohjanlahden meritaimenjoista erittäin 
vähän, mutta Suomenlahden joissa poikasmäärät olivat kohtalaisen runsaita 
(RKTL tiedote 19.12.2013). Etelärannikon joista saatiin loppusyksyllä havain-
toja kookkaista emokaloista, kun tulvat helpottivat meritaimenten kutuvaellusta 
jokiin. 
 
Suomenlahdelle istutetaan vuosittain noin 300 000 meritaimenen vaelluspoi-
kasta, mikä on noin 30 prosenttia kaikista Suomen merialueen taimenistutuk-
sista. Kalastustarkoituksiin tehdään istutuksia myös osakaskuntien ja 
kalastusseurojen varoin. Meritaimenen luonnonkantajokiin istutetaan taimenen 
poikasia valtion varoin poikastuotannon vahvistamiseksi ja kotiuttamiseksi. 
Suuri osa istutuksista liittyy vesitalous- ja ympäristölupapäätöksissä määrät-
tyihin kalatalousvelvoitteisiin, joiden tarkoitus on vähentää ja korvata vesira-
kentamisen aiheuttamia haittoja kalastajille ja kalakannoille. Venäjä ja Viro 
eivät nykyisin istuta meritaimenia Suomenlahden alueelle. 
 
Suomenlahden meritaimensaaliit 
Istutusmäärien perusteella voidaan arvioida, että pääosa Suomenlahden am-
mattikalastuksen meritaimensaaliista on todennäköisesti istukaskaloja. Suo-
menlahden meritaimenistukkaista rasvaeväleikataan jo nyt yli 90 prosenttia, 
joten istukkaiden erottaminen luonnontaimenista onnistuu, mutta luonnonku-
dusta peräisin olevien kalojen osuutta ei kuitenkaan ole mahdollista nykytieto-
jen perusteella tarkalleen arvioida (Tiedonanto Jutila E.). Suurin osa Suomen 
alkuperäisistä meritaimenen luonnonkantajoista sijaitsee Suomenlahden alu-
eella, ja lisäksi Viron ja Venäjän alueella on kymmeniä meritaimenen luonnon-
kantajokia. Suomenlahdella luonnonkudusta peräisin olevien meritaimenten 
osuus on todennäköisesti suurempi kuin muilla merialueilla, missä luonnon-
taimenten osuuden on arvioitu olevan noin kymmenen prosenttia. Suomen-
lahdella luonnossa syntyneiden taimenten osuus on suhteellisesti suurinta 
niiden kotijokien edustan läheisellä merialueella. Taimenen luonnonkantojen 
osuuksia vapaa-ajankalastajien meritaimensaaliissa Suomenlahdella tutki-
neen HEALFISH –hankkeen alustavien tulosten mukaan luonnontaimenen 
osuus oli vajaa 20 prosenttia (Tiedonanto Koljonen M-L). Luonnontaimenet 
olivat lähinnä virolaisista kannoista. Suurin osa näytteistä oli itäiseltä Suomen-
lahdelta (n. 63 %) ja keskiseltä Suomenlahdelta (n. 32 %). Suomen merialu-
eella tapahtuva kalastus vaikuttaa näin ollen myös virolaisiin ja venäläisiin 
meritaimenkantoihin, joista valtaosan tila on nykyisellään heikko. 
 
Meritaimenta ovat perinteisesti Suomenlahdella pyytäneet erityisesti vapaa-
ajankalastajat. RKTL selvittää vapaa-ajankalastuksen saalistietoja kahden 
vuoden välein. 1990-luvulla vapaa-ajankalastajien taimensaalis oli moninker-
tainen 2000-luvun saaliiseen verrattuna (kuva 5). Huippuvuotena 1992 saalis 
oli yli 600 tonnia. Vuosien 1990 – 2012 välisenä aikana vapaa-



19 
 

ajankalastuksen saalisosuus Suomenlahden kokonaistaimensaaliista on ollut 
keskimäärin 73 prosenttia (15 – 90 %). Vapaa-ajankalastajien saalis saadaan 
merkintätulosten mukaan pohjaverkoilla ja selvästi vähäisemmässä määrin 
vapavälineillä (Uudenmaan ELY 2012). Vuoden 2013 alusta voimaan tulleet 
verkkorajoitukset (ks. taimenenkalastuksen säätely s. 21 - 22) vähentävät to-
dennäköisesti ainakin alamittaisten taimenten määrää vapaa-ajankalastajien 
saaliissa. 
 

 
 
Kuva 5. Vapaa-ajankalastajien ja ammattikalastajien taimensaalis Suomenlahdella vuosina 

1990 – 2012 parillisten vuosien osalta, jolloin selvitys vapaa-ajankalastuksesta on teh-

ty (lähdetiedot RKTL). 

 
 
Vapaa-ajankalastuksen saalisestimaatti on hyvin epävarma. Vuonna 2012 
Suomen vapaa-ajankalastuksen taimensaalis oli suuruusluokaltaan 62 - 156 
tonnia (95 % luottamusväli), josta Suomenlahden merialueen osuus oli noin 
viidesosa (12 – 31 tonnia). Vuoden 2010 tiedustelussa Suomenlahden tai-
mensaalis oli arviolta kaksi tonnia (variaatiokerroin 78 %). Suomenlahden va-
paa-ajan kalastuksen todellisessa saaliissa ei liene näin suuria muutoksia, 
vaan perättäisten tiedustelujen tuloksia on pidettävä hyvin karkeina suuruus-
luokka-arvioina, mihin suuret variaatiokertoimet myös viittaavat. 
 
Suomenlahden ammattikalastuksen taimensaalis saadaan pääasiassa lohen 
rysäpyynnin sivusaaliina. Ammattikalastuksen taimensaalis oli suurimmillaan 
1990-luvun alkuvuosina, jolloin myös lohen rysäpyynti oli voimakasta (RKTL 
1998) (kuva 6). Vuodesta 1994 lähtien saalis on ollut korkeintaan kolmannes 
1990-luvun alkuvuosien saaliista.  2000-luvulla saalis on ollut keskimäärin 
noin 13 tonnia (7,3 – 18,5 t). Vuonna 2012 saalis oli noin 15,6 tonnia, mikä oli 
noin neljännes Suomen merialueen ammattikalastuksen taimensaaliista. 
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Kuva 6. Ammattikalastuksen meritaimensaalis pyydyksittäin Suomenlahdella 1990 - 2012 

(lohirysä sisältää PU - rysät v. 2007 lähtien) (lähdetiedot RKTL). 

 
 
Suomenlahdella yleisimmin käytetyistä ponttonirysistä alamittaiset ja rasva-
evälliset taimenet pystytään palauttamaan elävänä mereen, mutta takaisin 
mereen vapautettujen meritaimenten eloonjääntiä ei tunneta tarkalleen. 
 
Verkkokalastuksessa on riski, että kalat kuolevat verkoissa tai kaloja irrotetta-
essa. Ammattikalastuksen verkkopyynnissä meritaimenia saadaan muiden ka-
lojen, lähinnä ahvenen, kuhan ja siian pyynnin sivusaaliina.  Carlin-
merkintätulosten mukaan Suomenlahdella noin kaksi kolmasosaa merkkipa-
lautuksista on viime vuosina saatu verkkokalastuksessa. Ammattikalastuksen 
taimensaaliista verkoilla on saatu keskimäärin vajaa kolmannes (20 – 41 %, 2 
– 7 tonnia) vuosien 2008 – 2012 aikana.  
 
Vuonna 2012 ahvenen, kuhan ja siian kalastuksessa käytettävien 36 – 50 mm 
verkoista saatiin 1 565 kiloa taimenta, josta valtaosa on kuitenkin istutettua. 
Kaiken kaikkiaan kyseisen solmuvälin verkoilla saatiin noin 190 tonnia kalaa, 
joten varsinaisen pyynnin kohteena olevien lajien saalismäärään verrattuna 
meritaimenmäärä oli erittäin alhainen (0,8 %). Taimenten pieni osuus ammat-
tikalastuksen verkkopyynnin kokonaissaaliissa kuvastaa ennen muuta taimen-
kantojen heikkoa tilaa suhteessa muihin kalalajeihin. Meritaimenen 
seurantatulokset osoittavat kuitenkin verkkopyynnin osaltaan lisäävän riskiä 
Suomenlahden uhanalaisten meritaimenen luonnonkantojen säilymiselle. Ris-
ki on suurin meritaimenen luonnonkantajokien läheisyydessä. 
 
Suomenlahden ammattikalastuksessa rysä- ja verkkopyynnissä eri syistä 
poisheitettyjä taimenia oli yhteensä 1,5 tonnia vuonna 2010 ja 1,1 tonnia 
vuonna 2011. 
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Taimenenkalastuksen säätely Suomenlahdella 

Kalastusasetuksen määräykset, jotka koskevat koko Suomea: 
 

 meritaimen on rauhoitettu ja sen pyynti on kielletty joessa ja purossa syys-, 
loka- ja marraskuun ajan, kuitenkin siten, että sen pyynti vavalla ja uiste-
lemalla sekä lipolla on näissäkin vesissä sallittu syyskuun kymmenenä en-
simmäisenä päivänä ja marraskuun 15 päivän jälkeen 

 meritaimen alamitta on 60 cm 1.1.2014 lähtien (50 cm 31.12.2013 saakka) 

 pohjaverkkojen pienin sallittu silmäkoko 100 mm (vastaa solmuväliä 51 
mm) 

 pintaan tai pinnan läheisyyteen ulottuvan ankkuroidun verkon pienin sallittu 
silmäkoko 157 mm (vastaa solmuväliä 80 mm) 

 meritaimenen kalastusta saa kuitenkin harjoittaa isorysällä, jonka 
o kalapesä on nielua lukuun ottamatta umpinainen ja tehty hylkeen 

kestävästä, silmäkooltaan enintään 80 mm olevasta hapaasta, jol-
loin tarvittaessa voidaan osa saaliista hyväkuntoisena päästää ta-
kaisin mereen 

o kalapesän tarkoituksenmukaisilla rakenteilla pyritään estämään hyl-
keen pääsy kalapesään; sekä 

o muiden osien hapaan silmäkoko on enintään 80 mm tai vähintään 
300 mm, taikka ne on tehty hapaasta, joka ei pyydä silmällä 

 
Lohi- ja siikapitoisten jokien vaikutusaluetta meressä koskevat määräykset, 
jotka vaikuttavat myös taimenen kalastukseen 

 lohi- tai siikapitoisessa joessa sekä meressä viittä kilometriä lähempänä 
tällaisen joen suuta on kalastus liikkuvalla rihmapyydyksellä kielletty lu-
kuun ottamatta lippoamista rannalta tai rantaan liittyvältä kiinteältä alustalta 

o määräys koskee sellaista muunkin joen edustalla olevaa merialu-
etta, johon lohta tai siikaa on merkittävässä määrin istutettu 

o merialueelle ei myöskään ilman aiemmin saavutettua oikeutta saa 
panna isorysää kolmea kilometriä lähemmäksi joen suuta 

o ELY - keskus voi kalastusalueen esityksestä myöntää poikkeuksia 
edellä tässä pykälässä säädetystä kiellosta 

 
Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY - keskukset ovat päättäneet kalas-
tusasetusta tiukemmista kalastusrajoituksista meritaimen suojelemiseksi. Ra-
joitukset koskevat valtion yleistä vesialuetta meressä, ja ne ovat voimassa 
1.1.2013 - 31.12.2022. 
 

 saaliksi saadut rasvaevälliset taimenet on laskettava viipymättä takaisin 
veteen 

 meritaimenen alamitta on 65 cm 

 meritaimenen pyyntiin tarkoitettujen pohjaverkkojen pienin sallittu solmuvä-
li on 80 mm 

 alle 80 mm solmuvälisten verkkojen langan on oltava yksikuituista tai yksi-
lankaista ja langan suurin sallittu paksuus on 0,20 mm 

 
Kaakkois-Suomen ELY – keskuksen toimialueella rasvaevällisten taimenten 
vapauttamispakko koskee myös yksityisiä vesialueita. 
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Kirkkonummi-Porkkalan kalastusalue on määrännyt omalla vesialueellaan 
pohjaverkkojen pienimmäksi sallituksi solmuväliksi 65 mm. 
 
Pyhtään ja Kotkan kalastusalueet ovat määränneet pohjaverkkojen pienim-
mäksi sallituksi solmuväliksi 60 mm. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä sai 18.11.2013 valmiiksi 
ehdotuksensa Kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi. Strategia menee 
myöhemmin lausuntokierroksen ja mahdollisten muutosten jälkeen valtioneu-
vostoon vahvistettavaksi. Toteutuakseen käytännössä strategia edellyttää 
asetusmuutoksia, joiden toteutusaikataulu ei ole vielä tiedossa. Strategiassa 
ehdotetaan muun muassa seuraavia toimenpiteitä meritaimen kalastuksen 
säätelyn osalta: 
 

 kaikki 1-vuotiaina tai sitä kookkaampina istutettavat meritaimenet (elvytys- 
ja palautusistutuksia lukuun ottamatta) tulee rasvaeväleikata vuoden 2016 
istutuksista alkaen, ja mikäli mahdollista vapaaehtoiselta pohjalta vuoden 
2015 istutuksista alkaen 

 Suomenlahden meri- ja jokialueella kaikki rasvaevälliset meritaimenet tulee 
vapauttaa vuodesta 2015 alkaen (muualla vuodesta 2018 alkaen) 

 kielletään meritaimenen kohdennettu pyynti. Meritaimenen kohdennettu 
viehekalastus sallitaan kuitenkin alueilla, joilla Suomesta istutetut meri-
taimenet ovat rasvaeväleikattuja ja joissa sovelletaan rasvaevällisten va-
pautuspakkoa 

 merialueella vahvemman kuin 0,20 mm (monofiili) hapaasta, punotusta 
langasta tai vahvasta kuitumateriaalista tehtyjen verkkojen asettaminen 
pyyntiin 50 m lähempänä rantaa kielletään 1.10 – 31.12. ja 1.4 – 15.5. väli-
seksi ajaksi 

 verkkokalastus taimenen syysrauhoituksen aikana kielletään niissä me-
reen laskevissa joissa, joihin taimen nousee. 

 
Suomessa tuli vuonna 2012 voimaan Kansallinen kalatiestrategia, jonka tär-
keimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen 
elinvoimaisuuden vahvistaminen. Tavoitteeseen pyritään vaellusyhteyden pa-
lauttamisella ja muilla luontaista lisääntymiskiertoa tukevilla toimenpiteillä. 
 

3.3.3.2 Hylkeet ja merimetsot kalakantojen verottajana 

 
Harmaahylje 

Koko Itämeren laskentakanta oli vuoden 2013 lentolaskentojen perusteella lä-
hes 30 000 hallia (Tiedonanto RKTL Markus Ahola). Laskenta-arvo on pie-
nempi kuin kannan todellinen koko, sillä osa hylkeistä on parhaissakin oloissa 
vedessä laskennan tavoittamattomissa. Optimiolosuhteissa laskennoissa ta-
voitetaan 60 - 80 prosenttia kokonaiskannasta (Tiedonanto RKTL Markus 
Ahola). 
 
Itämeren harmaahyljekanta on lähes kolminkertaistunut vuoden 2000 jälkeen 
(kuva 7). Vaikka RKTL toteaakin kannan kasvun painottuneen 2000-luvun 
puolivälistä lähtien Keski-Ruotsin saaristoon, alueelliset luvut kertovat hylkei-
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den sijainnista vain laskentahetkellä. Vuoden 2013 lentolaskennoissa Suo-
menlahden alueella nähtiin 642 hallia. Venäjällä laskentaa ei tehty. Aiempina 
vuosina määrät ovat olleet 200 - 300 yksilön luokkaa. 

 

   
 
Kuva 7. Harmaahyljekannan kehitys Itämerellä 2003 – 2013 (lähde: RKTL). 

 
 
Jos 70 prosenttia halleista nähdään optimioloissa suoritetuissa laskennoissa, 
hallien todellinen lukumäärä Itämeressä on vähintään 40 000. Hallien ravin-
nontarve on 4 – 7 kiloa vuorokaudessa (Kauhala ym. 2011), joten 40 000 hyl-
jettä syö vuodessa noin 80 miljoonaa kiloa kalaa. RKTL:n koordinoima 
ECOSEAL -hanke selvitti Itämeren hallin ravinnonkäyttöä ja sen ajallista ja 
alueellista vaihtelua Suomessa, Ruotsissa ja Virossa vuosina 2012 - 2013. 
Hallien ravinnonkäyttöä selvitettiin useita eri menetelmiä hyödyntäen. Ruoan-
sulatuskanavan sisältöä tutkittiin saaliskalojen luiden ja DNA-analyysin avulla. 
DNA-analyysin tulos on luotettavampi, koska se kertoo syödystä saaliista, 
vaikka tästä ei luita löytyisikään. DNA-analyysin mukaan Suomenlahdella hyl-
keen ravinnosta vain noin 22 prosenttia oli silakkaa (kuva 8). Kaupallisesti tär-
keiden kalalajien eli ahvenen, kuhan, lohen ja siian yhteenlaskettu osuus oli yli 
30 prosenttia (ahven noin 14 %, kuha noin 9 %, lohi noin 8 % ja siika/muikku 
noin 5 %). 
 
RKTL:n mukaan kalastushaittojen vähentämiseksi ja hyljekannan kestävän 
hoidon turvaamiseksi hallinmetsästyksen pitäisi keskittyä ongelmahylkeiden 
poistamiseen. Rysissä toistuvasti vierailevien hyljeyksilöiden kohdennettu 
poisto on tehokkaampi keino harmaahyljevahinkojen vähentämiseen kuin sa-
tunnaisesti eri yksilöihin kohdistuva metsästys ammattikalastusalueiden ulko-
puolella. (Lehtonen et al. 2013). Tähän viittaavat myös tulokset hallivahinkojen 
vähentämisestä lohien kutualueella Skotlannissa (Graham et al. 2011). Ry-
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sään asennettavien pyyntilaitteiden avulla rysissä toistuvasti ruokailevien yksi-
löiden eettinen lopettaminen on mahdollista (Lehtonen & Suuronen 2010). 
 
Harmaahylje on kuitenkin vaikeasti metsästettävä ja metsästys vaatii erityis-
osaamista. Metsästysasetuksessa (666/1993) on säädetty, että hallin metsäs-
tykseen tarvitaan Suomen riistakeskuksen myöntämä pyyntilupa. Suomen 
vuotuinen pyyntilupakiintiö on yhteensä 1 500 hallia sisältäen Ahvenanmaan 
osuuden 450 hallia. Suurin sallittu saalismäärä ei ole hallinmetsästystä rajoit-
tava tekijä tällä hetkellä, sillä vain noin kolmasosa luvista saadaan vuosittain 
käytettyä. (MMM 2013). 
 
 

 
Kuva 8.  Kalalajien keskimääräiset osuuden DNA-analyysin perusteella hylkeiden ruoansula-

tuskanavassa. Gulf of Finland = Suomenlahti, tummanvihreät pylväät (lähde: Ecoseal-

projekti / Esparza-Salas R.) 

 
 
Hyljevahinkoja ilmoittaneiden määrä oli Suomenlahdella suurimmillaan vuon-
na 2008, jolloin 45 prosenttia kaikista saalista ilmoittaneista kalastusyksiköistä 
merkitsi vahinkoja saalisilmoitukseensa (kuva 9). Koko maan keskiarvo oli täl-
löin 41 prosenttia (taulukko 2). Vuosina 2010 - 2011 vahingoista ilmoittaneiden 
osuus pieneni, mutta nousi taas vuonna 2012, jolloin 73 kalastusyksikköä (36 
% kaikista) ilmoitti kärsineensä hyljevahingoista. Tutkimuksen kohteena on 
vahingoittuneiden kalojen määrä pyydyksissä, joten tulokset kertovat lähinnä 
minimiarvion todellisista vahingoista (RKTL 2013c). Suorien saalisvahinkojen 
lisäksi hallit aiheuttavat ammattikalastajien pyydysten rikkoutumista ja kalojen 
karkottumista pyyntipaikoilta. 
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Kuva 9. Hyljevahinkoja ilmoittaneiden kalastusyksiköiden %-osuus kaikista saalista ilmoitta-

neista kalastusyksiköistä Suomenlahdella (lähdetiedot RKTL). 

 

 
Taulukko 2. Hylkeiden saaliille aiheuttamia vahinkoja raportoineet kalastusyksiköt (=kalastaja, 

kalastusalus, kalastajaruokakunta) ices -osa-alueittain vuosina 2000 – 2012 (lähde: 

RKTL 2013c). 

 

  
 
 
Hyljevahingoista ilmoittaneiden kalastusyksiköiden osuuden pienenemiseen 
vuosina 2010 ja 2011 lienee pääasiassa vaikuttanut verkkokalastuksen vähe-
neminen ja hylkeenkestävien PU-rysien yleistyminen. Kalastajilta saadun tie-
don mukaan osasyynä on myös kalastajien väsyminen hyljevahinkoihin ja 
niistä ilmoittamiseen, koska ilmoittaminen ei ole johtanut tilanteen paranemi-
seen (Tiedonannot Tast T. ja Linden C.). 
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Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamien vahinkojen takia kalastajille 
maksetaan hylkeensietopalkkiota. Sietopalkkioilla pyritään parantamaan kala-
talousyrittäjien edellytyksiä ehkäistä hylkeiden aiheuttamia vahinkoja ja jatkaa 
yritystoimintaansa hylkeiden aiheuttamasta haitasta huolimatta. Sietopalkkio 
kattaa kuitenkin vain osan aiheutuneista vahingoista, ja järjestelmän jatkumi-
nen EU:n ohjelmakaudella 2014 – 2020 on epävarma. 
 
Kalastajat voivat saada korvausta hylkeiden aiheuttamista pyydysvahingoista 
myös kalastusvakuutuksesta, jos he ovat vakuuttaneet pyydyksensä. Oma-
vastuu- ja bonussääntöjen vuoksi korvauksen hakeminen pienistä vahingoista 
ei useinkaan ole kannattavaa.  
 
 
Merimetsot 
Ensimmäiset havainnot merimetsojen pesinnöistä Suomessa tehtiin vuonna 
1996. Kanta lähti rajuun nousuun 2000-luvulla, ja vuonna 2013 Suomen pesi-
mäkanta oli jo 18 660 paria yhteensä 63 luodolla (kuvat 10 ja 11). Kannasta 
37 prosenttia (n. 7 000 paria) pesi Suomenlahdella. Kun mukaan lasketaan 
poikaset ja nuoret pesimättömät linnut, Suomenlahdella (Suomen merialueel-
la) oli vuonna 2013 ainakin 35 000 merimetsoa. 
 
Merimetsot ovat läsnä lähes koko avovesikauden (aikuiset 200 vrk, poikaset 
150 vrk), joten Suomenlahden 35 000 lintua söivät yhteensä noin kolme mil-
joonaa kiloa kalaa vuonna 2013. 

 

Kuva 10. Merimetson pesivien parien määrä merialueittain vuosina 1996 - 2013 (lähde: SYKE). 
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Kuva 11. Merimetsojen pesimäyhdyskunnat Suomen rannikolla (lähde SYKE). 

 
 

SYKEn läntisellä Suomenlahdella ja itäisellä Saaristomerellä vuosina 2002–
2009 tekemissä seurannoissa merimetsoyhdyskunnan pesimäaikaisesta ra-
vinnosta 80–90 prosenttia koostui särjestä, kivinilkasta ja ahvenesta (kuva 
12). Ahvenen lisäksi taloudellisesti arvokkaista kalalajeista havaittiin kuhaa 
neljä prosenttia ja silakkaa yksi prosentti. 
 

 
Kuva 12. Merimetson pesimäaikaisen kalaravinnon jakauma painon mukaan Suomenlahden 

länsiosassa ja Saaristomeren itäosassa vuosina 2002–2009 (n=157 kg/2 785 yksilöä). 

(lähde: SYKE). 
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Itäisellä Suomenlahdella tutkittiin vuonna 2011 merimetsojen ravinnonkäyttöä 
Körmy –hankkeen yhteydessä. Kotkan Laurinkarin ja Loviisan Bisaballenin 
pesimäkolonioissa merimetsojen tärkein kalalaji oli ahven, Laurinkarilla yli 40 
prosenttia ravinnon massasta (Salmi J. 2011, julkaisematon) (kuva 13). 
 

 
 

Kuva 13.  Merimetson ravintokohteiden massojen %-osuudet Laurinkarin ja Bisaballenin pesi-

mäkolonioissa vuonna 2011 (lähde: Körmy –hanke). 

 
 
Saaristomerellä ja Selkämerellä suoritettujen merimetson ravinnonkäyttöä kar-
toittavien tutkimusten alustavien tulosten mukaan merimetsolla voi olla merkit-
tävä vaikutus arvokalojen kannoista odotettavissa olevaan kalansaaliiseen 
(RKTL:n verkkosivut: Merimetson ravinto ja kalastovaikutukset). 

 

3.4 KUVAUS SELVITYKSEEN VALITTUJEN KALALAJIEN AMMATTIKALASTUKSES-

TA JA ARVIOT KALAKANNOISTA 

 
Hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.9.2013, että selvitys teh-
dään seuraavien, rannikolla harjoitettavien kalastusten osalta: ahven, hauki, 
kuha, lohi, siika sekä särkikalat (lahna ja särki). Muiden kalalajien rannikkoka-
lastus sekä avomerikalastus (ajosiima- ja troolikalastus) jäävät siten tämän 
selvityksen ulkopuolelle. 
 
Mikäli viitettä ei ole erikseen mainittu, kappaleen 3.4 tiedot perustuvat pääosin 
alla lueteltuihin julkaisuihin ja tilastoihin sekä hankkeen ohjausryhmältä saa-
tuihin tietoihin. 

 

 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Ammattikalastuksen saalistilastot 
pyyntiruuduilla 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63 ja 64 vuosina 1990 – 2012 

 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2013a: Ammattikalastus merellä 2012  
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 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2013b: Kalakantojen tila vuonna 2012 
sekä ennuste vuosille 2013 ja 2014 

 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2011: Suomessa lisääntyvien Itäme-
ren lohikantojen tila tieteellisen havaintoaineiston perusteella 

 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2011: Vapaa-ajankalastus 2010 

 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen verkkosivut kokonaisuudessaan 

 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2004: Uudenmaan rannikon siiat. 
Tutkimustuloksia vuosilta 1995 – 2003 

 ICES 2013: Report of the Baltic Salmon and Trout Assessment Working 
Group (WGBAST) 

 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2004: Itäisen Suomenlahden vaellus-
siikatutkimukset vuosina 1993 - 2003 

 HELCOM 2012: Temporal development of the coastal fish community in 
Helsinki (Finland), Gulf of Finland 

 HELCOM 2012: Temporal development of the coastal fish community in 
Tvärminne (Finland), western Gulf of Finland 

 Suomen tilastokeskuksen verkkosivut 

 Esko – Etelä-Suomen kalatalousohjelma 

 Suomenlahden kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat 
 
Saalistietojen pohjana on käytetty RKTL:n pyyntiruutukohtaisia saalistilastoja. 
Suomenlahden pyyntiruudut ovat 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63 ja 64 (kuva 14). 
  
 

 
  
Kuva 14. Suomenlahden pyyntiruudut 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63 ja 64 on kuvassa merkitty sini-

sellä (karttapohja RKTL). 
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3.4.1 Arvioitavana olevien kalalajien kokonaissaalis 

Ahvenen, hauen, kuhan, lohen, siian ja särkikalojen yhteenlaskettu saalis on 
vuosien 1990 – 2012 välillä ollut keskimäärin noin 540 tonnia vuodessa (305 – 
798 t) (kuva 15). Vuoteen 1997 saakka lohen osuus oli noin puolet. 2000-
luvulla kuhan ja särkikalojen osuus on ollut keskimäärin vajaa kolmannes, lo-
hen ja ahvenen osuus keskimäärin noin 14 prosenttia, hauen yhdeksän pro-
senttia ja siian seitsemän prosenttia. 
 
 

  
 

Kuva 15. Suomenlahden ammattikalastuksen ahven-, hauki-, kuha-, lohi-, siika- ja särkikalasaa-

lis vuosina 1990 – 2012 (lähdetiedot: RKTL). 

 

 

Vuonna 2012 särkikalojen osuus oli yli puolet saaliista (54 %) (kuva 16 a). 
Särkikalojen saaliin nousu johtuu pääasiassa vuonna 2010 käynnistyneestä 
särkikalojen poistokalastushankkeesta (ks. 3.4.7.1). Kuhan osuus oli 15 pro-
senttia ja ahvenen 11 prosenttia. Muiden lajien osuudet olivat alle 10 prosent-
tia. Saaliskoostumuksessa on kuitenkin suurta vaihtelua yksittäisten 
kalastajien välillä. Valtaosan särkikalasaaliista on kalastanut kolme kalastajaa. 
 
Saaliin arvosta kuhan osuus oli 44 prosenttia ja lohen osuus viidennes (kuva 
16b). Siian osuus oli 13 prosenttia ja ahvenen 11 prosenttia. Hauen ja särkika-
lojen osuudet olivat alle kymmenen prosenttia saaliin arvosta. 
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a)                                                                              b) 

    

Kuva 16.  Ahvenen, hauen, kuhan, lohen, siian ja särkikalojen suhteelliset osuudet vuonna 2012  

a) niiden yhteenlasketusta saaliista ja b) saaliin arvosta (lähdetiedot RKTL). Lahnan ja 

särjen hintana ei ole käytetty RKTL:n keskihintaa, koska RKTL:n keräämä lahnan 

keskihinta perustui vain 215 kg:n ostohintaan ja särjen keskihinta puuttui. Keskihinta 

laskettiin kalastajilta saatujen todellisten hintojen perusteella, ja keskihinnaksi tuli 

0,285 €/kg. 

 

3.4.2 Ahvenenkalastus 

 

Ahven on lajina elinvoimainen, ja laji on hyötynyt lievästä rehevöitymisestä. 
Rehevöitymisen eteneminen veden samenemiseksi ei kuitenkaan hyödytä ah-
venta. Ilmaston lämpenemisen perusteella arvioiden ahven on muutoksen 
hyötyjiä. 

 
Voimakkaat vuosiluokkavaihtelut ovat ahvenelle tyypillisiä. Ahvenvuosiluokan 
runsautta ennustavassa mallissa selittävinä tekijöinä ovat kutukannan bio-
massa, keskimääräinen veden lämpötila heinäkuussa ja kuhakannan yksilö-
määrä 1-vuotiaista alkaen. RKTL:n uusimmat tutkimukset osoittavat, että 
kuhan runsaus ilmeisesti vaikuttaa rajoittavasti ahvenvuosiluokkien voimak-
kuuteen. 
 
Vuosien 2005 – 2011 aikana tehdyissä yleiskatsausverkkokalastuksissa ah-
ven oli särkikalojen ohella yleisin kalalaji seurannassa mukana olevilla Suo-
menlahden koekalastusalueilla eli Helsingissä ja Hangon Tvärminnessä 
(HELCOM 2013). 

3.4.2.1 Saalis ja käytettävät pyydykset 

Ahvenenkalastuksen painopisteet ovat sisäsaaristossa ja lahtivesillä. 
 
Ammattikalastuksen ahvensaalis kolminkertaistui 1990-luvulla ollen noin 90 
tonnia vuonna 1999 (kuva 17). 2000-luvun kehitys oli toisensuuntainen, ja 
alimmillaan saalis oli vain 40 tonnin tuntumassa vuosina 2007 – 2009. Vuonna 
2012 saalis oli vajaa 90 tonnia, mikä oli noin kymmenen prosenttia Suomen 
merialueen ammattikalastuksen ahvensaaliista. 159 kalastusyksikköä Suo-
menlahdelta ilmoitti saaneensa saaliiksi ahventa vuonna 2012. Pääosa ah-
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vensaaliista saadaan kevätkesällä, ja jonkin verran syksyisen kuhan ja siian 
kalastuksen yhteydessä. 
 
Vapaa-ajankalastajien ahvensaalis on moninkertainen ammattikalastajien saa-
liiseen verrattuna. Vapaa-ajankalastajien saalis arvioitiin viimeksi vuonna 
2012, ja tällöin ahvensaalis Suomenlahdella oli 369 tonnia (RKTL / tilastot). 

          

 
  
Kuva 17. Suomenlahden ammattikalastuksen ahvensaalis 1990 – 2012 (lähdetiedot RKTL). 

 
Ammattikalastajien ahvensaalis saadaan rysillä ja verkoilla. Verkkosaaliin 
osuus kokonaissaaliista on pienentynyt kymmenessä vuodessa yli puolella, ja 
vuonna 2012 sen osuus oli noin 40 prosenttia (kuva 18). 

 

 
 
Kuva 18. Suomenlahden ammattikalastuksen ahvensaaliin prosentuaalinen jakautuminen eri 

pyydyksille (lähdetiedot RKTL). 
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Vuoden 2012 verkkosaalis oli noin 35 tonnia (kuva 19). Noin kaksi kolmas-
osaa verkkosaaliista saatiin solmuväliltään 36 – 45 mm verkoilla ja kolmannes 
46 – 50 mm verkoilla. Muutama prosentti saaliista saatiin muilla verkoilla. 
 

 
 

Kuva 19. Suomenlahden ammattikalastuksen ahvensaalis verkoilla (lähdetiedot RKTL). 

 

3.4.2.2 Sivusaalis, otettavat ja poisheitettävät lajit 

Ammattikalastajien ahvenpyydyksistä saadaan jonkin verran myös muita kau-
pallisia kalalajeja kuten kuhaa ja madetta. 
 
Suurin osa poisheitettävästä sivusaaliista on särkikaloja kuten lahnaa ja sär-
keä. Mikäli kalastaja ei ole mukana poistokalastusohjelmassa, särkikalat voi-
daan palauttaa mereen elävinä tai kuolleina tai ne käytetään merikotkien 
ruokinnassa. 
 
Kalastuksen sivusaaliina saadaan satunnaisesti myös äärimmäisen uhanalai-
seksi luokiteltua meritaimenta (ks. 3.3.3.1 s. 17 - 20). Vuonna 2012 ahvenen, 
kuhan ja siian kalastuksessa käytettävillä 36–50 mm verkoilla saatiin yhteensä 
1 565 kg meritaimenta, josta valtaosa on kuitenkin istutettua.  

3.4.2.3 Pyyntiponnistus ja yksikkösaalis 

Verkkopyynnin luonne on muuttunut voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aika-
na. Kalastuksessa käytetään aikaisempaa matalampia verkkoja, ja verkot koe-
taan useammin, joten RKTL:n aikasarjat eivät enää ole keskenään 
vertailukelpoisia. Syitä verkkopyynnin luonteen muutokseen ovat muun muas-
sa harmaahylkeiden, merimetsojen ja hapettomien alueiden aiheuttamat muu-
tokset kalojen käyttäytymisessä sekä vaihtelevat jääolosuhteet. 
 
Ahvenen rysäpyynnin pyyntiponnistuksen kehityksessä on viimeisten viiden 
vuoden aikana ollut selkeä kasvava trendi; rysäpäivien lukumäärä on yli seit-
senkertaistunut vuoden 2007 jälkeen (kuva 20). Syitä pyyntiponnistuksen voi-
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makkaaseen kasvuun ovat verkkokalastuksen vaikeutuminen harmaahylkei-
den takia ja vuonna 2010 alkanut särkikalojen poistopyynti rysillä, jonka si-
vusaaliina saadaan myös ahventa. Ahvenen vuosiluokkien vahvuus vaikuttaa 
rysäpyynnin yksikkösaaliin vaihteluun.  
 

 
 
Kuva 20. Ahvenen rysäpyynnin pyyntiponnistus ja yksikkösaalis Suomenlahdella 2003 – 2012. 

Vuodesta 2010 lähtien lukuihin sisältyvät tiedot myös poistokalastuksessa käytettävi-

en rysien ahvensaaliista (lähdetiedot RKTL). 

 

3.4.2.4 Kalastuskuolevuus ja saaliskoostumus 

Suomenlahdelta ei ole ainakaan julkaistu tutkimusta ahvenen kalastuskuole-
vuudesta ja saaliskoostumuksesta. Saaristomerellä ahvenen kalastuskuole-
vuudeksi rysäsaaliin keskimääräisen ikäryhmäkoostumuksen perusteella on 
arvioitu noin 0,5. Tämä tarkoittaa, että pyyntikokoisista ahvenista kalastetaan 
vuosittain vajaat 40 %. Kuolevuudessa on kuitenkin eroa naaraiden ja koirai-
den välillä eri kasvunopeuden ja erilaisen pyydyksiin jäämisalttiuden vuoksi. 
 
Ahvensaaliin pääosa sekä verkko- että rysäpyynnissä koostuu yleensä 3 – 5 
ikäryhmästä. Rysäsaalis koostuu keskimäärin nuoremmista kaloista kuin verk-
kosaalis. Saaristomerellä ja Selkämerellä ahvenverkkosaalis koostui vuonna 
2011 pääosin 5 – 6 -vuotiaista kaloista eli vuosiluokista 2005 ja 2006 ja osin 
myös ikäryhmästä 4. Ikäjakauma oli pääosin samanlainen myös rysäpyynnis-
sä, jossa painotus oli kuitenkin vuotta nuoremmissa kaloissa. Vuoden 2011 
verkkosaaliissa lähes 90 prosenttia oli naaraita ja rysäsaaliissakin yli 75 pro-
senttia. 

3.4.2.5 Ahvenenkalastuksen säätely 

Ahvenenkalastusta ei kansallisella tasolla rajoiteta alamitta-, solmuväli-, kiin-
tiö- tai aikarajoituksin. 
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Suomenlahdella on kuitenkin kalastusaluekohtaisia rajoituksia, jotka vaikutta-
vat myös ahvenen kalastukseen (taulukko 1, s. 14). 

3.4.3 Hauen kalastus 

Hauki suosii kaislikkoisia lahtialueita ja sietää rehevöitymistä melko hyvin. 
Vuosien välinen vaihtelu poikasmäärissä on pienempää kuin esimerkiksi ku-
halla ja ahvenella, sillä ensimmäisen elinvuoden aikainen ravintokilpailu ja 
kannibalismi tasaavat eroja. Saalisvaihteluja tasaa hauen pitkäikäisyys; hauki-
kannat koostuvat monista vuosiluokista silloin, kun kalastus ei ole kovin voi-
makasta. 
 
Hauen taantumisesta Suomen rannikon ulkosaaristossa on tehty havaintoja 
1970-luvulta lähtien. Suomessa taantumista on havaittu Ahvenanmaalla ja ul-
kosaaristossa pitkin rannikkoa. Ilmiön syytä ei tiedetä, mutta todennäköisimpi-
nä vaikuttajina pidetään ympäristönmuutoksia. Sisäsaaristossa haukea on 
ollut edelleen runsaasti. 
 
Läntisellä ja keskisellä Suomenlahdella haukikantoja tuetaan myös istutuksin. 
2000-luvun alkuvuosina alueelle istutettiin vuosittain 65 000 - 150 000 esikas-
vatettua hauenpoikasta, minkä jälkeen määrät ovat vähentyneet (Tiedonanto 
Savola P.). Vuonna 2012 Raaseporin ja Porvoon väliselle alueelle istutettiin 
velvoiteistutuksina noin 27 000 esikesäistä tai yksikesäistä hauenpoikasta 
Vastakuoriutuneita hauenpoikasia istutetaan moninkertainen määrä (esim. 
RKTL 2012c). Itäiselle Suomenlahdelle ei haukea istuteta.  

3.4.3.1 Saalis ja käytettävät pyydykset 

Ammattikalastajien haukisaalis verkoilla ja rysillä saadaan muun kalastuksen 
sivusaaliina. Koukkukalastuksestakin vain osa on kohdistettua hauen pyyntiä. 
Haukikoiraat ovat kutuaikana naaraita liikkuvaisempia, ja siksi jopa kolme nel-
jäsosaa kutupyynnin saaliista saattaa olla koiraita. Haukikoiraat tulevat suku-
kypsiksi 30–40 sentin pituisina ja naaraat 40–45 sentin pituisina.   
 
Haukisaalis on vaihdellut vähemmän kuin muiden lajien saalis (kuva 21). 
2000-luvulla haukisaalis on ollut 35 – 49 tonnia. Vuonna 2012 saalis oli noin 
40 tonnia, mikä oli vajaa viidennes Suomen merialueen ammattikalastuksen 
haukisaaliista. Pääosa haukisaaliista saadaan keväällä ja talvella. 
 
Vapaa-ajankalastajien haukisaalis on moninkertainen ammattikalastajien saa-
liiseen verrattuna. Vuonna 2012 vapaa-ajankalastajien haukisaalis Suomen-
lahdella oli 327 tonnia (RKTL / tilastot). 
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Kuva 21. Suomenlahden ammattikalastuksen haukisaalis vuosina 1990 – 2012 (lähdetiedot 

RKTL). 
 

Ammattikalastajien haukisaalis saadaan verkoilla, rysillä ja koukkupyydyksillä. 
Rysäsaaliin osuus kokonaissaaliista on kasvanut kolminkertaiseksi vuoden 
2007 jälkeen, ja vuonna 2012 rysillä saatiin jo noin 40 prosenttia saaliista (ku-
va 22). Koukkupyydyksillä saatava haukisaalis saadaan pääasiassa mateen 
koukkukalastuksen sivusaaliina. 
 

  

Kuva 22. Suomenlahden ammattikalastuksen haukisaaliin prosentuaalinen jakautuminen eri 

pyydyksille (lähdetiedot RKTL). 
  

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1990 1995 2000 2005 2010

K
ilo

a
 

pr 63 ja 64

pr 62

pr 57

pr 56

pr 55

pr 54

pr 53

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

1990 1995 2000 2005 2010

Verkot Rysät Koukkupyydykset Muut pyydykset



37 
 

Vuoden 2012 verkkosaalis oli noin 23 tonnia (kuva 23). Pääosa verkkosaaliis-
ta saadaan solmuväliltään 36 – 50 mm verkoilla. 2000-luvulla 36 – 45 mm 
verkkojen prosentuaalinen osuus on hieman kasvanut ja 46 – 50 mm verkko-
jen osuus pienentynyt. Vuonna 2012 puolet verkkosaaliista saatiin 36 – 45 
mm verkoilla. 
 

 

Kuva 23. Suomenlahden ammattikalastuksen haukisaalis verkoilla (lähdetiedot RKTL). 
 

3.4.3.2 Pyyntiponnistus ja yksikkösaalis 

Hauen rysäpyynnin pyyntiponnistuksen kehityksessä on selkeä kasvava tren-
di; rysäpäivien lukumäärä on noin nelinkertaistunut vuoden 2007 jälkeen (kuva 
24). Syitä rysäpyynnin pyyntiponnistuksen voimakkaaseen kasvuun ovat verk-
kokalastuksen vaikeutuminen harmaahylkeiden takia ja vuonna 2010 alkanut 
särkikalojen poistopyynti rysillä, jonka sivusaaliina saadaan myös haukea. Ry-
säpyynnin yksikkösaalis on viimeisten 10 vuoden aikana vaihdellut vain vä-
hän, ja se on ollut 0,5 – 0,8 kg / vrk. 

 

3.4.3.3 Hauenkalastuksen säätely 

Hauenkalastusta ei kansallisella tasolla rajoiteta alamitta-, solmuväli-, kiintiö- 
tai aikarajoituksin. Suomenlahdella on kuitenkin kalastusaluekohtaisia rajoi-
tuksia, jotka vaikuttavat myös hauen kalastukseen (taulukko 1, s. 14). Verkko-
rajoitusten lisäksi Porvoon-Sipoon kalastusalueella on voimassa hauen 
alamitta 50 cm (koskee entisen Sipoon kalastusalueen vesialueita). 
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Kuva 24.  Hauen rysäpyynnin pyyntiponnistus ja yksikkösaalis Suomenlahdella 2003 – 2012 

Vuodesta 2010 lähtien lukuihin sisältyvät tiedot myös poistokalastuksessa käytettävi-

en rysien haukisaaliista (lähdetiedot RKTL). 

 

 

3.4.4 Kuhan kalastus 

 
Kuhavuosiluokkien kalastukseen rekrytoituvalla yksilömäärällä ja vuosiluokan 
syntymäkesänä vallinneiden sääolojen välillä on selvä yhteys; mitä lämpi-
mämpiä kevät ja kesä ovat, sitä enemmän poikasia syntyy ja jää eloon. Läm-
penemisen lisäksi kuhakanta on hyötynyt merialueen rehevöitymisestä. Myös 
turskan häviämisellä rannikolta 1980-luvun puolivälissä on saattanut olla posi-
tiivinen vaikutus kuhakantojen voimistumiseen. 
 
2000-luvulla syntyneet kuhavuosiluokat eivät näytä tuottavan yhtä suurta lu-
kumääräistä saalista kuin lämpötilan perusteella voisi olettaa. Myös kuhan 
käyttäytyminen on muuttunut lisääntyneiden hyljekantojen vuoksi. Kala on 
merkittävässä määrin siirtynyt aiemmilta syviltä selkävesiltä mataliin ja suojai-
siin vesiin, jonne hylkeet eivät toistaiseksi ole levinneet.  
 
Kuhakantoja tuetaan myös istutuksin. Vuosina 2000 – 2009 Suomenlahdelle 
istutettiin velvoiteistutuksina keskimäärin noin 135 000 yksikesäistä kuhanpoi-
kasta (Tiedonannot Vanninen V. ja Savola P.). Vuodesta 2010 lähtien kaikkia 
istutustietoja ei ole tallennettu rekistereihin, ja niistä voidaan antaa vain arvio. 
Istutusmäärät ovat jonkin verran pienentyneet, mutta ovat edelleen olleet vä-
hintään kymmeniä tuhansia kappaleita vuodessa. 

3.4.4.1 Saalis ja käytettävät pyydykset 

Ammattikalastuksen kuhasaalis lähes kolminkertaistui 1990-luvun alkupuolella 
ollen 230 - 240 tonnia vuosina 1996 - 1997 (kuva 25). Saalishuippu johtui erit-
täin voimakkaasta kuhavuosiluokasta 1988 ja kasvaneesta pyyntiponnistuk-
sesta. Tämän jälkeen saaliit ovat vaihdelleet 80 – 180 tonnin välillä. Vuonna 
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2012 saalis oli noin 120 tonnia, mikä oli noin 30 prosenttia Suomen merialu-
een ammattikalastuksen kuhasaaliista. 147 kalastusyksikköä Suomenlahdelta 
ilmoitti saaneensa saaliiksi kuhaa vuonna 2012. Pääosa kuhasaaliista saa-
daan myöhäissyksyllä, talvella ja keväällä.  
 
Vapaa-ajan kalastajien kuhasaalis on moninkertainen ammattikalastuksen 
saaliiseen verrattuna. Vuonna 2012 vapaa-ajankalastajien kuhasaalis Suo-
menlahdella oli 429 tonnia (RKTL / tilastot). 
 

 
 

Kuva 25. Suomenlahden ammattikalastuksen kuhasaalis 1990 – 2012 (lähdetiedot RKTL). 

 
Ammattikalastajien kuhasaalis saadaan verkoilla ja rysillä. Rysäsaaliiden 
osuus alkoi kasvaa vuonna 2006, minkä jälkeen se on viisinkertaistunut (kuva 
26). Vuonna 2012 rysäsaaliin osuus kokonaissaaliista oli lähes kolmannes. 
 

 
 

Kuva 26. Suomenlahden ammattikalastuksen kuhasaaliin prosentuaalinen jakautuminen eri 

pyydyksille (lähdetiedot RKTL). 
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Vuoden 2012 verkkosaalis oli noin 83 tonnia (kuva 27). Noin puolet verk-
kosaaliista saatiin solmuväliltään 36 – 45 mm verkoilla (käytännössä 43 - 45 
mm) ja 40 prosenttia 46 – 50 mm verkoilla. Muutama prosentti saaliista saatiin 
muilla verkoilla. 
 

 
 

Kuva 27. Suomenlahden ammattikalastuksen kuhasaalis verkoilla 1990 – 2012 (lähdetiedot 

RKTL). 

 

3.4.4.2 Sivusaalis, otettavat ja poisheitettävät lajit 

Ammattikalastajien kuhapyydyksistä saadaan jonkin verran myös muita kau-
pallisia kalalajeja kuten madetta ja ahventa. 
 
Suurin osa poisheitettävästä sivusaaliista on särkikaloja kuten lahnaa ja sär-
keä. Mikäli kalastaja ei ole mukana poistokalastusohjelmassa, särkikalat voi-
daan palauttaa mereen elävinä tai kuolleina tai ne käytetään merikotkien 
ruokinnassa. 

 
Alamittaisten kuhien osuus rysäpyydyksiin jäävistä yksilöistä on korkea, mutta 
ne voidaan päästää rysästä elävänä takaisin mereen. Alamittaisten kuhien 
osuus verkkosaaliissa vaihtelee käytössä olevien verkkojen solmuvälien mu-
kaan mutta myös runsaiden vuosiluokkien esiintymisen mukaan; kun iso vuo-
siluokka on tulossa mittakokoon, sitä jää enemmän myös verkkoihin.  Muita 
tekijöitä ovat muun muassa verkon langan paksuus, materiaali ja pauloitusta-
pa sekä pyyntipaikka. Vuonna 2012 alamittaisten kuhien osuus Suomenlah-
den kuhaverkkopyynnissä oli noin 20 prosenttia (kuva 28). Korkea 
prosenttiluku saattaa sisältää runsaasti vuosiluokan 2009 kuhia, jotka lämpi-
mien kesien ansiosta ovat kasvaneet nopeammin ja joista osan on havaittu 
kasvaneen pyyntikokoon jo vuonna 2013 (Tiedonanto Raitaniemi J.). 2000-
luvulla alamittaisten osuus on ollut keskimäärin 10,9 prosenttia (Tiedonanto 
Auvinen H.). 
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Kuva 28. Alle 37 cm kuhien osuudet (%, kpl) RKTL:n keräämissä ammattikalastuksen verk-

kosaalisnäytteissä Suomenlahdella (ICES–ruutu 32) vuosina 1981 – 2012 (lähde 

RKTL). Valikoimaton verkkonäyte eli kalat on otettu käytössä olleista kuhaverkoista, 

Suomenlahdella yleisimmin 45 – 50 mm).  

 
 

Kalastuksen sivusaaliina saadaan satunnaisesti myös äärimmäisen uhanalai-
seksi luokiteltua meritaimenta (ks. 3.3.3.1, s. 17 - 20). Vuonna 2012 kuhan, 
ahvenen ja siian kalastuksessa käytettävillä 36 – 50 mm verkoilla saatiin yh-
teensä 1 565 kg meritaimenta, josta valtaosa on kuitenkin istutettua  

3.4.4.3 Kuhan sukukypsyys, kalastuskuolevuus ja saaliskoostumus 

Kuhan verkkokalastuksessa pääosa saaliista koostuu yleensä 5 - 7-vuotiaista 
kaloista. Myös 4- ja 8-vuotiailla kaloilla voi olla joinain vuosina suuri merkitys. 
Vuonna 2011 Suomenlahden kuhaverkkosaalis koostui pääosin 4 - 6 -
vuotiaista kaloista. 
 
Suomenlahdella keskimäärin noin 86 prosenttia 37 cm:n pituisista 
(=kalastusasetuksen alamitta) kuhanaaraista on 2000-luvun näytteissä ollut 
sukukypsiä (kuva 29). Kymmenen Suomenlahden 14 kalastusalueesta on 
määrännyt kuhan alamitaksi vähintään 40 cm, ja tämän pituisista kuhanaarais-
ta sukukypsien osuus on jo 96 prosenttia. 
 
40 cm tai sitä pidempien kuhien osuus on Suomenlahden valikoimattomassa 
kuhaverkkosaaliissa 2000-luvulla ollut keskimäärin noin 80 prosenttia (kuva 
30). Dominoivat pituusluokat ovat olleet 41 – 43 cm:n kuhat (n. 37 % saaliis-
ta).  
 
Suomenlahden kuhan kokonaiskuolevuutta ei ole arvioitu (Tiedonanto Raita-
niemi J.). 
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Kuva 29. Sukukypsien kuhien (maturiteetti ≥ 2) osuus kuhan eri pituusluokissa Suomenlahden 

näytekuhissa 2000-luvulla (lähde: RKTL). Sukupuoli 1 = koiras, 2 = naaras. Valikoi-

maton verkkonäyte (kalat on otettu käytössä olleista kuhaverkoista)  

 
 
 

  
Kuva 30. Kuhan pituusjakauma Suomenlahden verkkosaaliissa 2000-luvulla (lähde RKTL). 

Valikoimaton verkkonäyte (kalat on otettu käytössä olleista kuhaverkoista). 
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3.4.4.4 Pyyntiponnistus ja yksikkösaalis 

Verkkopyynnin luonne on muuttunut voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aika-
na. Kalastuksessa käytetään aikaisempaa matalampia verkkoja, ja verkot koe-
taan useammin, joten RKTL:n aikasarjat eivät enää ole keskenään 
vertailukelpoisia. Syitä verkkopyynnin luonteen muutokseen ovat muun muas-
sa harmaahylkeiden, merimetsojen ja hapettomien alueiden aiheuttamat muu-
tokset kalojen käyttäytymisessä sekä vaihtelevat jääolosuhteet. 
 
Kuhan rysäpyynnin pyyntiponnistuksen kehityksessä on viimeisten viiden 
vuoden aikana ollut selkeä kasvava trendi; vuoden 2012 rysäpäivien lukumää-
rä oli lähes kahdeksankertainen vuoteen 2007 verrattuna (kuva 31). Kalastajat 
ovat hakeneet rysistä korvaavaa pyydystä hyljevahingoille alttiille verkoille. 
Pyyntiponnistuksen kasvuun on vaikuttanut myös vuonna 2010 alkanut särki-
kalojen poistopyynti (rysillä), jonka sivusaaliina saadaan myös kuhaa. 
 
 

 

Kuva 31. Kuhan rysäpyynnin pyyntiponnistus ja yksikkösaalis Suomenlahdella 2003 – 2012. 

Vuodesta 2007 lähtien lukuihin sisältyvät tiedot myös PU - rysien kuhasaaliista ja 

vuodesta 2010 lähtien tiedot poistokalastuksessa käytettävien rysien kuhasaaliista 

(lähdetiedot RKTL). 

 

3.4.4.5 Kuhankalastuksen säätely 

Kalastusasetuksessa on määritelty kuhan alamitaksi 37 cm. Useimmat Suo-
menlahden kalastusalueet ovat nostaneet kuhan alamittaa omalla vesialueel-
laan 40 tai 42 senttimetriin ja / tai samalla nostaneet kuhankalastuksessa 
käytettävien verkkojen pienimmän sallitun solmuvälin 43 – 50 millimetriin (tau-
lukko 1, s.14). 
 
Useat kalastusalueet ovat perustaneet myös rauhoituspiirejä kuhan kutu-
rauhan takaamiseksi. Kuhan kalastus on näillä alueilla kielletty tietyn ajan, 
useimmiten kesäkuun. 
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3.4.5 Lohen kalastus 

Vuonna 2012 ammattikalastuksen lohisaalis oli Suomenlahdella 9 626 lohta, 
josta 96 prosenttia kalastettiin rysillä, 3 prosenttia ankkuroiduilla verkoilla ja 
yksi prosentti ajosiimoilla. Tässä raportissa tarkastelun kohteena on pääasias-
sa rysillä tapahtuva lohen ammattikalastus, jota harjoitetaan rannikolla valtao-
sin saariston sisällä. 

3.4.5.1 Suomenlahden saalislohien alkuperä ja kalakantojen tila 

Vuoden 2010 Suomen eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa Itämeren lohikannat 
on luokiteltu vaarantuneiksi (Rassi ym. 2010). Edellisessä vuoden 2000 arvi-
oinnissa luokitus oli erittäin uhanalainen, mutta Itämeren lohikantojen tilanteen 
katsottiin sen jälkeen kohentuneen. Rassin ym. mukaan lohikantojen elpymi-
nen on hyvä esimerkki kalastuksen ohjauksen ja suojelun onnistumisesta. Vir-
tavesien kunnostuksille on edelleen tarvetta suuressa osassa maata. RKTL:n 
mukaan Itämeren lohen tilanne on parantunut huomattavasti vuoden 2010 jäl-
keen merikalastuksen merkittävän vähenemisen vuoksi. 
 
Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) luokittelee Itämeren lohikannat 
edelleen vaarantuneiksi, koska Suomen Itämereen laskevissa joissa on vain 
kaksi alkuperäistä, luonnossa lisääntyvää lohikantaa. Tällöin esimerkiksi taudit 
muodostavat yhä lohelle vaarantumisen uhan.  
 
Suomenlahden ammattikalastuksen lohisaalis koostuu suurimmaksi osaksi 
vaelluspoikasistutuksista peräisin olevista kaloista (RKTL 2012a). Keskeiseltä 
rysäkalastusalueelta Kotkan edustalta kerätyissä saalisnäytteissä oli istutus-
peräisiä lohia keskimäärin 69 prosenttia (56 - 94 %) vuosina 2001 – 2011 
suomunluvun avulla määritettynä. Vuoden 2008 näytteet eivät ole tässä tar-
kastelussa mukana, koska ne eivät kattaneet koko kalastuskautta. 
 
Poikasikään perustuvan erottelun mukaan Pohjanlahdelta peräsin olevia luon-
nonlohia oli näytteissä keskimäärin 29 prosenttia ja Suomenlahdelta peräisin 
olevia, todennäköisesti Kymijoen luonnonkudusta syntyneitä lohia keskimäärin 
2 prosenttia (1 - 4 %) (lähde RKTL).  Vuosina 2002 – 2007 tehtyjen DNA-
analyysien tulosten mukaan Pohjanlahdelta peräisin olevat luonnonlohet olivat 
Tornionjoen ja Kalixjoen kantaa. DNA-analyysillä ei pystytä erottamaan Kymi-
joen luonnonkaloja laitoskaloista. Kotkan edustalta otettujen saalisnäytteiden 
kantakoostumusta ei voida pitää koko Suomenlahden rannikkokalastuksen lo-
hisaalista edustavana, mutta niiden voidaan katsoa antavan suuntaa-antavan 
arvion rannikkokalastuksen lohisaaliin koostumuksesta. 
 
Tornionjoki ja Kalixjoki ovat Itämeren vahvimmat lohikannat. Kalixjoen lohikan-
ta on saavuttanut MSY-tason suurella todennäköisyydellä, eli kannan biomas-
sa on suurella todennäköisyydellä sillä tasolla, jossa suurin kestävä 
enimmäistuotto saavutetaan. 
 
Nykytietämyksen perusteella Tornionjoen lohikanta ei ole saavuttanut MSY-
tasoa, mutta se on ilmeisesti hyvin lähellä sitä. Jokipoikasten ja tätä vanhem-
pien poikasten tiheydet ovat pysyneet Tornionjoessa viime vuosina kutakuin-
kin ennallaan ilman selkeää muutossuuntaa (RKTL tiedote 27.11.2013). Edes 
kutulohimäärän lähes kolminkertaistuminen vuonna 2012 ei kasvattanut vuo-
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den 2013 poikastiheyksiä odotetulla tavalla. Syksyn 2012 kudussa lasketulla 
mädillä ja siitä kuoriutuneilla pienpoikasilla on saattanut olla joessa tavan-
omaista huonommat luonnonolosuhteet. On myös mahdollista, että joen poi-
kastuottokyvyn yläraja alkaa olla saavutettu ainakin osassa 
poikastuotantoalueista. 

 

Jotta Tornionjoen MSY-taso suurella varmuudella saavutettaisiin, kutukaloja 
tulisi tämänhetkisen käsityksen mukaan olla noin 50 000. Enimmäis-
tuottoarvioita on nostettu useaan otteeseen vuosien varrella. Vuonna 2012 
Tornionjokeen nousi noin 61 500 kalaa ja vuonna 2013 noin 53 600 kalaa 
(RKTL tiedotteet 25.2.2013 ja 11.12.2013). Aikaisemmin nousukalamäärä on 
ollut korkeintaan 35 000 kalaa. Vapaa-ajankalastajien saalisosuuden jälkeen 
(noin 15 000 lohta) jokeen jäi vuonna 2012 noin 46 500 kutukalaa. Vuoden 
2013 vapaa-ajankalastuksen saalistilasto ei tätä raporttia kirjoitettaessa ollut 
vielä valmistunut. 
 
RKTL:n arvion mukaan on todennäköistä, että Tornionjoen lohikanta saavut-
taa MSY-tason 2-3 vuoden kuluttua. 

 
Suomenlahdella on kolme luonnonlohijokea Viron puolella. Vuosina 2002 – 
2007 tehtyjen DNA-analyysien tulosten mukaan näiden jokien luonnonlohia ei 
Suomenlahden näytteissä havaittu (ICES WGBAST 2008).  Viron luonnonlo-
hikantojen merkittävin kalastuspaine tulee Viron rannikolla tapahtuvasta muun 
kalan pyynnistä ja mahdollisesti joissa esiintyvästä salakalastuksesta (RKTL 
2012a). Viron jokiin istutettujen vaelluspoikasten merkintätulokset osoittavat, 
että lohet syönnöstävät Suomenlahden ulapalla, mutta eivät tule suomenpuo-
leisen saariston sisälle. 
 
Lohi on alkanut lisääntyä luontaisesti myös Suomenlahteen laskevassa Kymi-
joessa. Kymijoen omaa lohikantaa ei onnistuttu säilyttämään, ja 1980-luvun 
alussa istutuskannaksi valittiin maantieteellisesti lähin saatavissa oleva eli Ne-
vanjoen kanta. Tällä hetkellä lisääntymistä tapahtuu etupäässä Langinkosken 
haarassa alimpien voimalaitospatojen alapuolella. Suurin osa poikastuotanto-
alueista sijaitsee kuitenkin näiden patojen yläpuolella, jonne lohella on vain 
osittainen nousuyhteys. Korkeakosken voimalaitospatoon suunnitteilla oleva 
kalatie tulee todennäköisesti kasvattamaan luonnontuotantoa merkittävästi. 
Kymijoen poikastuotanto on pysynyt alle 50 prosentissa potentiaalisesta tuo-
tantokyvystä, eikä siinä ole havaittavissa selvää trendiä (ICES 2013). 
 
Lohta on yritetty palauttaa Suomenlahdella myös Vantaan-, Mustion-, Por-
voon- ja Koskenkylänjokeen. Jokiin ei kuitenkaan ole syntynyt vakiintunutta 
luonnonvaraista lisääntymistä, mikä johtunee pääasiassa ympäristötekijöistä. 

3.4.5.2 Suomenlahteen tulevista vaelluspoikasista valtaosa istutettuja 

Luonnonkudusta Suomenlahteen tulevien poikasten määrä on vain murto-osa 
istutettujen poikasten määrästä (kuva 32). Kymijoen osuus Itämeren jokien 
kokonaistuotannosta on vajaa kaksi prosenttia. Kaiken kaikkiaan luontainen li-
sääntyminen Itämeren joissa tuottaa syönnösvaellukselle mereen vuodessa 
noin kolme miljoonaa vaelluspoikasta, mikä on noin 65 prosenttia poikastuo-
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tantokapasiteetista. Luonnonpoikasista noin 90 prosenttia on peräisin Perä-
mereen laskevista joista. 
 
Suomenlahdelle on 2000-luvulla istutettu vuosittain 600 – 860 000 poikasta. 
Poikkeuksena on vuosi 2011, jolloin istutusmäärä oli pienempi. Tärkein istu-
tuskohde on ollut Kymijoki ja sen edustan merialue. Vuonna 2012 istutusmää-
rä oli lähes 600 000 poikasta. Kaiken kaikkiaan Itämeren alueelle istutettiin 
vuonna 2012 yhteensä 4,5 miljoonaa poikasta, josta Suomen osuus oli 1,56 
miljoonaa kappaletta. 
 

 
 

Kuva 32. Istutettujen (siniset pylväät) ja luonnonkudusta peräisin olevien (punaiset pylväät) 

lohien tuotantomäärät (1 000 kpl) Suomenlahdella 1987 – 2012 (lähde: ICES 2013). 

 
 

Istutusten päätavoitteena on kalastuksen ylläpito, vaikka osa sopimuskasva-
tusvaroin tehtävistä istutuksista tähtää myös luonnontuotannon parantami-
seen tai lisäämiseen (RKTL 2013d). Varsinaista suunnitelmallista tuki- ja 
palautustoimintaa on tällä hetkellä vähän. Kantojen elvyttämiseen ja palautta-
miseen tähtääviä istutuksia on tehty useimmiten määräaikaisesti, muun mu-
assa kansainvälisen Salmon Action Plan –ohjelman puitteissa. 
Tulevaisuudessa näihin saatetaan palata suurisuuntaisestikin muun muassa 
suurten padottujen jokien lohikantojen palauttamispyrkimyksissä (Tiedonanto 
Erkinaro J.). 
 
Lohen istutuksiin sisältyy myös riski lohikantojen geneettisen perimän muut-
tumisesta ja sen mahdollisista negatiivisista vaikutuksista (Havs- och vatten-
myndigheten 2012). Kymijoen lähellä ei ole luonnonkantoja, joihin istutuskalat 
voisivat sekaantua. Ei ole havaittu, että Kymijoen istukkaat pyrkisivät Viron 
luonnonlohijokiin. 
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Lohen vaelluspoikasten eloonjäänti 

Sekä luonnonvaraisesti syntyneiden että istutettujen vaelluspoikasten meriva-
elluksen alkuvaiheen eloonjäänti on heikentynyt 1990-luvun alusta lähtien. 
Heikentymisen syyt ovat yhä epäselviä, mutta vaelluspoikasten eloonjäännin 
ja Itämeren harmaahylkeiden runsauden välillä on todettu olevan negatiivinen 
korrelaatio, kun taas eloonjäännin ja Itämeren silakan rekrytoinnin välillä on 
positiivinen korrelaatio (Mäntyniemi ym. 2012). Istutusajankohta on ehkä tär-
keimpiä istutettujen vaelluspoikasten selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Liian 
aikaisin keväällä kylmään veteen istutetut poikaset viivyttelevät istutuspaikan 
läheisyydessä viikkokausia ja niiden kuolleisuus on suurta (Karppinen ym. 
2013). Istutuksia aikaistettiin paikoitellen jyrkästikin 1990-luvun puolivälistä 
2000-luvun puoliväliin saakka (Tiedonannot Erkinaro, J. ja Salminen, M.). 
 
Vuodesta 2005 lähtien lohen vaelluspoikasten eloonjäänti on jonkin verran pa-
rantunut, ja vuoden 2010 vaelluspoikasvuosiluokan eloonjäänti oli edellisiä 
vuosia selvästi parempi. 

3.4.5.3 Lohenkalastuksen säätely 

Lohenkalastusta säädellään sekä kansainvälisin että kansallisin toimenpitein. 
 
Itämeren tasolla 

Itämeren lohenkalastusta säädellään teknisillä kalastusmääräyksillä Euroopan 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 2187/2005. Sen lisäksi EU:n erillisellä asetuk-
sella säädetään vuotuiset kalastuskiintiöt eli TAC:t, jotka jaetaan jäsenvaltioille 
suhteellisen vakauden periaatteen mukaisesti. Kalastuskiintiöistä päätetään 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-
taloudellisen kalastuskomitean (STECF) toimittamien käytettävissä olevien tie-
teellisten kalakanta-arvioiden ja suositusten perusteella. Itämeren neuvoa-
antava toimikunta (BS RAC) antaa omat suosituksensa komissiolle Itämeren 
kalalajien osalta, ja ne voivat poiketa ICES:n suosituksista. Ehdotus Itämeren 
lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotiseksi 
suunnitelmaksi on EU:ssa edelleen hyväksymättä (Euroopan komissio 2011).  
 
Itämeri on jaettu kahteen säätelyalueeseen, joista toinen on Itämeren pääallas 
ja Pohjanlahti ja toinen Suomenlahti. Suomenlahden lohikiintiö on pienentynyt 
noin kuudesosaan 2000-luvun aikana (kuva 33). Vuodesta 2006 lähtien kiintiö 
on ollut 15 419 lohta, josta Suomen osuus on ollut 13 838 lohta. Vuonna 2012 
Suomenlahden TAC:sta hyödynnettiin noin 67 prosenttia. 
 
Vuonna 2014 Suomenlahden kiintiö on 15 prosenttia pienempi kuin edellisinä 
vuosina eli 13 106 lohta. Suomen kiintiö on 11 762 lohta. ICESin suositus 
Suomenlahden kiintiöksi oli 8 000 lohta. ICES katsoo että nykyisen suuruinen 
lohenkalastus meressä mahdollistaa lohikantojen vahvistumisen. Tästä syystä 
Suomenlahden kiintiösuositus vuodelle 2014 perustui alueen kolmen edellisen 
vuoden lohisaaliin keskiarvoon. 
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Kuva 33. Suomenlahden kokonaislohikiintiön kehitys 2000-luvulla (lähde: MMM). 

 
 
Kansallisella tasolla 

Kalastusasetuksen määräykset: 
 

 lohi on rauhoitettu ja sen pyynti on kielletty joessa ja purossa syys-, loka- 
ja marraskuun ajan, kuitenkin siten, että sen pyynti vavalla ja uistelemalla 
sekä lipolla on näissäkin vesissä sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäi-
senä päivänä ja marraskuun 15. päivän jälkeen 

 lohen alamitta on 60 cm, paitsi leveysasteen 63°30’ pohjoispuolella Perä-
merellä 50 cm 

 pohjaverkkojen pienin sallittu silmäkoko 100 mm (vastaa solmuväliä 51 
mm) 

 pintaan tai pinnan läheisyyteen ulottuvan ankkuroidun verkon pienin sallittu 
silmäkoko 157 mm (vastaa solmuväliä 80 mm) 

 lohipaunetin silmällä ottavan osan pienin sallittu silmäkoko 127 mm (vas-
taa solmuväliä 65 mm) 

 lohen kalastusta saa kuitenkin harjoittaa isorysällä, jonka 
o kalapesä on nielua lukuun ottamatta umpinainen ja tehty hylkeen 

kestävästä, silmäkooltaan enintään 80 mm olevasta hapaasta, jol-
loin tarvittaessa voidaan osa saaliista hyväkuntoisena päästää ta-
kaisin mereen 

o kalapesän tarkoituksenmukaisilla rakenteilla pyritään estämään hyl-
keen pääsy kalapesään; sekä 

o muiden osien hapaan silmäkoko on enintään 80 mm tai vähintään 
300 mm, taikka ne on tehty hapaasta, joka ei pyydä silmällä 
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 lohi- tai siikapitoisessa joessa sekä meressä viittä kilometriä lähempänä 
tällaisen joen suuta on kalastus liikkuvalla rihmapyydyksellä kielletty lu-
kuun ottamatta lippoamista rannalta tai rantaan liittyvältä kiinteältä alustalta 

o määräys koskee sellaista muunkin joen edustalla olevaa merialu-
etta, johon lohta tai siikaa on merkittävässä määrin istutettu 

o merialueelle ei myöskään ilman aiemmin saavutettua oikeutta saa 
panna isorysää kolmea kilometriä lähemmäksi joen suuta 

o ELY - keskus voi kalastusalueen esityksestä myöntää poikkeuksia 
edellä tässä pykälässä säädetystä kiellosta 

 
Lohenkalastusta säädellään myös aikarajoituksin, mutta ne koskevat vain le-
veyspiirin 60o45’ pohjoispuolella olevia alueita Pohjanlahdella. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä sai 18.11.2013 valmiiksi 
ehdotuksensa Kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi. Strategia menee 
myöhemmin lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvostoon vahvistettavaksi. 
Strategian käsittely on vielä kesken, joten sen toteutumisesta ja aikataulusta 
ei ole toistaiseksi tietoa. Strategiassa ehdotetaan muun muassa seuraavia 
toimenpiteitä lohenkalastuksen säätelyn osalta: 
 

 lohiasetuksen uudistamisen yhteydessä Suomessa otetaan käyttöön ka-
lastajakohtaiset ei-siirrettävät lohikiintiöt ja lohisaaliin merkintä sekä niihin 
perustuva valvonta. Pyydys- ja saalismääriä voidaan ajallisesti ja alueelli-
sesti rajoittaa pyynnin tasaamiseksi ja kalastuksen suuntaamiseksi yli koko 
kalastuskauden 

 merialueilla ylläpidetään vapaa-ajankalastajien saalisrajoitukset mukaan 
lukien 1 lohi per kalastaja ja päivä –säännön ulottaminen koko merialueelle 
sekä rajoitetaan verkkojen käyttöä 

 kaikki 1-vuotiaina tai sitä kookkaampina istutettavat lohet (elvytys- ja pa-
lautusistutuksia lukuun ottamatta) tulee rasvaeväleikata vuoden 2016 istu-
tuksista alkaen, ja mikäli mahdollista vapaaehtoiselta pohjalta vuoden 
2015 istutuksista alkaen 

 verkkokalastus lohen syysrauhoituksen aikana kielletään niissä mereen 
laskevissa joissa, joihin lohi nousee 

3.4.5.4 Saalis ja käytettävät pyydykset 

Ammattikalastuksen lohisaalis Suomenlahdelta oli 1990-luvun alkuvuosina yli 
350 tonnia (kuva 34). Tämän jälkeen saalis on pienentynyt, ja alimmillaan saa-
lis oli alle 50 tonnia vuosina 2003 ja 2004. Samankaltainen saaliskehitys on 
todettavissa koko Itämeren alueella. 
 
Vuonna 2012 saalis oli noin 67 tonnia (9 626 kpl), mikä oli vajaa viidennes 
Suomen koko merialueen ammattikalastuksen lohisaaliista. 61 kalastusyksik-
köä Suomenlahdelta ilmoitti saaneensa saaliiksi lohta vuonna 2012.  Pääosa 
lohisaaliista saadaan touko-elokuun aikana. Hylkeenkestävien PU - rysien tul-
tua ammattikalastajien käyttöön 2000-luvun puolivälissä saaliit alkoivat hie-
man kasvaa. 
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Kuva 34. Suomenlahden ammattikalastuksen lohisaalis 1990 – 2012 (lähdetiedot RKTL). 

 

 
Vuonna 2012 Viron ammattikalastuksen lohisaalis Suomenlahdelta oli 717 
kappaletta. Venäjällä ei ollut tilastoitua merisaalista lainkaan. Virossa lohisaa-
lis saatiin pääasiassa muiden lajien rannikkokalastuksen sivusaaliina. 
 
Vapaa-ajankalastuksen saalisestimaatti on hyvin epävarma. Vuonna 2012 
Suomen vapaa-ajankalastuksen lohisaalis oli suuruusluokaltaan 3 - 69 tonnia 
(600 – 13 000 lohta, 95 % luottamusväli), josta Suomenlahden merialueen 
osuus oli noin puolet. Vuoden 2010 tiedustelussa Suomenlahden lohisaalis oli 
arviolta 2 tonnia (noin 400 lohta, variaatiokerroin 96 %). Suomenlahden va-
paa-ajan kalastuksen todellisessa saaliissa ei liene näin suuria muutoksia, 
vaan perättäisten tiedustelujen tuloksia on pidettävä hyvin karkeina suuruus-
luokka-arvioina, mihin suuren variaatiokertoimet myös viittaavat. Virossa ei ol-
lut vapaa-ajankalastuksen lohisaalista, ja Venäjällä kalastettiin jokialueilla 
reilut 400 lohta emokaloiksi poikaskasvatusta varten. 
 
Vuodesta 2003 lähtien yli 85 prosenttia ammattikalastuksen saaliista on saatu 
lohirysillä ja PU - rysillä, ja vuonna 2012 kyseisillä pyydyksillä saatiin 96 pro-
senttia saaliista (kuva 35). Saalislomakkeeseen on erikseen merkitty ”lohirysä” 
ja ”PU - rysä”, mutta lähes kaikki lohirysiksi merkityt pyydykset ovat hylkeen-
kestäviä PU – rysiä. Vuonna 2012 Suomenlahdella oli käytössä 37 lohirysää 
ja 137 PU – rysää. Osaa PU – rysistä käytetään pääasiassa siian ja särkikalo-
jen pyyntiin. 
 
Alamittaiset lohet vapautetaan rysistä elävinä takaisin mereen. 
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Kuva 35. Suomenlahden ammattikalastuksen lohisaaliin prosentuaalinen jakautuminen eri pyy-

dyksille (lähdetiedot RKTL).  

 

 Saalislohien ikärakenne 
Kotkan edustalta vuosina 2001 - 2011 kerätyissä näytteissä ikärakenne on ol-
lut keskimäärin seuraava: 
 

 34 % yhden merivuoden ikäisiä 

 56 % kahden merivuoden ikäisiä 

 9 % kolmen merivuoden ikäisiä 

 1 % neljän merivuoden ikäisiä ja sitä vanhempia 

3.4.5.5 Sivusaalis, otettavat ja poisheitettävät lajit 

Lohenkalastuksessa käytettävistä rysistä saadaan myös taimenta, siikaa ja 
lahnaa. Koska PU – rysiä käytetään vastaavasti siian ja myös särkikalojen 
kohdistetussa kalastuksessa ja kun siiankalastuksen sivusaaliina saadaan 
lohta ja taimenta, pyyntiruutukohtaisten tilastojen perusteella ei voi määrittää 
siian ja taimenen prosentuaalista osuutta nimenomaan lohenkalastuksen si-
vusaaliina. Vuodesta 2007 lähtien, jolloin PU - rysien saaliita ensimmäisen 
kerran erikseen tilastoitiin, lohen osuus lohi- ja PU - rysien yhteenlasketusta 
lohi-, taimen- ja siikasaaliista on ollut 53 – 85 prosenttia (33 667 – 87 420 kg) 
(taulukko 3). Taimenen osuus on ollut 8 – 12 prosenttia (6 641 – 11 080 kg) ja 
siian osuus 7 – 36 prosenttia (4 951 – 22 755 kg). 
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Taulukko 3.  Lohen, taimenen ja siian saaliit ja keskinäiset prosenttiosuudet lohi- ja PU – rysäsaa-

liissa vuosina 2007 – 2012 (lähdetiedot RKTL). 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lohi 62 477 kg 
84 % 

87 420 kg 
85 % 

66 026 kg 
68 % 

33 667 kg 
53 % 

40 126 kg 
58 % 

64 293 kg 
70 % 

Taimen 6 641 kg 
9 % 

7 846 kg 
8 % 

8 657 kg 
9 % 

7 356 kg 
12 % 

6 651 kg 
10 % 

11 080 kg 
12 % 

Siika 4 951 kg 
7 % 

7 046 kg 
7 % 

21 750 kg 
23 % 

22 700 kg 
36 % 

22 755 kg 
33 % 

16 370 kg 
18 % 

 
Alamittaiset taimenet vapautetaan rysistä elävinä ja vahingoittumattomina ta-
kaisin mereen. Valtion yleisellä vesialueella on vuoden 2013 alusta ollut voi-
massa rasvaevällisten taimenten vapauttamispakko (katso 3.3.3.1)., ja myös 
nämä, luonnonkudusta peräisin olevat kalat palautetaan rysistä elävinä me-
reen. Noin puolet lohenkalastuksesta tapahtuu yleisellä vesialueella. 
 
Lohenkalastuksen varsinainen sivusaalis on särkikaloja kuten lahnaa ja sär-
keä. Mikäli kalastaja ei ole mukana poistokalastusohjelmassa, sivusaaliina 
saatavat särkikalat päästetään takaisin mereen. 

3.4.5.6 Pyyntiponnistus ja yksikkösaalis 

Lohen rysäpyynnin pyyntiponnistus on kasvanut noin 60 prosenttia vuoden 
2004 jälkeen (kuva 36). Syitä pyyntiponnistuksen kasvuun ovat hylkeenkestä-
vien PU –rysien käyttöönotto 2000-luvun puolivälissä ja ajoverkkokalastuskiel-
to vuoden 2008 alusta lähtien. 
 
Lohen rysäpyynnin yksikkösaalis nousi vuoteen 2008 saakka, jolloin se oli 8,9 
kg / vrk. Alimmillaan yksikkösaalis oli 3,4 kg / vrk vuosina 2010 – 2011. Vuon-
na 2012 yksikkösaalis oli jälleen hieman korkeampi. 
 

 
 

Kuva 36. Lohen rysäpyynnin pyyntiponnistus Suomenlahdella vuosina 2003 – 2012 (lähdetiedot 

RKTL). 
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3.4.6 Siian kalastus 

3.4.6.1 Taustatietoa Suomen siikakantojen tilasta 

Luonnonvarainen vaellussiika on vuoden 2010 eliölajien uhanalaisuus-
arvioinnissa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Taantumisen syynä on pääasias-
sa kalan lisääntymismahdollisuuksien heikentyminen; vaellusreitit on tukittu 
voimalaitospadoilla ja kutupaikkoja on perattu. Vaellussiikakantoja uhkaa pai-
koin myös intensiivinen kalastus, joka usein kohdistuu nuoriin yksilöihin (Rassi 
ym. 2010). Karisiika on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö asetti syksyllä 2012 työryhmän tarkastelemaan 
siikakantojen tilaa, vaellussiian uhanalaisuutta ja siiankalastusta koskevia tie-
toja. Työryhmä totesi, että tiedot siikakantojen tilasta ovat puutteellisia. Esi-
merkiksi vaellussiian tärkeimpien kutujokien potentiaalista, kutuun 
osallistuvien vaellussiikojen määristä ja kutujokien poikastuotantomääristä ei 
ole tutkimustietoa, eikä oikeastaan arvioitakaan. Tämän johdosta myös vael-
lussiian uhanalaisuuden määrittely perustuu puutteelliseen tietopohjaan. 
 
Työryhmä totesi olemassa olevien tietojen vaellussiikakantojen pyynnistä viit-
taavan siihen, että osa vaellussiioista pyydetään merestä keskenkasvuisina ja 
että moneen Perämeren jokeen tulevien vaellussiikojen määrät ja emokalojen 
koko ovat pienentyneet, joskin niissä viime vuosina on todettu myönteistä ke-
hitystä. 
 
Työryhmä ehdotti erityisen siikaohjelman laatimista. Verkkojen solmuvälirajoi-
tukset ja siian rauhoitusaikaa mereen laskevassa joessa ja purossa koskevat 
säädökset tulivat voimaan 15.8.2013. Lisäksi työryhmä ehdotti siikakantojen ti-
lan parantamiseksi pidemmän aikavälin toimenpiteitä, jotka liittyivät lähinnä 
siian lisääntymisympäristöjen kunnostamiseen, istutustoimintaan ja tutkimuk-
seen. Myös kalastuksen säätelyn vaikutusten riittävyyttä tullaan suunnitelman 
mukaisesti arvioimaan uudelleen. 

3.4.6.2 Suomenlahden ammattikalastuksen kohteena olevat siiat 

Suomenlahden Suomen puoleisella alueella tavataan jokikutuista vaellussii-
kaa sekä merikutuista karisiikaa ja saaristosiikaa. 
 
Suomenlahden vaellussiiat ovat lähes kokonaan peräisin istutuksista, sillä al-
kuperäisiä kantoja ei enää ole jäljellä (RKTL tiedote 23.4.2012). Istutetut siiat 
ovat kuitenkin alkaneet lisääntyä luonnollisesti useissa itäisen Suomenlahden 
joissa, merkittävissä määrin Kymijoen Langinkosken haarassa ja Summanjo-
essa.   

 
Pienikokoista karisiikaa esiintyy itäisellä Suomenlahdella, lähinnä Haapasaa-
resta itään olevilla alueilla. Saaristosiiaksi tai Bengtsårin siiaksi kutsutaan 
Hangon merialueella kutevaa siikaa. Merikutuiset siiat ovat vaellussiikaa jon-
kin verran hidaskasvuisempia, mutta saaristosiika saattaa sopivassa ympäris-
tössä kasvaa erittäin kookkaaksi. 
 
Saaliissa eri siikamuotoja ei pystytä erottamaan toisistaan, vaan eri muotojen 
osuuksia voidaan vain karkeasti arvioida kasvunopeuden perusteella. Itäisellä 
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Suomenlahdella saalissiikoja on tutkittu myös mikrosatelliitti-DNA-
menetelmällä. Kaikkien tehtyjen tutkimusten ja arviointien perusteella voidaan 
karkeasti arvioida, että vaellussiian suhteellinen osuus itäisen Suomenlahden 
saaristossa ja ulkosaaristossa on noin 50 prosenttia. Rannikolla ja jokisuisto-
jen alueella vaellussiian osuus on huomattavasti suurempi. Uudenmaan meri-
alueelta arvioita ei ole tehty (Tiedonanto Heikinheimo O.). 
 
Suomenlahden ammattikalastus kohdistuu lähinnä kutuvaelluksella oleviin 
kookkaisiin siikoihin, ja nuorten keskenkasvuisten siikojen pyynti on vähäistä 
(RKTL 2004). Siikojen yksilöllisessä kasvunopeudessa on suurta hajontaa, ei-
kä kalan koko näytä suuresti vaikuttavan kutukypsyyteen. 

3.4.6.3 Istutukset 

Siikaa istutetaan kesänvanhoina ja vastakuoriutuneina. Vastakuoriutuneiden 
poikasten istutukset aloitettiin Suomenlahdelle jo 1900-luvun alkupuolella 
(RKTL 1995). Kesänvanhojen poikasten istutukset aloitettiin 1960-luvun lopul-
la. Alueelle istutetaan sekä vaellussiikaa että saaristosiikaa. Suurimmillaan 
siikaistutukset olivat 1990-luvun lopulla, ja huippuvuotena 1998 alueelle istu-
tettiin noin 1,6 miljoonaa kesänvanhaa vaellussiian tai saaristosiian poikasta. 
 
2000-luvulla Suomenlahdelle on istutettu keskimäärin 400 000 – 600 000 ke-
sänvanhaa vaellussiianpoikasta vuosittain. Vuonna 2012 istutettiin noin 
530 000 kesänvanhaa poikasta, joista 60 prosenttia oli saaristosiikaa ja 40 
prosenttia vaellussiikaa (Snygg 2013, julkaisematon). Vastakuoriutuneita poi-
kasia istutettiin useita miljoonia. Kaikkiaan Suomen rannikon merialueille ja 
näiden vaikutusalueisiin kuuluviin jokiin istutetaan vuosittain lähes 10 miljoo-
naa kesänvanhaa siianpoikasta. Vastakuoriutuneita poikasia istutetaan yli 40 
miljoonaa kappaletta. 
 

 Uudenmaan rannikolla vaellussiikaistutukset ovat tuottaneet saalista noin 200 
kiloa tuhatta kesänvanhaa istukasta kohti, mikä on sisävesien tuloksiin verrat-
tuna huomattavasti parempi. Itäisen Suomenlahden vaellussiian tuottolaskel-
mat antavat jonkin verran pienempiä tuloksia, mihin vaikuttaa hieman 
hitaammaksi arvioitu siian kasvu. 

 
Siikaistutukset ovat saattaneet olla osatekijänä siikojen koon pienenemiseen, 
koska emokaloiksi eivät välttämättä päädy isokokoisimmat emokalat. Suo-
menlahdella istutuksiin on käytetty useita eri siikakantoja. Nykyään istutukset 
perustuvat vaellussiian osalta Kymijoen ja saaristosiian osalta Bromarvin kan-
taan ja vuosittain pyydettäviin emokaloihin. 

3.4.6.4 Siiankalastuksen säätely 

Kalastusasetuksen määräykset Suomenlahden osalta: 
 

 siika on rauhoitettu ja sen pyynti on kielletty mereen laskevassa joessa ja 
purossa syys-, loka- ja marraskuun ajan, kuitenkin siten, että sen pyynti 
vavalla ja uistelemalla sekä lipolla on näissäkin vesissä sallittu syyskuun 
kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15. päivän jälkeen 

 leveysasteen 62°30′N eteläpuolella, mihin myös Suomenlahti kuuluu, ver-
kon solmuvälin tulee siikaa meressä pyydettäessä olla vähintään 43 milli-
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metriä (Pohjanlahdella omat rajoitukset). Siian verkkopyyntinä pidetään ka-
lastusta, jossa saaliin painosta vähintään puolet on siikaa 

 lohi- tai siikapitoisessa joessa sekä meressä viittä kilometriä lähempänä 
tällaisen joen suuta on kalastus liikkuvalla rihmapyydyksellä kielletty lu-
kuun ottamatta lippoamista rannalta tai rantaan liittyvältä kiinteältä alustalta 

o määräys koskee sellaista muunkin joen edustalla olevaa merialu-
etta, johon lohta tai siikaa on merkittävässä määrin istutettu 

o merialueelle ei myöskään ilman aiemmin saavutettua oikeutta saa 
panna isorysää kolmea kilometriä lähemmäksi joen suuta 

o ELY - keskus voi kalastusalueen esityksestä myöntää poikkeuksia 
edellä tässä pykälässä säädetystä kiellosta 

 
Pyhtään, Kotkan ja Haminan kalastusalueet ovat määränneet verkon pienim-
mäksi solmuväliksi siian kalastuksessa 50 mm. Hankoa ja Virolahtea lukuun 
ottamatta muilla kalastusalueilla on yleinen verkkojen solmuvälin rajoitus 45 
mm tai 50 mm (taulukko 1, s. 14). 
 
RKTL:n mukaan siian kasvunopeuden suuren vaihtelun vuoksi kalalle ei ole 
järkevää asettaa alamittaa. 

3.4.6.5 Saalis ja käytettävät pyydykset 

Suomenlahden ammattikalastuksen siikasaalis alkoi kasvaa 1990-luvun puoli-
välin jälkeen ja oli suurimmillaan vajaa 60 tonnia vuonna 2000 (kuva 37). Saa-
liiden kasvuun vaikuttivat osaksi kasvaneet istutusmäärät ja se, että 
lohisaaliiden heikentyessä osa kalastajista siirtyi pyytämään siikaa rysällä. 
Tämän jälkeen saalis pieneni viiden vuoden aikana 20 tonniin, mutta alkoi jäl-
leen kasvaa vuoden 2005 jälkeen. Vuonna 2012 saalis oli noin 42 tonnia, mikä 
oli noin kuusi prosenttia Suomen merialueen ammattikalastuksen siikasaaliis-
ta. 153 kalastusyksikköä Suomenlahdelta ilmoitti saaneensa saaliiksi siikaa 
vuonna 2012. Siian pyynti painottuu kesän ja syksyn kuukausiin. 

 

  

Kuva 37. Suomenlahden ammattikalastuksen siikasaalis vuosina 1990 – 2012 (lähdetiedot 

RKTL). 
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Vapaa-ajankalastajien siikasaalis on noin kolminkertainen ammattikalastuksen 
saaliiseen verrattuna. Vuonna 2012 vapaa-ajankalastajien siikasaalis Suo-
menlahdella oli 126 tonnia (RKTL / tilastot). 

 
Suurin osa ammattikalastuksen siikasaaliista saatiin verkoilla 2000-luvun puo-
liväliin saakka, minkä jälkeen kalastuksen painopiste on ollut rysäpyynnissä 
pääasiassa hylkeiden aiheuttamien ongelmien takia (kuva 38). Vuonna 2012 
yli puolet saaliista saatiin hylkeenkestävillä rysillä 

 

  

Kuva 38. Suomenlahden ammattikalastuksen siikasaaliin prosentuaalinen jakautuminen eri pyy-

dyksille (lähdetiedot RKTL) (Suurin osa muista rysistä on lohenkalastuksessa käytet-

täviä PU - rysiä). 

 
 
Vuoden 2012 verkkosiikasaalis oli noin 18 tonnia (kuva 39). Noin puolet verk-
kosaaliista saatiin solmuväliltään 46 - 50 mm verkoilla ja 40 prosenttia 36 - 45 
mm verkoilla. Vajaa kymmenen prosenttia saatiin 51 – 60 mm verkoilla. 45 – 
50 mm verkoilla saadaan keskimäärin 45 senttimetrin siikoja. 
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Kuva 39. Suomenlahden ammattikalastuksen siikasaalis verkoilla (lähdetiedot RKTL). 
 

3.4.6.6 Sivusaalis, otettavat ja poisheitettävät lajit 

Siiankalastuksessa käytettävistä PU-rysistä saadaan myös taimenta ja lohta. 
Koska PU – rysiä käytetään vastaavasti lohen ja myös särkikalojen kohdiste-
tussa kalastuksessa ja kun lohenkalastuksen sivusaaliina saadaan siikaa ja 
taimenta, lohen ja taimenen prosentuaalista osuutta nimenomaan siiankalas-
tuksen sivusaaliina ei voida määrittää. Siian, lohen ja taimenen prosentuaali-
set osuudet PU – rysäsaaliissa on esitetty taulukossa 3 lohenkalastuksen 
sivusaaliin yhteydessä (s. 52). 

 
Siikapyydyksistä saadaan jonkin verran myös muita kaupallisia kalalajeja ku-
ten kuhaa ja madetta. Suurin osa poisheitettävästä sivusaaliista on särkikaloja 
kuten lahnaa ja särkeä. Mikäli kalastaja ei ole mukana poistokalastusohjel-
massa, särkikalat voidaan palauttaa mereen elävinä tai kuolleina tai ne käyte-
tään merikotkien ruokinnassa. 
 
Siian verkkokalastuksen sivusaaliina saadaan satunnaisesti myös äärimmäi-
sen uhanalaiseksi luokiteltua meritaimenta (ks. 3.3.3.1 s. 17 - 20). Vuonna 
2012 siian, ahvenen ja kuhan kalastuksessa käytettävillä 36–50 mm verkoilla 
saatiin yhteensä 1 565 kg meritaimenta, josta valtaosa on kuitenkin istutettua.  

3.4.6.7 Pyyntiponnistus ja yksikkösaalis 

Siian rysäpyynnin pyyntiponnistuksen kehityksessä on selkeä kasvava trendi; 
rysäpäivien lukumäärä on yli viisinkertaistunut vuoden 2007 jälkeen (kuva 40). 
Syitä rysäpyynnin pyyntiponnistuksen voimakkaaseen kasvuun ovat verkkoka-
lastuksen vaikeutuminen harmaahylkeiden takia ja hylkeenkestävien PU –
rysien käyttöönotto 2000-luvun puolivälissä. 
 
Rysäpyynnin yksikkösaalis on laskenut vuoden 2007 jälkeen. Vuonna 2012 se 
oli 1,7 kg / vrk. 
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Kuva 40. Siian rysäpyynnin pyyntiponnistus ja yksikkösaalis Suomenlahdella 2003 – 2012. 

Vuodesta 2007 lähtien lukuihin sisältyvät tiedot myös PU - rysien siikasaaliista (läh-

detiedot RKTL). 

 

3.4.7 Särkikalojen kalastus 

 

Särkikalakannat ovat rehevöitymisen myötä runsastuneet Suomenlahdella se-
kä rannikkoalueella että ulkosaaristossa. Vuosien 2005 – 2011 aikana teh-
dyissä yleiskatsausverkkokalastuksissa särkikalat olivat yleisimpiä kalalajeja 
seurannassa mukana olevilla Suomenlahden koekalastusalueilla eli Helsingis-
sä ja Hangon Tvärminnessä. Riista- ja kalatalouden poistokalastuspilotissa 
todettiin viistokaikuluotausmenetelmän avulla, että särkikaloja on Suomenlah-
della runsaasti (RKTL 2012d). Kalan kasvun todettiin olevan erittäin hidasta, 
mikä viittaa siihen, että särkikaloja on liikaa ravintovaroihin nähden ja niitä pi-
täisi harventaa entistä tehokkaammin. 

3.4.7.1 Taustatietoa poistokalastuspilotista ja kansallisesta poistokalastusohjelmasta 

Ravinteiden poisto on yksi valtioneuvoston Itämeriselonteossa tunnistetuista 
Itämeren hoitotoimista. Särkikalojen tehopyynnillä voidaan rehevöityneistä ve-
sistöistä poistaa ravinteita. 
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toteutti vuosien 2010 ja 2011 aikana pi-
lottihankkeen, jossa etsittiin kaupallisesti toimivia tapoja hyödyntää särkikaloja 
(RKTL 2012d). Hanke toteutettiin Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Suo-
menlahdelta pyydettiin kalaa bioenergian raaka-aineeksi ja vientiin. Hankkeen 
aikana testattiin myös tehokas happosäilöntämenetelmä elintarvikkeeksi kel-
paamattomalle osalle saalista. 

 
Pilottihankkeen positiivisten tulosten seurauksena Suomen Eduskunta osoitti 
talousarviossaan vuosille 2011 - 2013 1,5 miljoonaa euroa poistokalastuksen 
tukemiseksi Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Poistokalastusohjelman kaut-
ta kalastajalle maksetaan ympäristöpalkkio, joka korvaa särkikalan kalastuk-
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sesta, saaliin ja ympäristön seurannasta ja ravinteiden poistosta aiheutuvia 
kustannuksia. Vuodelle 2014 on myönnetty 150 000 euroa, mutta tämän jäl-
keen ohjelman jatko on epävarma. 
 
Särkikalojen kohdistettu rysäkalastus tarjoaa ammattikalastajille uuden kan-
nattavan pyyntikonseptin vesialueille, joilla on särkikaloja niin paljon, ettei pe-
rinteinen pyynti ole enää järkevää. RKTL:n mukaan kohdistetunkin pyynnin 
taloudellinen edellytys on kuitenkin se, että kalastuksen yhteydessä saadaan 
tarpeeksi arvokalaa. Särkikaloille on syntynyt merkittävää kysyntää vienti-
markkinoilla ja turkiseläinten rehuksi. 

3.4.7.2 Lahnan ja särjen saaliit ja käytettävät pyydykset 

Koska yli 95 prosenttia saaliissa olevista särkikaloista on lahnaa ja särkeä, 
tässä esitetään tiedot vain niiden kohdalta. Vuosien 2002 ja 2003 hieman suu-
rempia troolilla saatuja saalispiikkejä lukuun ottamatta Suomenlahden yhteen-
laskettu lahna- ja särkisaalis on keskimäärin ollut alle 50 tonnia vuoteen 2007 
saakka (kuva 41). Vuosina 2008 – 2009 saalis oli yli 150 tonnia, mutta kasvoi 
rajusti vuonna 2010 poistokalastuspilotin käynnistyessä. Vuosina 2011 - 2012 
saalis oli noin 400 tonnia. Vuosien 2010 – 2012 yhteenlaskettu lahna- ja sär-
kisaalis (1 300 t) vastasi ravinnemäärältään noin 35:tä tonnia typpeä ja noin 
kymmentä tonnia fosforia. 
 
Lahnan osuus saaliista on 2000-luvulla ollut keskimäärin 77 prosenttia. Vuon-
na 2012 lahnan osuus oli 87 prosenttia. Ennen poistokalastuspilottia lahna ja 
särki olivat lähinnä talouskalojen yhteydessä saatavaa sivusaaliista. 
 
Vapaa-ajankalastajien saalis on hieman pienempi kuin ammattikalastuksen 
saalis. Vuonna 2012 vapaa-ajankalastajien yhteenlaskettu lahna- ja särkisaa-
lis Suomenlahdella oli 369 tonnia (RKTL / tilastot). 
 

  
 

Kuva 41. Suomenlahden ammattikalastuksen yhteenlaskettu lahna- ja särkisaalis vuosina 1990 – 

2012 (lähdetiedot RKTL). 
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2000-luvun alkuun saakka sekä verkkojen että rysien osuus saaliista on ollut 
noin puolet (kuva 42). 2000-luvun alkupuolella saatiin poikkeuksellisesti 
joitakin isoja särkisaaliita troolilla. Tämän jälkeen rysien osuus on kasvanut, ja 
vuonna 2012 jo 93 prosenttia saaliista saatiin rysillä. PU-rysien osuus 
rysäsaaliista oli noin komannes. 
  

  

Kuva 42. Suomenlahden ammattikalastuksen lahna- ja särkisaaliin prosentuaalinen jakautumi-

nen eri pyydyksille (lähdetiedot RKTL). 

 

Lahnan ja särjen verkkosaalis saadaan lähinnä muun kalastuksen sivusaalii-
na. Verkkosaalis on ollut aiempaa isompi vuodesta 2008 lähtien (kuva 43). 
Poistokalastuspilotin ja -ohjelman aikana on saattanut olla jonkin verran myös 
särkikalojen kohdistettua verkkopyyntiä tai verkkosaalis on entistä useammin 
otettu talteen. Vuonna 2012 saalis oli noin 27 tonnia. Noin puolet verkkosaa-
liista saatiin solmuväliltään 46 - 50 mm verkoilla ja runsas 40 prosenttia 36 - 
45 mm verkoilla. 

 

  

Kuva 43. Suomenlahden ammattikalastuksen lahna- ja särkisaalis verkoilla (lähdetiedot RKTL). 
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3.4.7.3 Pyyntiponnistus ja yksikkösaalis 

Lahnan ja särjen rysäpyynnin pyyntiponnistuksen kehityksessä on selkeä kas-
vava trendi; molempien kohdalla rysäpäivien lukumäärä on moninkertaistunut 
vuoden 2007 jälkeen (kuvat 44 ja 45). Lahnan kohdalla yksikkösaalis on kas-
vanut lähes samassa suhteessa kuin pyyntiponnistus, mutta särjen kohdalla 
yksikkösaalis on pienentynyt. Pääsyy pyyntiponnistuksen ja lahnan yksik-
kösaaliin voimakkaaseen kasvuun on vuonna 2010 alkanut särkikalojen koh-
dennettu poistopyynti rysillä. 

 

 
 

Kuva 44. Lahnan rysäpyynnin pyyntiponnistus ja yksikkösaalis Suomenlahdella 2003 – 2012. 

Vuodesta 2007 lähtien lukuihin sisältyvät tiedot myös PU - rysien lahnasaaliista (läh-

detiedot RKTL). 

 
 

 

  
 

Kuva 45. Särjen rysäpyynnin pyyntiponnistus ja yksikkösaalis Suomenlahdella 2003 – 2012. 

Vuodesta 2007 lähtien lukuihin sisältyvät tiedot myös PU - rysien särkisaaliista (läh-

detiedot RKTL). 
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4 SELVITYKSEEN VALITTUJEN KALASTUSTEN ARVIOINTIPUUT 

 

PERIAATE 1. KALAKANNAN TERVEYS 

 
1.1 Lopputulos 
 
SI 1.1.1 Kalakannan tila 

 
MSC kriteeri: Kalakanta on tasolla, joka ylläpitää korkean tuotantokyvyn 
ja jolla todennäköisyys rekrytoinnin ylikalastukselle on alhainen. 
  
Suomessa kalastuksen kohteena olevista kalalajeista vain kiintiöidyistä lajeis-
ta, eli tässä selvityksessä lohesta, on olemassa varsinainen kalakanta-arvio ja 
vertailuarvot. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan on epätoden-
näköistä, että muiden kalalajien kohdalla vertailuarvoja koskaan tultaisiin mää-
rittämäänkään. Kalakantojen tilasta tehdään kuitenkin karkeaa, 
suuruusluokkatarkkuista arviointia koekalastuksista saatujen tietojen ja saalis-
tilastojen perusteella. MSC saattaisi arvioida, että tiedot eivät muiden kuin lo-
hen kohdalla riitä tämän suoritusindikaattorin arvioimiseen ja että tässä sen 
takia olisi käytettävä riskipohjaista menetelmää (RBF). Työryhmä on kuitenkin 
pyrkinyt tekemään karkean arvion olemassa olevan tiedon pohjalta. 
 
Ahven 
Ahven on Itämerellä toteutettavan koekalastusohjelman yleisin kalalaji, ja sen 
katsotaan olevan rannikon kalapopulaatioiden hallitsevin laji (HELCOM 2013). 
 
RKTL:n arvion mukaan ahvenkannat ovat olleet pitkään runsaat Suomenlah-
della. 

 
Arvio: On hyvin todennäköistä, että ahvenkanta on sen pisteen yläpuolella, 
jossa rekrytointi olisi heikentynyt. 

 
Hauki 
Hauki on käsitelty kohdassa 2.1.1 ”Talteen otettava sivusaalis”. 
 
Kuha 

Suomenlahdella noin 86 prosenttia 37 cm:n pituisista (kalastusasetuksen ala-
mitta) kuhanaaraista on 2000-luvun valikoimattomissa kuhaverkkonäytteissä 
ollut sukukypsiä. Kymmenen Suomenlahden 14 kalastusalueesta on määrän-
nyt kuhan alamitaksi vähintään 40 cm, ja tämän pituisista kuhanaaraista noin 
96 prosenttia on sukukypsiä. 40 cm tai sitä pidempien kuhien osuus Suomen-
lahden valikoimattomassa kuhaverkkosaaliissa 2000-luvulla on ollut keski-
määrin noin 80 prosenttia. Dominoivat pituusluokat ovat olleet 41 – 43 cm:n 
kuhat. 
 
Alamittaisten (< 37 cm) kuhien osuus verkkokalastuksen sivusaaliina on 2000-
luvulla ollut keskimäärin 10,9 prosenttia (3 – 36 %). Alamittaisten kuhien 
osuus verkkosaaliissa vaihtelee käytössä olevien verkkojen solmuvälien mu-
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kaan mutta myös runsaiden vuosiluokkien esiintymisen mukaan; kun iso vuo-
siluokka on tulossa mittakokoon, sitä jää enemmän myös verkkoihin.    

 
RKTL:n tutkimuksessa, joka perustui Saaristomeren kuha-aineistoon vuosilta 
1998 - 2001, kuhan pituuden ja sukukypsyyden suhde oli lähes identtinen 
Suomenlahden kuhaan verrattuna; 37 senttimetrin pituisista kuhanaaraista 84 
prosenttia oli sukukypsiä ja 40 cm:n kuhista 95 prosenttia. RKTL totesi tällöin 
lausunnossaan, että Saaristomeren kuhan lisääntymisen kannalta alamitan 
mahdollisella muuttamisella (> 37 cm) ei käsitellyn aineiston pohjalta näyttäisi 
olevan Saaristomerellä suurta merkitystä (RKTL 2002). RKTL totesi kuitenkin 
myös, että sen sijaan kuhasaaliin kannalta kuhan alamitan nosto kasvattaisi 
Saaristomeren kuhasaalista pitkällä tähtäimellä. MSC ei kuitenkaan arvioin-
nissa ota huomioon mahdollista kasvun ylikalastusta. 
 
Arvio: On todennäköistä, että Suomenlahden kuhakanta on sen pisteen ylä-
puolella, jossa rekrytointi olisi heikentynyt. 
 
Lohi 
Suomenlahden rysäkalastus kohdistuu pääasiassa istutettuun loheen ja Kymi-
joessa luonnonvaraisesti syntyneisiin lohiin sekä osittain myös Pohjanlahden 
lohikantoihin, erityisesti Tornion- ja Kalixjoen lohiin. Saalisnäytteissä ei ole ha-
vaittu Viron luonnonkantojen lohia. 
 
Arvio: 
Istutettuihin kalakantoihin ei katsota kohdistuvan rekrytoinnin ylikalastusta. 

 
Kymijoki laskee mereen kolmena päähaarana, joissa kaikissa on vesivoimalai-
tospato estämässä lohien nousua. Ainoastaan pienimmässä suuhaarassa ole-
van voimalan yhteydessä on kalatie, ja samassa haarassa on myös joen 
ainoat nousuesteiden alapuoliset lisääntymisalueet. Näillä lisääntymisalueilla 
arvioidaan olevan nykyisellään riittävästi emolohia, eikä rekrytoinnin ylikalas-
tusta tapahdu siltä osin. Koska nousuesteiden yläpuolisille tuotantoalueille 
emolohet pääsevät nousemaan vain yhden suuhaaran kautta ja tämänkin 
kautta läpipääsy vaihtelee vesitilanteesta riippuen, ei Kymijoen lohikantaan 
kohdistuvan kalastuksen kestävyyttä voida arvioida tältä osin. Vuonna 2012 
nousuesteen yläpuolisille lisääntymisalueille pääsi nousemaan arviolta tuhat 
lohta ja taimenta (Karppinen P. ym. 2013a). Kymijoen Korkeakosken haaraan 
on suunnitteilla uusi kalatie ja olemassa olevien kalateiden toimivuutta pyritään 
parantamaan. Kymijokeen istutetaan hoitovelvoitteina vuosittain noin 150 000 
lohen vaelluspoikasta. 
 
Kalixjoen lohikanta on saavuttanut ICESin suositteleman MSY-tason suurella 
todennäköisyydellä. On todennäköistä, että kalakanta on tasolla, joka ylläpitää 
korkean tuotantokyvyn ja jolla todennäköisyys rekrytoinnin ylikalastukselle on 
alhainen. 
 
RKTL:n arvion mukaan on todennäköistä, että Tornionjoen lohikanta saavut-
taa MSY-tason 2-3 vuoden kuluttua, jolloin vuosien 2012 ja 2013 kudusta syn-
tyneet vaelluspoikaset vaeltavat mereen. Poikastuotannon arvioidaan pysyvän 
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MSY tasolla myös tämän jälkeen, mikäli meri- ja jokikalastukset pidetään ny-
kyisen suuruisina.  
 
Suomenlahden rysäkalastuksella ei katsota olevan merkittävää vaikutusta 
muihin luonnonlohikantoihin. 

 
Siika 

Valtaosa Suomenlahden siikasaaliista perustuu istutuksiin, mutta paikallisesti 
myös luonnossa lisääntyvillä merikutuisilla siikakannoilla on merkitystä. Suo-
menlahden siikaistutukset ovat olleet tuottoisia ja luoneet mahdollisuuksia 
monipuoliseen ammatti- ja vapaa-ajankalastukseen. 
 
Istutetut siiat ovat alkaneet lisääntyä luonnollisesti useissa itäisen Suomen-
lahden joissa, merkittävissä määrin Kymijoen Langinkosken haarassa ja 
Summanjoessa.   
 
Suomenlahden ammattikalastus kohdistuu lähinnä kutuvaelluksella oleviin 
kookkaisiin siikoihin, ja nuorten keskenkasvuisten siikojen pyynti on vähäistä 
(RKTL 2004). Siikojen yksilöllisessä kasvunopeudessa on suurta hajontaa, ei-
kä kalan koko näytä suuresti vaikuttavan kutukypsyyteen. 
 
Arvio: Vaellussiika on Suomenlahdella pääosin istutusten varassa, eikä istu-
tettuihin kantoihin katsota kohdistuvan rekrytoinnin ylikalastusta (RKTL 2004). 
Suurimmat uhat vaellussiian luonnossa lisääntymiselle ovat rakennettujen jo-
kien vaellusesteet (Helcom 2013). Luonnossa lisääntyvien merikutuisten sii-
kakantojen olemassaoloa uhkaavat enemmänkin rehevöitymisen aiheuttamat 
muutokset kuin kalastus (RKTL 2004). 
 
On kuitenkin epävarmaa, miten MSC suhtautuisi Suomenlahden siiankalas-
tuksen sertifiointiin. Alkuperäisiä vaellussiikakantoja ei ole, mutta istutetut 
kannat ovat alkaneet lisääntyä useissa joissa. ”Parannettujen kalastusten” 
(Enhanced fisheries) kohdallakaan kalastus ei saisi olla täysin istutusten va-
rassa. Alustavan tiedonannon mukaan (Tiedonanto MSC, Lefebure R.) siika-
kantojen tilanne Suomenlahdella on niin monimutkainen, että asia vaatii 
perusteellisen selvityksen, ennen kuin sertifioija voi ottaa kantaa kalastuksen 
sertifiointimahdollisuuksiin.  
 
Särkikalat 
Särkikalat ovat Itämerellä toteutettavan koekalastusohjelman yleisimpiä kala-
lajeja (HELCOM 2013). 
 
RKTL:n mukaan särkikaloja on Suomenlahdella runsaasti. Kalan kasvu on 
erittäin hidasta, mikä viittaa siihen, että särkikaloja on liikaa ravintovaroihin 
nähden ja niitä pitäisi harventaa entistä tehokkaammin. 
 
Arvio: On hyvin todennäköistä, että lahna- ja särkikalakannat ovat sen pisteen 
yläpuolella, jossa rekrytointi olisi heikentynyt. 
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SI 1.1.2 Vertailuarvot 
 
MSC-kriteeri: Vähimmäis- ja tavoitetasot ovat kalakannalle sopivia. 

 
Lohta lukuun ottamatta kalalajeille ei ole määritelty vähimmäis- tai tavoiteta-
soa. 
 
ICESin arvioissa lohikantojen tilasta käytetään tärkeimpänä muuttujana joen 
vaelluspoikastuotantoa suhteessa arvioituun poikastuotantokapasiteettiin. 
ICESin suositus on, että mikäli tavoitteena on elvyttää lohikanta MSY-tasolle, 
vaelluspoikastuotannon vähimmäistavoitteena käytetään 75 prosenttia arvioi-
dusta tuotantopotentiaalista. Myös Euroopan Komissio on suositellut samaa 
tavoitteenasetusta ehdotuksessaan Itämeren lohen hoito-ohjelmaksi. Tornion-
joelle ja Kalixjoelle on määritelty MSY-taso ICESin suositukseen perustuen. 
Kymijoen tuotannolle ei toistaiseksi ole määritelty MSY-tasoa. 

 
Syksyllä 2013 valmistuneessa kansallisessa lohi- ja meritaimenstrategiassa 
Tornionjoen vaelluspoikastuotannon vähimmäistavoitteeksi ehdotetaan 80 
prosenttia arvioidusta tuotantopotentiaalista. 

 
Arvio: ICES on arvioinut, että vaelluspoikastuotannon vähimmäistavoitteena 
käytettävä 75 prosenttia arvioidusta tuotantopotentiaalista on MSY:n mukai-
nen tuotantotaso usealla Itämeren lohikannalla ja on siten hyvä tavoitetaso lo-
hikantojen hoidossa. Tornionjoen ja Kalixjoen lohikannoille asetettu 
tavoitetaso on hyvin todennäköisesti sillä tasolla, jossa MSY on joko saavutet-
tu tai tullaan saavuttamaan 2 – 3 vuoden kuluessa. 
 
Vertailuarvojen puuttuessa on epätodennäköistä, että arvioinnin kohteena ole-
vat muut kalakannat täyttäisivät tarvittavat pisteytyskriteerit läpäistäkseen tä-
män suoritusindikaattorin perinteistä arviointimenetelmää käytettäessä. 
Riskipohjainen menetelmä (RBF) saattaisi kuitenkin määrittää, että kalastuk-
sen kalakannoille aiheuttama riski (yhdessä alueen muiden kalastusten kans-
sa) olisi alhainen – perustuen lajien rekrytointipotentiaaliin ja istutusmääriin 
sekä hyödyntämistasoon. 

 
SI 1.1.3 Kannan vahvistuminen 

 
MSC-kriteeri: Jos kalakanta on ehtynyt, kannan vahvistumisesta on to-
disteita määritellyn aikaraamin sisällä. 

 
Ahven, kuha, siika ja särkikalat 

 
Arvio: Vaellussiika on Suomenlahdella istutusten varassa. HELCOMin mu-
kaan suurin uhka vaellussiian luonnossa lisääntymiselle ovat rakennettujen 
jokien vaellusesteet. Luonnossa lisääntyvien merikutuisten siikakantojen ole-
massaoloa uhkaavat enemmänkin rehevöitymisen aiheuttamat muutokset kuin 
kalastus (RKTL 2004). Ahven-, kuha- ja särkikalakannat eivät ole ehtyneitä 
(katso kohta SI 1.1.1). 
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Lohi 

Itämeren lohen kalastusta säädellään kansainvälisesti ja kansallisesti. Säätely 
on rajoittanut merikalastusta lähes kaikissa Itämeren maissa vuosina 2012 - 
2013, jonka seurauksena kutulohia on säästynyt jokiin suhteellisesti enemmän 
kuin aiempina vuosina. Kalixjoki on suurella todennäköisyydellä saavuttanut 
MSY-tason. Tornionjoki saavuttaa MSY-mukaisen vaelluspoikastuotannon 
mahdollisesti vuonna 2016, jolloin valtaosa vuoden 2012 kudusta peräsin ole-
vat vaelluspoikasista lähtee merivaellukselle. 

 
Kymijoen lohentuotannolle ei ole määritetty MSY-tasoa. Kymijoessa syntynei-
tä lohia on rysäsaaliissa ollut keskimäärin kaksi prosenttia. 

 
Arvio: Yli kaksi kolmasosaa Suomenlahden ammattikalastuksen rysistä saata-
vista lohista on peräisin vaelluspoikasistutuksista. Keskimäärin vajaa kolman-
nes on ollut Kalix- ja Tornionjojen kantaa. Kalixjoen ja Tornionjoen 
lohikantojen vahvistumisesta on todisteita. Myös Kymijoen poikastiheyksien 
seurantatietojen perusteella joen luonnonvarainen vaelluspoikastuotanto on 
vahvistumassa. Vahvistumisen jatkuminen myös tulevaisuudessa edellyttää, 
että kalastuksen määrä ei kasva merkittävästi nykytasosta. EU:ssa on lisäksi 
hyväksymistä vaille valmis lohen hoitosuunnitelma, ja Suomessa valmistui 
syksyllä 2013 ehdotus kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi. 

 
1.2 Pyyntistrategia (hallinta) 

 
SI 1.2.1 Pyyntistrategia (seurannan, kanta-arvioinnin, säätelyn ja toimenpiteiden yhdis-

telmä) 
 
MSC-kriteeri: Käytössä on selkeä ja varovaisuusperiaatteen mukainen 
pyyntistrategia (jolla hallitaan kalastuksen vaikutusta kalakantaan). 

 
Suomen elinkeinokalataloudessa noudatetaan EU:n yhteistä kalastus-
politiikkaa, jonka keskeisenä tavoitteena on kestävä kalastus. Suomessa on 
lisäksi voimassa maa- ja metsätalousministeriön laatima, kuusivuotinen Kan-
sallinen ammattikalastusohjelma (2010 – 2015). Ohjelman tavoitteena on 
varmistaa, että ala kehittyy taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestä-
vänä elinkeinona. Ammattikalastusohjelma täydentää Suomen elinkeinokala-
talouden strategiasuunnitelmaa ja sitä toteuttavaa toimintaohjelmaa 2007 – 
2013.  
 
Kaikista lajeista on olemassa RKTL:n kalakantaseurannan tuottamaa tietoa, 
jota käytetään kalastuksen säätelytarpeen arviointiin ja kalakantojen hoidon 
suunnitteluun. 
 
Lohi 
Itämeren lohenkalastusta säädellään teknisillä kalastusmääräyksillä neuvos-
ton asetuksella (EY) N:o 2187/2005. Sen lisäksi EU:n erillisellä asetuksella 
säädetään vuotuiset kalastuskiintiöt, jotka jaetaan jäsenvaltioille suhteellisen 
vakauden periaatteen mukaisesti. Kalastuskiintiöistä päätettäessä otetaan 
huomioon Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteelliseen kala-
kanta-arvioon perustuva suositus sekä Euroopan Komission tieteellis-teknis-
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taloudellisen kalastuskomitean (STECF) lausunto. Lisäksi Itämeren neuvoa-
antava toimikunta (BS RAC) antaa omat suosituksensa komissiolle Itämeren 
kalalajien osalta, ja ne voivat poiketa ICES:in suosituksista. Kiintiön lisäksi lo-
henkalastusta säädellään kalastusasetuksessa annetuin alamitta- ja pyydysra-
joituksin. 
 
Suomenlahden lohikantojen osalta ei ole analyyttistä kalakanta-arviota, mutta 
ICES katsoo että nykyisen suuruinen lohenkalastus meressä mahdollistaa lo-
hikantojen vahvistumisen. Tästä syystä Suomenlahden kiintiösuositus vuodel-
le 2014 perustui alueen kolmen edellisen vuoden lohisaaliin keskiarvoon. 
Samalla ICES suosittelee, että Viron luonnonlohikantoihin kohdistuvaa kalas-
tusta ei tulisi olla lainkaan. Suomen rannikon rysäsaalisnäytteissä ei ole ha-
vaittu Viron lohijokien kantaa olevia lohia. 

 
Kalastuskiintiöstä päättää vuosittain EU:n ministerineuvosto poliittisin perus-
tein, ja kiintiöt ovat olleet lähempänä BS RACin suosituksia ja suurempia kuin 
ICES:in suositukset. 

 
Lohenkalastuksen hallintajärjestelmä tulee tarkentumaan, kun Euroopan ko-
mission ehdotus Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalas-
tuksien monivuotiseksi suunnitelmaksi (EU/2011/1509) sekä Suomen 
kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia tulevat voimaan. 

 
Arvio: Suomenpuoleisen rannikon lohen rysäkalastuksen hallintajärjestelmä 
perustuu kannan tilan vuosittaiseen arviointiin, ja vuosittain päätettävän kalas-
tuskiintiön avulla kalastuksen määrä voidaan tarvittaessa pitää kestävällä ta-
solla. Kansalliset kalastusrajoitukset voidaan haluttaessa sopia tiukemmiksi 
kuin kansainväliset sopimukset edellyttävät. 

 
Siika 
MMM:n asettama työryhmä ehdotti keväällä 2013 erityisen siikaohjelman laa-
timista. Verkkojen solmuvälirajoitusten ja siian rauhoitusaikaa koskevien sää-
dösten lisäksi ohjelmassa esitetään siikakantojen tilan parantamiseksi 
pidemmän aikavälin toimenpiteitä, jotka liittyivät lähinnä siian lisääntymisym-
päristöjen kunnostamiseen, istutustoimintaan ja tutkimukseen. 
 
Arvio: Siikaohjelma edustaa varsin hyvin tarkoitettua pyyntistrategiaa, ja siihen 
liittyy tiedonkeruujärjestelmä. Ohjelma on tuore, joten sen vaikuttavuudesta ei 
vielä ole tietoa. RKTL kuitenkin ennustaa siikaohjelmaan liittyvässä vaikutus-
ten arvioinnissaan, että uusi säätelyjärjestelmä tulee parantamaan vaellussii-
an tilannetta. 
 
Ahven, kuha ja särkikalat 

Näiden lajien kohdalla ei ole varsinaista pyyntistrategiaa, mutta kalastusta 
säädellään alamitta- ja pyydysrajoituksin (kalastusasetuksen määräykset, alu-
eelliset määräykset taulukko 1, s. 14). Suomenlahden kalastusalueet ovat li-
säksi perustaneet alueelleen useita rauhoituspiirejä lähinnä kuhan kesäkuisen 
kuturauhan takaamiseksi. 
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Kalastusalueet säätelevät kalastuksen tehokkuutta myös pyydysyksiköinnin 
avulla. Tätä tullaan tarkentamaan uudessa kalastuslaissa, joka on parhaillaan 
lausuntokierroksella. 
 
Suomen lainsäädännöstä löytyy myös muita keinoja puuttua kalastukseen mi-
käli tarvetta on (mm. kalastusalueet, ELY-keskukset). 
 
Arvio: Vaikka ahvenen, kuhan ja särkikalojen kohdalla ei ole varsinaista pyyn-
tistrategiaa, hallinnolla on mahdollisuuksia rajoittaa pyyntiä, mikäli yksikkösaa-
liin tai muiden vertailuarvojen perusteella siihen on tarvetta. 

 
SI 1.2.2 Pyynnin säätelyä koskevat säännöt ja työkalut 

 
MSC-kriteeri: Käytössä on hyvin määritellyt ja toimivat pyynnin säätelyä 
koskevat säännöt. 

 
Kaikista kalakannoista on käytettävissä RKTL:n tuottamaa tietoa esimerkiksi 
saaliista ja kalastuskuolevuudesta. 
 
Lohi 
Lohen suurin sallittu saalis määritetään vuosittain jokien vaelluspoikastuotan-
non perusteella, perusteena 75 % suurimmasta mahdollisesta vaelluspoikas-
tuotannosta. 

 
Lohen pyyntiä merialueella harjoittavan aluksen päällikkö on velvollinen anta-
maan saaliin purkamisilmoituksen ELY - keskukselle 48 tunnin kuluessa saa-
liin purkamisesta. Lohikiintiön täyttyessä kalastus keskeytetään maa- ja 
metsätalousministeriön päätöksellä. 
 
Arvio: Lohenkalastuksen säätelyjärjestelmän avulla lohikannan tila saadaan 
tarvittaessa vahvistumaan ja pysymään tavoitetasolla. 

 
 Siika 

Arvio: Siikaohjelma on tuore, joten sen vaikuttavuudesta ei vielä ole tietoa. 
RKTL kuitenkin ennustaa siikaohjelmaan liittyvässä vaikutusten arvioinnis-
saan, että uusi säätelyjärjestelmä tulee parantamaan vaellussiian tilannetta. 

 
Ahven, kuha ja särkikalat 
Ahvenen, kuhan ja särkikalojen kohdalla ei ole käytössä pyynnin säätelyä 
koskevia sääntöjä. 
 
Kalastusalue voi kalastuslain 1 §:ssä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 
jollei muita keinoja ole sopivasti käytettävissä, perustaa enintään kymmeneksi 
vuodeksi rauhoituspiirin vesialueelle, jossa arvokkaat kalalajit kutevat tai oles-
kelevat tai jota ne käyttävät kulkutienään. Kalastusalueet voivat myös kieltää 
tietynlaisen pyydyksen tai kalastustavan käytön, mikäli erityis-olosuhteet tai 
tärkeät kalakannan hoitoon liittyvät näkökohdat joillakin alueella sitä vaativat. 

 
Arvio: Vaikka ahvenen, kuhan ja särkikalojen kohdalla ei ole pyyntistrategiaa 
tai pyynnin säätelyä koskevia sääntöjä, hallinnolla on mahdollisuuksia rajoittaa 
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pyyntiä, mikäli yksikkösaaliin tai muiden vertailuarvojen perusteella siihen on 
tarvetta. 

 
SI 1.2.3 Tiedot / seuranta 

 
MSC-kriteeri: Pyyntistrategian tueksi kerätään relevantit / asiaankuuluvat 
tiedot. 
 
RKTL arvioi ja seuraa lohikantoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä saalistilastojen, 
saalisnäytteiden, kalanmerkkipalautusten, poikasseurantojen, nousukala-
seurantojen, elinympäristökartoitusten ja erillisten lisätutkimusten avulla. Kan-
sainvälinen merentutkimusneuvosto arvioi lohikantojen tilan vuosittain. 
 
Siikakantojen kohdalla RKTL:llä ei ole erityistä seurantaa Suomenlahdella, 
mutta EU:n tiedonkeruuohjelman puitteissa tietoja kerätään muun muassa 
saaliista ja pyyntiponnistuksesta. 
 
RKTL seuraa myös rannikon kuha- ja ahvenkantoja ja niiden kehitystä sekä 
ammattikalastuksen vaikutusta niihin. 
 
Kalastusta harjoittavien alusten ja kalastajien määrä, käytössä olevat pyydys-
tyypit ja pyyntiponnistus sekä saaliit tiedetään (ammattikalastaja- ja alusrekis-
terit, saaliseuranta). 
 
Tieto vapaa-ajankalastuksen saaliista on arvio. Tilaston aineisto kerätään pos-
tikyselyllä, jonka otos poimitaan väestötietojärjestelmästä. 
 
RKTL:n seurantaohjelman lisäksi Itämeren kalakantojen ja kalayhteisöjen ra-
kennetta seurataan muun muassa Itämeren rantavaltioiden yhteisen seuran-
taohjelman puitteissa (HELCOM). Ohjelmassa arvioidaan merialueiden 
ekologista tilaa kalastoon perustuvilla indikaattoreilla, ja koekalastukset yleis-
katsausverkoilla suoritetaan tietyillä koekalastusalueilla vuosittain. Suomen-
lahden koekalastusalueet ovat Helsinki ja Tvärminnen vuodesta 2005 lähtien. 

 
Arvio: Kalakantojen rakenteesta, runsaudesta, tuottavuudesta sekä laivaston 
koosta ja pyyntimääristä on relevanttia tietoa pyyntistrategian ja hallinnan tu-
eksi. Kalastuksen kohteena olevista lohikannoista on eniten tietoa. ICES on 
suositellut, että Suomenlahden osalta tulisi harkita ns. indeksijoen perustamis-
ta, jossa seurattaisiin vuosittain jokeen nousevien kutukalojen määrää, poikas-
tiheyksiä lisääntymisalueilla ja joesta lähtevien vaelluspoikasten määrää. Tällä 
hetkellä yhdessäkään joessa näitä kaikkia muuttujia ei seurata, mutta indeksi-
joen perustaminen on suunnitteilla Viron puolelle.   
 
Arvio vapaa-ajankalastuksen saalismääristä on erittäin epävarma. 
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SI 1.2.4 Kalakannan arviointi 
 
MSC-kriteeri: Kalakannan tilasta on olemassa riittävän tarkka arvio. 

 
RKTL seuraa kalakantojen tilaa ja kehitystä ja kalastuksen vaikutusta niihin. 
Tietojen avulla arvioidaan kalastuskiintiöiden piiriin kuuluvien kalalajien osalta 
muun muassa kalakantojen kokoa ja vuosiluokkavahvuuksia. 
 
Lohikantojen tilan arvio perustuu joen vaelluspoikastuotannon määrään suh-
teessa suurimpaan mahdolliseen vaelluspoikastuotantoon. Kannan arviossa 
otetaan huomioon myös keskeisimmät epävarmuustekijät. 

 
Arvio: Kalastuksen kohteena olevien lohikantojen seuranta on asianmukainen 
ja Pohjanlahden luonnonlohikantojen osalta arvio perustuu vertailuarvoihin. 
Kannan arviossa otetaan huomioon myös keskeisimmät epävarmuustekijät. 
ICESin mukaan tiedot villien lohien hyödyntämisasteesta sekakanta-
kalastuksessa sekä eri kantojen sekoittumisesta niiden vaelluksella Suomen-
lahden, Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden välillä ovat kuitenkin puutteelliset. 
 
Ahvenen, kuhan, siian ja särkikalojen kantojen arviointia varten ei ole käytös-
sä vertailuarvoja, mutta karkeaa, suuruusluokkatarkkuista arviointia kalakanto-
jen tilasta tehdään koekalastuksista saatujen tietojen ja saalis-tilastojen 
perusteella. 
 

PERIAATE 2: VAIKUTUKSET EKOSYSTEEMIIN 

 
2.1 Talteen otettavat sivusaalislajit 

 
SI 2.1.1 Lopputulos   

 
MSC-kriteeri: Kalastus ei aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan 
riskiä talteen otettaville kalalajeille eikä estä ehtyneiden talteen otettavi-
en kalalajien elpymistä. 
 
Koska Suomenlahden rannikkokalastus on monilajikalastusta, nyt arvioitavana 
olevien kalastusten päälajeja saadaan myös muiden kalastusten ”muina tal-
teen otettavina lajeina” ja ne on arvioitu periaatteen 1 alla. Muita talteen otet-
tavia kalalajeja ovat hauki ja meritaimen. 

 
Hauki 

Haukea saadaan lähes kaiken kalastuksen sivusaaliina, mutta vain ahvenen 
ja kuhan verkkokalastuksessa hauen osuus sivusaaliina ylittää 5 prosenttia, 
jolloin se MSC-arvioinnin sääntöjen mukaan lasketaan ”pääsivusaalislajiksi” 
(main). 
 
Hauen taantumisesta Suomen rannikon ulkosaaristossa on tehty havaintoja 
1970-luvulta lähtien. Suomessa taantumista on havaittu Ahvenanmaalla ja ul-
kosaaristossa pitkin rannikkoa. Ilmiön syytä ei tiedetä, mutta todennäköisimpi-
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nä vaikuttajina pidetään ympäristönmuutoksia. Sisäsaaristossa haukea on ol-
lut edelleen runsaasti. 
 
Ahventa ja kuhaa kalastetaan Suomenlahdella pääasiassa 40 – 50 mm ver-
koilla.  Verkkokalastus on 2000-luvulla vähentynyt. Noin kolme neljäsosaa ku-
tupyynnin haukisaaliista on koiraita. Haukikoiraat tulevat sukukypsiksi 
pienempinä kuin naaraat, joten koiraiden määrä ei ole lisääntymistä rajoittava 
tekijä. 
 
Alle 50-senttiset hauet kasvavat nopeasti. Haukisaaliista saataisiin todennä-
köisesti parempi tuotto 50 – 60 mm verkolla, joilla pyydetyistä hauista yli 95 
prosenttia on yli 50-senttisiä. MSC ei kuitenkaan arvioinnissa ota huomioon 
mahdollista kasvun ylikalastusta. 
 
Arvio: On hyvin todennäköistä, että kuhan- ja ahvenen verkkokalastus ei ai-
heuta vakavan tai peruuttamattoman haitan riskiä Suomenlahden haukikan-
noille. Muissa kalastusmuodoissa hauen osuus saaliista on alle viisi 
prosenttia. 

 
 Meritaimen 

Meritaimenen osuus on lohenkalastusta lukuun ottamatta kaikkien kalastusten 
saaliista alle 5 prosenttia. Alle viiden prosentin saalisosuudet katsotaan MSC-
sertifioinnissa vähäisiksi (minor). MSC voi katsoa kalan ”pääsivusaalislajiksi”, 
vaikka sen osuus olisikin vähäinen (< 5 %), mutta se on uhanalainen (Tiedon-
anto MSC Epps M.). Toistaiseksi ei kuitenkaan ole asetettu tarkkoja raja-
arvoja, vaan sertifioija arvioi subjektiivisesti sen, onko kalastuksen aiheuttama 
kuolleisuus niin suurta, että se estää populaation elpymisen. 

 
Lohen rysäkalastuksessa taimenen osuus talteen otettavasta arvokalasaaliista 
(lohi, siika, taimen) on vuosien 2007 – 2012 aikana ollut keskimäärin 10 pro-
senttia (6 641 – 11 080 kg).  Suomenlahdella taimensaaliista yli 80 prosenttia 
on istutettua kalaa, joten lohen rysäkalastuksessa luonnonkudusta peräisin 
olevien taimenten osuus arvokalasaaliista on noin kaksi prosenttia. Kun lisäksi 
osa lohen rysäkalastuksesta tapahtuu valtion yleisvesialueella, missä kaikki 
luonnonkantaa olevat, rasvaevälliset meritaimenet vapautetaan, luonnonku-
dusta peräisin olevien taimenten osuus lohirysien talteen otettavasta arvoka-
lasaaliista on kaiken kaikkiaan alle prosentin luokkaa. 

 
Sivusaaliina saatetaan saada myös alamittaisia meritaimenia. Rysästä kalat 
voidaan palauttaa elävänä mereen, joten rysäkalastuksesta ei aiheutune mer-
kittävää haittaa meritaimenen luonnonkantojen säilymiselle. Sen sijaan verk-
kokalastuksessa on vaara, että kalat kuolevat verkossa tai kaloja irrotettaessa. 
Meritaimen osuus verkkokalastuksen sivusaaliina on kuitenkin pieni. Vuonna 
2012 alle prosentti (0,8 %, 1 565 kg) 36 – 50 mm verkoilla saadusta kokonais-
kalansaaliista oli meritaimenta, josta valtaosa on istutettua. Taimenten pieni 
osuus verkkokalastussaaliissa kuvastaa ennen muuta taimenkantojen heikkoa 
tilaa, eikä sitä, että verkkokalastus ei osaltaan lisäisi riskiä Suomen, Viron ja 
Venäjän uhanalaisten meritaimenen luonnonkantojen säilymiselle. Suomen-
lahden ammattikalastuksessa rysä- ja verkkopyynnissä eri syistä poisheitettyjä 
taimenia oli yhteensä 1,5 tonnia vuonna 2010 ja 1,1 tonnia vuonna 2011. 
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Arvio: 
Yli 80 prosenttia Suomenlahden ammattikalastuksen taimensaaliista on peräi-
sin vaelluspoikasistutuksista. Rekrytoinnin ylikalastus ei tältä osin tule kysy-
mykseen.  
 
Lohistrategiatyöryhmän esityksen mukaan vuodesta 2015 lähtien kaikki ras-
vaevälliset luonnontaimenet on vapautettava, ja silloin kun kalat voidaan va-
pauttaa pyydyksestä (rysästä) elävinä ja vahingoittumattomina, kalastus ei 
aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan riskiä myöskään taimenen luon-
nonkannoille. Sen sijaan verkkokalastuksessa on riski, että alamittaisia ja ras-
vaevällisiä luonnontaimenia kuolee tai vahingoittuu verkoissa tai kaloja 
irrotettaessa. Näin ollen ei pystytä arvioimaan, miten paljon verkkokalastuksen 
aiheuttama kuolleisuus vaikuttaa Suomenlahden taimenen luonnonkantoihin, 
mutta kuitenkin se osaltaan lisää erittäin uhanalaisiin meritaimenkantoihin 
kohdistuvia uhkatekijöitä. 

 
SI 2.1.2 Hallinta 

 
MSC-kriteeri: Talteen otettavien sivusaalislajien hallinnointia varten on 

toimintasuunnitelma, jolla pyritään varmistamaan, että kalastus ei aiheu-
ta vakavan tai peruuttamattoman haitan riskiä talteen otettaville kalala-
jeille.  
 
Suomen elinkeinokalataloudessa noudatetaan EU:n yhteistä kalastus-
politiikkaa, jonka keskeisenä tavoitteena on kestävä kalastus. 

 
Hauki 

Hauenkalastusta ei kansallisella tasolla rajoiteta alamitta-, solmuväli-, kiintiö- 
tai aikarajoituksin. Suomenlahdella on kuitenkin kalastusaluekohtaisia rajoi-
tuksia, jotka vaikuttavat myös hauen kalastukseen (taulukko 1, s. 14). Verkko-
rajoitusten lisäksi Porvoon-Sipoon kalastusalueella on voimassa hauen 
alamitta 50 cm (koskee entisen Sipoon kalastusalueen vesialueita). 
 
Kalastusalueet säätelevät kalastuksen tehokkuutta myös pyydysyksiköinnin 
avulla. Tätä tullaan tarkentamaan uudessa kalastuslaissa, joka on parhaillaan 
lausuntokierroksella. 
 
Suomen lainsäädännöstä löytyy myös muita keinoja puuttua kalastukseen, 
mikäli tarvetta on (kalastusalueet, ELY-keskukset). 
 
Arvio: Vaikka hauen kohdalla ei ole varsinaista pyyntistrategiaa, hallinnolla on 
mahdollisuuksia rajoittaa pyyntiä, mikäli yksikkösaaliin tai muiden vertailuarvo-
jen perusteella siihen on tarvetta. 
 
Meritaimen 

Meritaimenen kalastusta Suomen merialueella säädellään kalastusasetuksella 
ja Suomenlahdella erikseen ja kalastusasetusta tiukemmin Uudenmaan ja 
Kaakkois-Suomen ELY - keskusten sekä Kirkkonummi-Porkkalan, Pyhtään ja 
Kotkan kalastusalueiden päätöksillä (katso 3.3.3.1). Rajoitukset koskevat me-
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ritaimenen alamittaa ja rauhoitusaikaa, pyydysten rakennetta ja silmäkokoa 
sekä rasvaevällisten meritaimenten vapauttamista. 

 
Marraskuussa 2013 valmistuneessa Kansallisessa lohi- ja meritaimen-
strategiassa ehdotetaan, että kaikki 1-vuotiaina tai sitä kookkaampina istutet-
tavat meritaimenet (elvytys- ja palautusistutuksia lukuun ottamatta) tulee ras-
vaeväleikata vuoden 2016 istutuksista alkaen, ja mikäli mahdollista 
vapaaehtoiselta pohjalta vuoden 2015 istutuksista alkaen ja että Suomenlah-
den meri- ja jokialueella kaikki rasvaevälliset meritaimenet tulee vapauttaa 
vuodesta 2015 alkaen. Verkkokalastuksessa kalat voivat kuitenkin kuolla ver-
kossa tai niitä irrotettaessa, joten verkkokalastus lisää osaltaan riskiä meri-
taimenen luonnonkantojen säilymiselle. 
 
Arvio: Meritaimenen kalastuksen hallinnointia varten on kalastusasetuksen li-
säksi valmisteilla erityinen strategia, jonka avulla pyritään vähentämään kalas-
tuksesta aiheutuvia vakavan tai peruuttamattoman haitan riskiä riskejä 
taimenen luonnonkannoille. 

  
SI 2.1.3 Tiedot  

 
MSC kriteeri: Talteen otettavien kalalajien luonteesta ja määrästä on 

olemassa riittävästi tietoa, jotta kalastuksen aiheuttama riski ja talteen 
otettavien kalalajien hallintaan tarkoitetun strategian toimivuus voidaan 
määritellä. 

 
RKTL arvioi ja seuraa meritaimenkantoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä saalisti-
lastojen, saalisnäytteiden, kalanmerkkipalautusten, poikasseurantojen, nousu-
kalaseurantojen, elinympäristökartoitusten ja erillisten lisätutkimusten avulla. 

 
RKTL seuraa myös rannikon haukikantoja ja niiden kehitystä sekä kalastuk-
sen vaikutusta niihin. 
 
Kalastusta harjoittavien alusten ja kalastajien määrä, käytössä olevat pyydys-
tyypit ja pyyntiponnistus sekä saaliit tiedetään (ammattikalastaja- ja alusrekis-
terit, saaliseuranta). 
 
Tieto vapaa-ajankalastuksen saaliista on arvio. Tilaston aineisto kerätään pos-
tikyselyllä, jonka otos poimitaan väestötietojärjestelmästä. 
 
RKTL:n seurantaohjelman lisäksi Itämeren kalakantojen ja kalayhteisöjen ra-
kennetta seurataan muun muassa Itämeren rantavaltioiden yhteisen seuran-
taohjelman puitteissa (HELCOM). Ohjelmassa arvioidaan merialueiden 
ekologista tilaa kalastoon perustuvilla indikaattoreilla, ja koekalastukset yleis-
katsausverkoilla suoritetaan tietyillä koekalastusalueilla vuosittain. Suomen-
lahden koekalastusalueet ovat Helsinki ja Tvärminnen vuodesta 2005 lähtien. 
 
Arvio: Hauki- ja taimenkantojen rakenteesta, runsaudesta, tuottavuudesta se-
kä laivaston koosta ja pyyntimääristä on relevanttia tietoa pyyntistrategian ja 
hallinnan tueksi. Arvio vapaa-ajankalastuksen saalismääristä on erittäin epä-
varma. 
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2.2 Sivusaalislajit (poisheitettävät) 

 
SI 2.2.1 Lopputulos 

 
MSC-kriteeri: Kalastus ei aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan 

riskiä sivusaalislajeille tai –lajiryhmille eikä estä ehtyneiden sivusaalisla-
jien tai - lajiryhmien elpymistä. 

 
Särkikalat 

Suurin osa poisheitettävästä sivusaaliista on särkikaloja kuten lahnaa ja sär-
keä. Suurin osa särkikaloista otetaan kuitenkin talteen poistokalastustarkoi-
tuksessa, mistä syystä särkikalakantojen tila ja arvio kalastuksen vaikutuksista 
on käsitelty periaatteen 1 alla.  

 
Harmaahylkeet 

Harmaahylje luokitellaan Suomessa riistaeläimeksi. Suomen uhanalaisuus-
luokituksessa 2010 halli on luokiteltu elinvoimaiseksi (vuonna 2000 silmällä 
pidettävä). Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n mukaan hallin uhan-
alaisuusluokitus on ”Least Concern” (LC). 
 
Hylkeet pääsevät satunnaisesti hylkeenkestävienkin rysien kalapesään, jos ne 
onnistuvat rikkomaan rysänieluun asennetun suojakalterin. Tällöin hylkeet 
saattavat hukkua. Suojakalterin asentamisen lisäksi ammattikalastajat pyrkivät 
estämään hylkeiden sivusaaliiksi joutumista ponttonirysän välipesään asen-
nettavien esteverkkojen avulla (Lehtonen ym. 2012). Verkkokalastuksessa 
pyydysten havasmateriaali on niin ohutta ja hylkeelle pienisilmäistä, että hyl-
keet eivät jää niihin kiinni. 
 
RKTL:n koordinoiman ECOSEAL-hankkeen tulosten mukaan rysiin päätyy ke-
vätaikaan eniten aiemmin keväällä syntyneitä poikasia ja syksyllä esiaikuisia 
ja aikuisia uroksia, jotka eivät ole kannan kehitykselle niin tärkeitä kuin naa-
raat. 
 
Hylkeenmetsästyksestä ja satunnaisesti sivusaaliiksi joutumisesta huolimatta 
Itämeren harmaahyljekannan koko kasvaa edelleen noin 10 prosentin vuosi-
vauhtia. 
 
Arvio: On hyvin todennäköistä, että kalastus ei aiheuta vakavan tai peruutta-
mattoman haitan riskiä harmaahyljekannoille. 
 
Linnut 

Merilintujen sivusaaliiksi joutumisen yleisyydestä Suomessa on vähän tietoa. 
Tiedonkeruu on tarkentunut vuoden 2013 alusta lähtien. Kalastajat merkitse-
vät kalansaalislomakkeeseen myös pyydykseen jääneet linnut. Alustavien tie-
tojen mukaan lintuja on ilmoitettu jäävän pyydyksiin hyvin vähän (kirjallinen 
tiedonanto, Suominen P.), eikä missään tapauksessa ainakaan niin paljon, et-
tä kalastus aiheuttaisi lintukannoille vakavan tai peruuttamattoman haitan ris-
kiä. 
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Arvio: On hyvin todennäköistä, että kalastus ei aiheuta vakavan tai peruutta-
mattoman haitan riskiä merilintukannoille. 
 

SI 2.2.2 Hallinta 
 
MSC-kriteeri: Sivusaaliin hallinnointia varten on toimintasuunnitelma, 
jolla pyritään varmistamaan, että kalastus ei aiheuta vakavan tai peruut-
tamattoman haitan riskiä sivusaalislajien populaatioille. 

 
Särkikalat 
Särkikalojen kalastuksen hallinta on esitetty periaatteen 1 alla. 
 
Harmaahylkeet ja linnut 

Harmaahylkeiden joutumista rysiin on pyritty vähentämään muun muassa tu-
kemalla kalastajien investointeja hylkeenkestäviin pyydyksiin. 
 
Euroopan komissio on hyväksynyt toimintasuunnitelman merilintujen tahatto-
man pyynnin vähentämiseksi (Euroopan komissio 2012). Toimintasuunnitelma 
noudattaa yhtä YKP:n tavoitetta, jossa korostetaan tarvetta minimoida kalas-
tustoiminnan vaikutus meren ekosysteemeihin ja ottaa asteittain käyttöön 
ekosysteemiin perustuva lähestymistapa kalastuksenhoidossa. Suunnitelmas-
sa ehdotetaan seuraavia erityistavoitetta: 
 

 varmistetaan johdonmukaisuus ja tuloksellisuus nykyisissä hoito-
toimenpiteissä EU:n vesillä ja EU:n ulkopuolisilla vesillä 

 kerätään tietoja merilintujen joutumisesta sivusaaliiksi kalastuksessa EU:n 
vesillä ja EU:n ulkopuolisilla vesillä 

 toteutetaan sivusaaliiden vähentämistoimenpiteitä 

 lisätään tietoisuutta tästä ongelmasta kalastusalalla 

 kannustetaan ja rahoitetaan tarkoituksenmukaista tutkimusta merilintujen 
sivusaaliiden minimoimiseksi 

 
Jäsenvaltioita pyydetään raportoimaan komissiolle kahden vuoden välein me-
rilintujen jäämisestä sivusaaliiksi sekä vähentämistoimien toteuttamisesta ja 
tehokkuudesta. 
 
Arvio: Merilintujen ja hylkeiden tahattoman pyynnin hallinnointia varten on toi-
mintasuunnitelma, jolla pyritään varmistamaan, että kalastus ei aiheuta vaka-
van tai peruuttamattoman haitan riskiä sivusaaliiksi joutuvien eläinten 
populaatioille. 
 

SI 2.2.3 Tiedot 
 
MSC-kriteeri: Sivusaaliin luonteesta ja määrästä on olemassa riittävästi 
tietoa, jotta kalastuksen aiheuttama riski ja sivusaaliin hallintaan tarkoi-
tetun strategian toimivuus voidaan määritellä. 
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Harmaahylkeet ja linnut 

Kalastajat ilmoittavat kalansaalislomakkeissa myös sivusaaliiksi jääneet hyl-
keet. RKTL on kartoittanut tilannetta myös RKTL:n koordinoimassa ECOSEAL 
– hankkeessa. 
 
Toistaiseksi tietoja merilintujen jäännistä tahattomasti kiinni pyydyksiin ei ole 
kattavasti tilastoitu. Tilanne on kuitenkin paranemassa vuoden 2013 alusta 
aloitetun seurannan ansiosta. 
 
Arvio: Tiedon kalastuksen sivusaaliista voidaan katsoa olevan riittävä, jotta 
keskeiset vaikutukset voidaan päätellä.    
 

2.3 Uhanalaiset, vaarantuneet ja suojellut lajit (ETP -lajit  eli Endangered, Threatened 

and Protected species) 
 

ETP -lajeiksi katsotaan kansallisessa lainsäädännössä ja / tai sitovissa kan-
sainvälisissä sopimuksissa (esim. CITES) tunnistetut lajit.  
 
Pelkästään ei-sitovilla listoilla (esim. IUCNin tai HELCOMin punainen lista) tai 
ei-sitovissa suunnitelmissa (esim. FAO:n International Plans of Action) tunnis-
tettuja lajeja ei katsota ETP -lajeiksi. 
 

SI 2.3.1 Lopputulos 
 
MSC-kriteeri: Kalastus täyttää ETP lajien suojelemiseksi asetetut kansal-

liset ja kansainväliset vaatimukset. Kalastus ei aiheuta vakavan tai pe-
ruuttamattoman haitan riskiä ETP lajeille eikä estä ehtyneiden ETP lajien 
elpymistä. 

 
Kalalajeista ainoastaan Saimaan nieriä on Suomessa lailla rauhoitettu laji, ei-
kä sitä esiinny Suomenlahdella. 
 
EU-lintudirektiivissä on mainittu useita erityistä suojelua edellyttäviä lintulajeja, 
joita liikkuu myös Suomenlahdella. Lintujen jäämisestä pyydyksiin ei ole vielä 
kattavaa tietoa, mutta alustavien tietojen mukaan lintuja ylipäätään on ilmoitet-
tu jäävän pyydyksiin hyvin vähän (Tiedonanto, Suominen P.). Missään tapa-
uksessa lintuja ei jää pyydyksiin ainakaan niin paljon, että kalastus aiheuttaisi 
lintukannoille vakavan tai peruuttamattoman haitan riskiä. 
 
Arvio: On hyvin todennäköistä, että kalastus ei aiheuta vakavan tai peruutta-
mattoman haitan riskiä tahattomasti sivusaaliiksi jääville ETP lajeille. 

 
SI 2.3.2 Hallinta 

  
MSC-kriteeri: Kalastuksella on käytössä varovaisuusperiaatteen mukai-

set hallintastrategiat, joiden avulla pyritään: 
- täyttämään kansalliset ja kansainväliset vaatimukset; 
- varmistamaan, että kalastus ei aiheuta vakavan haitan riskiä ETP la-

jeille; 
- varmistamaan, että kalastus estä ehtyneiden ETP lajien elpymistä ja 
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- minimoimaan ETP lajien kuolleisuus 
 

Euroopan komissio on hyväksynyt toimintasuunnitelman merilintujen tahatto-
man pyynnin vähentämiseksi (katso 2.2.2.). 
 
Arvio: Merilintujen tahattoman pyynnin hallinnointia varten on toiminta-
suunnitelma, jolla pyritään varmistamaan, että kalastus ei aiheuta vakavan tai 
peruuttamattoman haitan riskiä sivusaaliiksi joutuvien eläinten populaatioille. 
 

SI 2.3.3 Tiedot 
 
MSC-kriteeri: Kalastuksen ETP lajeihin kohdistamien vaikutusten hallin-
nan tueksi kerätään relevantit / asiaankuuluvat tiedot mukaan lukien: 
  
- tiedot hallintastrategian kehittämistä varten 
- tiedot hallintastrategian toimivuuden arvioimiseksi 
- tiedot ETP lajien kannan tilan määrittämiseksi (kalastuksen seurauk-

sena) 
 

Arvio: Toistaiseksi tietoja merilintujen jäännistä tahattomasti kiinni pyydyksiin 
ei ole kattavasti tilastoitu. Tilanne on kuitenkin paranemassa vuoden 2013 
alusta aloitetun seurannan ansiosta. 

 
2.4 Elinympäristöt 
 
SI 2.4.1 Lopputulos 

 
MSC-kriteeri: Kalastus ei aiheuta vakavaa tai peruuttamatonta haittaa 
elinympäristön (pohjien) rakenteelle, alueellisesta tai bio-alueellisesta ja 
toiminnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. 

 
Rysät ja verkot ovat ”seisovia pyydyksiä”, jotka ankkuroidaan paikalleen. Ver-
koissa saatetaan ankkurin sijasta käyttää kivipainoa. Pohjaverkot on painotet-
tu alapaulastaan niin, että ne vain kevyesti painuvat pohjaan. Pyydysten 
vuorovaikutus pohjan kanssa on vähäinen, ja vaikutuksia voidaan pitää merki-
tyksettöminä tai ohimenevinä. Vaikutuksia pohjaan ei ole mitattu, mutta niiden 
voidaan kohtuudella olettaa olevan vähäisiä. 
 
Arvio: Koska seisovien pyydysten pohjakosketus on pieni, on hyvin epätoden-
näköistä, että kalastus alentaisi elinympäristön rakennetta ja toimintaa niin 
paljon, että siitä aiheutuisi peruuttamatonta haittaa. 
 

SI 2.4.2 Hallinta 
 
MSC-kriteeri: Käytössä on toimintasuunnitelma, jolla pyritään varmista-

maan, että kalastus ei aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan ris-
kiä eri elinympäristötyypeille. 
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Kalastusalusten, pyydysten ja pyyntiponnistuksen alueellista ja ajallista jakau-
tumista seurataan muun muassa saalispäiväkirjojen ja ammattikalastajarekis-
terin avulla. 

 
Arvio: Kalastuksen seuranta muodostaa tarkoituksenmukaisen ja riittävän osit-
taisen strategian. 
 

SI 2.4.3 Tiedot elinympäristöstä 
 
MSC-kriteeri: Käytettävissä on riittävästi tietoa, jotta kalastuksen aiheut-
tama riski elinympäristötyypeille ja elinympäristötyyppien vaikutusten 
hallintaan tarkoitetun strategian toimivuus voidaan määritellä. 
 
Suomenlahden pohjien ja vesien tilaa seurataan ympäristölupien edellyttämi-
en velvoitetarkkailujen yhteydessä. Merialueen tilaa ja ekosysteemejä tutki-
taan myös muun muassa Helsingin yliopiston toimesta. Vedenalaisia 
eliöyhteisöjä on kartoitettu myös SYKE:n koordinoimassa VELMU -
hankkeessa (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjel-
ma 2004 - 2015) sekä VELMU:n erillishankkeissa TOPCONS ja FINMARI-
NET. VELMU:n yhteydessä on kartoitettu myös talouskalojen 
lisääntymisalueiden sijaintia. 

 
Arvio: Merenpohjien elinympäristötyypeistä on käytettävissä tietoa ja elinym-
päristöjen seuranta jatkuu. Tiedon tason voidaan katsoa olevan tarkoituksen-
mukainen ja riittävä kalastuksen vaikutuksen arviointia varten. 

 
2.5 Ekosysteemi 

 
SI 2.5.1 Lopputulos 

 
MSC-kriteeri: Kalastus ei aiheuta vakavaa tai peruuttamatonta haittaa 

ekosysteemin rakenteen tai toiminnan avaintekijöille. 
 

Kalastuksen kohde- ja sivusaalislajit ovat tärkeä osa ekosysteemiä, mutta ne 
on käsitelty periaatteen 1 alla. 
 
Vakavalla tai peruuttamattomalla haitalla tarkoitetaan esimerkiksi petokalojen 
liikakalastuksesta johtuvaa alemman trofiatason kalalajien merkittävää runsas-
tumista tai merkittäviä muutoksia ekosysteemin biologisessa tai geneettisessä 
monimuotoisuudessa. 
 
Suurimmat paineet ja potentiaaliset vaikutukset Suomenlahden ekosysteemiin 
tulevat sekä vesi- että ilmateitse tulevasta ravinnekuormituksesta, jokien mu-
kana tulevasta orgaanisesta aineesta ja myrkyllisistä raskasmetalleista (HEL-
COM 2010). Myös troolauksen on katsottu aiheuttavan ekosysteemipainetta 
lajien poistamisen kautta (Extraction of species). Pienimuotoinen rannikkoka-
lastus seisovilla pyydyksillä saattaa vaikuttaa ekosysteemin monimuotoisuu-
teen, mutta Suomenlahdella sitä ei ole merkitty suurimpien potentiaalisten 
vaikuttajien listalle.  
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ICES:n mukaan nykyisellä lohenkalastuksella ei ole vaikutusta tai korkeintaan 
pieni vaikutus merelliseen ekosysteemiin, vaikkakin lohen hyödyntäminen 
saattaa vaikuttaa jokien ekosysteemiin lajikoostumuksen kautta. Näiden vaiku-
tusten suuruudesta on rajallisesti tietoa. Kalastuksen vaikutukset pohja-
elinympäristöjen rakenteeseen ja toimintaan ovat merkityksettömiä, eikä 
kalastuksella oleteta olevan muita vaikutuksia ekosysteemiin (varsinkaan ra-
vintoverkkoon).  
 
Myös vuokravesien ja kalastuslupien saatavuus rajoittaa kalastusta alueelli-
sesti, mikä taas rajoittaa niitä vaikutuksia, joita kalastuksesta mahdollisesti 
syntyisi.  
 
Arvio: On erittäin epätodennäköistä, että rannikkokalastus verkoilla ja rysillä 
häiritsisi ekosysteemin rakennetta tai toimintaa niin paljon, että siitä aiheutuisi 
vakavaa tai peruuttamatonta haittaa.  

 
SI 2.5.2 Hallinta 

 
MSC-kriteeri: Käytössä on toimenpiteitä, jotka on suunniteltu varmista-

maan, että kalastus ei aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan ris-
kiä ekosysteemin rakenteelle tai toiminnalle. 

 
Arvio: 
Suomen elinkeinokalataloudessa noudatetaan EU:n yhteistä kalastus-
politiikkaa (YKP), jonka keskeisenä tavoitteena on kestävä kalastus. YKP pai-
nottaa tulevaisuudessa yhä enemmän kalastuksen kohteena olevien lajien ka-
lastusten kokonaisvaltaista hallintaa ja ottaa myös vahvemmin mukaan 
ekosysteeminäkökulman. EU rahoittaa myös useita eri tutkimuksia, joissa etsi-
tään keinoja vähentää kalastuksen ekosysteemivaikutuksia. Myös meristrate-
giadirektiivi, vesipuitedirektiivi ja habitaattidirektiivi tulevat yhä enemmän 
rajoittamaan kalastuksen ekosysteemivaikutuksia. Vuokravesien ja kalastus-
lupien saatavuus rajoittavat kalastusta alueellisesti. 
 
Edellä mainitut tekijät yhdessä EU:n ympäristöpolitiikan kanssa muodostavat 
tarkoituksenmukaisen osittaisen strategian. Osittaisen strategian voidaan ar-
vioida olevan toimiva, perustuen uskottavaan tietoon, jota on olemassa tämän 
tyyppisen kalastuksen vaikutuksista meriympäristöön. On olemassa jonkin 
verran näyttöä siitä, että osittaiseen strategiaan sisältyvien toimenpiteiden 
toimeenpano on onnistunut. 

 
PI 2.5.3 Tiedot ekosysteemistä 

 
MSC-kriteeri: Kalastuksen vaikutuksista ekosysteemiin on riittävästi tie-

toa. 
 

Suomenlahden rannikko- ja saaristoalueen ekosysteemejä on tutkittu ja niitä 
seurataan muun muassa Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston 
toimesta (ks. SI 2.4.3). Itämeren rantavaltioiden yhteisessä, pitkäaikaisessa 
seurantaohjelmassa merialueiden ekologista tilaa seurataan kalastoon perus-
tuvilla indikaattoreilla (HELCOM). 
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SYKE:n koordinoima Suomenlahtivuosi 2014 kokoaa Suomen, Viron ja Venä-
jän asiantuntijat kehittämään yhteistyötä ja tuottamaan uutta tietoa Suomen-
lahden meriympäristön tilasta. Vuoden aikana kerätään tietoa muun muassa 
Suomenlahden ekosysteemin terveydestä, monimuotoisuudesta sekä kaloista 
ja kalastuksesta. 
 
Arvio: On olemassa riittävästi tietoa, jotta ekosysteemin avaintekijät voidaan 
tunnistaa ja kalastuksen vaikutus niihin ymmärtää. Itämeren ravintoverkoista 
on tehty useita tutkimuksia, ja tietojen perusteella on tehty mallinnuksia kalas-
tuksen, ympäristön ja ravintoverkkojen vuorovaikutuksen arvioimiseksi. Tutki-
mustyö ja seuranta tulevat jatkumaan ja todennäköisesti tarkentumaan. 
 

PERIAATE 3: HALLINTAJÄRJESTELMÄ 

 
3.1 Hallinta ja menettelytavat 

 
SI 3.1.1 Oikeudelliset ja/tai käytännönmukaiset puitteet 

 
MSC-kriteeri: Hallintajärjestelmällä on asianmukaiset oikeudelliset ja va-
kiintuneet puitteet, mikä varmistaa että se: 
 
- pystyy tuottamaan kestäviä kalastuksia MSC periaatteiden 1 ja 2 mu-

kaisesti 
- huomioi ruoanhankinnan tai toimeentulon vuoksi kalastuksesta riip-

puvaisten ihmisten lailliset oikeudet, jotka on tätä nimenomaista tar-
koitusta varten luotu tai ne ovat vakiintunut käytäntö 

- sisältää asianmukaiset riidanratkaisutilanteita varten luodut puitteet 
 

Arvio: Kalastuksen hallintajärjestelmän perusperiaatteena on ekologinen kes-
tävyys, ja se on sopusoinnussa Suomen ja EU:n lainsäädännön, unionin Yh-
teisen kalastuspolitiikan sekä paikallistasolla kalatalouden edistämiseksi ja 
kehittämiseksi laadittujen kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien kans-
sa. 
 
Kalastuksen hallinta on tiukasti sidottu lainsäädännön vaatimuksiin. Kalastusta 
koskevat riidat ratkaistaan 1.1.2014 lähtien hallinto-oikeudessa (aikaisemmin 
maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa). Viime kädessä valittajat voivat 
ryhtyä oikeustoimiin ja viedä asian EU- tuomioistuimeen saakka. Näitä meka-
nismeja on testattu laajalti, vaikkakaan ei tässä kalastuksessa. 
 
Kukaan ei ole ruoanhankinnan vuoksi kalastuksesta riippuvainen (kuten Grön-
lannin tai Alaskan inuiitit), vaan kaikki kalastus on kaupallista tai vapaa-
ajankalastusta. 

 
SI 3.1.2 Kuuleminen, roolit ja vastuut 

 
MSC-kriteeri: Hallintajärjestelmään sisältyy toimivat kuulemisprosessit, 

jotka ovat avoimet kiinnostuneille ja asianosaisille. Hallinta-
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järjestelmässä osallisina olevien organisaatioiden ja yksityishenkilöiden 
roolit ja vastuut ovat selkeät ja kaikki osapuolet ymmärtävät ne. 

 
Arvio: Hallintajärjestelmän organisaatiot on tunnistettu, ne ovat Valtion kes-
kushallintoa edustava maa- ja metsätalousministeriö, alueelliset kalatalousvi-
ranomaiset (ELY – keskukset) ja paikalliset kalastusalueet. Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos tuottaa tietoa hallinnon tarpeisiin. Hallinnan avain-
asioissa roolit ja vastuut ovat hyvin ymmärretyt näiden organisaatioiden välillä. 
 
Päätöksentekoprosesseihin liittyy laaja kuulemismenettely, jossa asian-
osaisilla on mahdollisuus tuoda mielipiteensä julki. Kuulemismenettelyssä ote-
taan huomioon asiaankuuluva tieto mukaan lukien paikallisen tason tieto. 

 
SI 3.1.3 Pitkän aikavälin tavoitteet 

 
MSC-kriteeri: Hallinnan toimintasuunnitelmassa on selkeitä, päätöksen-
tekoa ohjaavia pitkän aikavälin tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
MSC:n periaatteiden ja kriteerien kanssa, ja se sisältää varovaisuusperi-
aatteen mukaisen lähestymistavan. 

 
Arvio: Pitkän aikavälin tavoitteena on ylläpitää kestävää kaupallista kalastusta 
Suomen merialueella (EU:n yhteinen kalastuspolitiikka, Ammattikalastuksen 
strategia 2010 – 2015). Tavoitteet ovat selkeät ja täsmälliset. 

 
SI 3.1.4 Kannustimet kestävään kalastukseen 

 
MSC-kriteeri: Hallintajärjestelmä tarjoaa taloudellisia ja sosiaalisia kan-

nustimia kestävään kalastukseen eikä se operoi kestämätöntä kalastusta 
edistävien tukien kanssa. 

 
Arvio: Euroopan kalatalousrahasto on tukenut muun muassa Suomen toteut-
tamaa poistokalastusta ja hylkeenkestävien pyydysten investointeja. Poistoka-
lastusohjelman kautta kalastajalle maksetaan ympäristöpalkkio särkikalan 
kalastuksesta, saaliin ja ympäristön seurannasta ja ravinteiden poistosta ai-
heutuvista kustannuksista. Hylkeenkestävät pyydykset mahdollistavat kalas-
tuksen jatkumisen alueilla, joissa hylkeiden aiheuttamat ongelmat ovat suuria. 
Pyydysten rakenne on lisäksi sellainen, että hylkeiden pääsy kalapesään ja 
hukkuminen sinne on estetty.  
 

3.2 Kalastusta koskeva hallintajärjestelmä 
 

SI 3.2.1 Kalastusta koskevat tavoitteet 
 
MSC-kriteeri: Kalastuksella on selkeät, erityiset tavoitteet, joilla pyritään 
saavuttamaan MSC:n periaatteiden 1 ja 2 ilmaistut tavoitteet. 

 
Arvio: Elinkeinokalataloudessa noudatetaan EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa, 
jonka keskeisenä tavoitteena on kestävä kalastus. Suomessa on lisäksi voi-
massa maa- ja metsätalousministeriön laatima, kuusivuotinen Kansallinen 
ammattikalastusohjelma (2010 – 2015). Ohjelman tavoitteena on varmistaa, 
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että ala kehittyy taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävänä elinkei-
nona. Ammattikalastusohjelma täydentää Suomen elinkeino-kalatalouden 
strategiasuunnitelmaa ja sitä toteuttavaa toimintaohjelmaa 2007 – 2013. 
 
Lohenkalastukselle on erikseen kirjattu pitkäajan tavoitteet kansalliseen lohi- 
ja meritaimenstrategiaan sekä EU:n komission ehdotukseen Itämeren lohikan-
tojen hoitosuunnitelmaksi. Ehdotukset ovat sopusoinnussa MSC:n periaattei-
den 1 ja 2 kriteerien kanssa. Ehdotusten hyväksyntä ja toimeenpano ovat 
kuitenkin vielä kesken. 
 

SI 3.2.2 Päätöksentekoprosessit 
 
MSC-kriteeri: Kalastusta koskeva hallintajärjestelmä sisältää tehokkaat 

päätöksentekoprosessit, jotka johtavat toimiin ja toimintasuunnitelmiin 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
Arvio: Seurannan tuloksia arvioidaan yleisiä hallintaperiaatteita vasten, mutta 
lohta lukuun ottamatta ei erityisesti tunnistettuja varovaisuusperiaatteen mu-
kaisia vertailuarvoja vasten. 
 

SI 3.2.3 Noudattaminen ja toimeenpano 
 

MSC-kriteeri: Seuranta- ja säätely- ja valvontamekanismit varmistavat, 

että kalastuksen hallintatoimia noudatetaan ja saatetaan voimaan. 
 

Poliisi, rajavartiolaitos, kalastusviranomainen (ELY – keskukset) sekä ELY -
keskusten hyväksymät kalastuksenvalvojat valvovat kalastusta koskevien 
säännösten ja määräysten noudattamista. Valtakunnan rajalla olevissa vesis-
sä, Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä valvontaa hoitaa myös tulli. Ka-
lastuksen valvonnasta Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion vesialueilla 
säädetään lisäksi Metsähallituksen erävalvonnasta annetussa laissa. 
 
ELY – keskuksen hyväksymällä kalastuksenvalvojalla ei ole kuitenkaan toimi-
valtaa valvoa Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan unionin 
lainsäädännön eikä Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön-
panosta annetun lain (1139/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten nou-
dattamista. 
 
Kalastuksenvalvojilla on oikeus tarkastaa, että käytettävät pyydykset ovat 
säännösten mukaisia ja poistaa laittomat pyydykset syyllisen kustannuksella. 
Myös vesialueen omistajalla tai kalastusoikeuden haltijalla on oikeus ottaa ve-
rekseltään talteen kielletty pyydys ja saatu saalis sekä pyynnin harjoittamiseen 
käytetty vene tai kulkuväline. Haltuun otetusta tavarasta on tehtävä ilmoitus 
poliisille, jolle ne on myös luovutettava, mikäli rikkeestä nostetaan syyte. Ran-
gaistuksena kalastusrikkomuksista voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta sekä 
kalastuksessa käytettyjen välineiden menettäminen. 
 
Arvio: Seuranta-, säätely- ja valvontamekanismeilla pystytään pääosin varmis-
tamaan, että kalastuksen hallintatoimia noudatetaan ja saatetaan voimaan. 
Lohen ja taimenenkalastuksen valvonnassa on kuitenkin todettu olevan riski-
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kohtia (COM 2013). Ammattikalastuksen purkupaikkojen suuren lukumäärän 
ja toisaalta vapaa-ajankalastajien suuren lukumäärän arvioitiin Suomessa ai-
heuttavan hyvin korkean riskin lohenkalastuksen seurannan ja valvonnan on-
nistumiselle ja kiintiön ylittymiselle.   

 
SI 3.2.4 Tutkimussuunnitelma 

 
MSC-kriteeri: Kalastuksella on tutkimussuunnitelma, jossa osoitetaan 
hallintaa koskevat tietotarpeet. 

 
Arvio: Kansallisen ammattikalastusohjelman tavoitteena on varmistaa, että ala 
kehittyy taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävänä elinkeinona. 
Ammattikalastusohjelma täydentää Suomen elinkeinokalatalouden strategia-
suunnitelmaa ja sitä toteuttavaa toimintaohjelmaa 2007 – 2013. Yksi ohjelman 
ydinkysymyksistä on tutkimus, jonka roolista todetaan seuraavaa: Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen tulosohjauksessa painotetaan ammatti-
kalastuksen kohteena olevien kalakantojen arviointia ja kalastuselinkeinon 
tarpeita koskevaa tutkimus- ja selvitystyötä. Kalastuselinkeinoa koskevan pää-
töksenteon perusteena käytetään parasta mahdollista tutkimus- ja selvitystie-
toa. Uusi tieto jaetaan tehokkaasti ammattikalastajien hyödynnettäväksi ja 
hallinnon ja neuvonnan käyttöön. Ammattikalastuksen kehittämisryhmä seu-
raa sektorin tilaa ja kehittymistä sekä tunnistaa tutkimus- ja kehittämistarpei-
den painopistealueita. Lohen kohdalla tutkimus on koko Itämeren laajuista ja 
työ toteutetaan ICESin työryhmässä (WGBFAS Baltic Fisheries Assessment 
Working Group).  
 

SI 3.2.5 Hallinnan toimivuuden arviointi 
 
MSC-kriteeri: On olemassa järjestelmä, jonka avulla seurataan ja arvioi-

daan kalastuskohtaisen hallintajärjestelmän tavoitteiden saavuttamista. 
Kalastuskohtainen hallintajärjestelmä käy läpi tehokkaan tarkastelun tie-
tyin väliajoin. 
 
Arvio: 
Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia ja EU:n komission ehdotus Itämeren 
lohikantojen hoitosuunnitelmaksi sisältävät mekanismeja, joiden avulla voi-
daan arvioida hallintajärjestelmän avaintekijöitä, ja strategiat on tarkoitus tar-
kastaa säännöllisin väliajoin. Ehdotusten hyväksyntä ja toimeenpano ovat 
kuitenkin vielä kesken. 
 
Lohenkalastusta lukuun ottamatta kalastuksilla ei ole järjestelmää, jonka avul-
la kalastuskohtaisen hallintajärjestelmän tavoitteiden saavuttamista seurataan 
ja arvioidaan.  
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5 YHTEENVETO 

 
Käsillä oleva raportti on esiselvitys, jossa arvioidaan Suomenlahden suomen-
puoleisen rannikon ammattikalastuksen kestävyyttä MSC-sertifioinnin kaltai-
sesti. Rannikonläheistä kalastusta on muu kuin avoimilla vesillä tapahtuva 
ajosiima- ja troolikalastus. Arvioinnin kohteena olivat ahvenen, hauen, kuhan, 
lohen, siian ja särkikalojen kalastukset.  
 
Suomenlahdella oli 111 päätoimista ja 252 sivutoimista ammattikalastajaa 
vuonna 2012. Rannikkokalastus on monilajikalastusta, jossa yleisimmät pyy-
dykset ovat verkko ja rysä. Pyynnin painopiste on siirtynyt 2000-luvulla yhä 
enemmän rysäkalastuksen suuntaan.  
 
Vuonna 2012 rannikolla toimivien ammattikalastajien kokonaissaalis oli noin 
800 tonnia, josta särkikalojen osuus oli noin puolet. Suomenlahden vapaa-
ajankalastajien saalis oli noin 2 240 tonnia. Vapaa-ajankalastajien ahven-, 
hauki-, kuha- ja siikasaaliit ovat moninkertaisia ammattikalastuksen saaliiseen 
verrattuna. 
 

MSC-periaate 1: Kalakantojen tila 

On hyvin todennäköistä, että ammattikalastus Suomenlahden rannikolla ei ai-
heuta ahven-, hauki-, kuha- ja särkikalakannoille rekrytoinnin heikentymistä.  
 
Suomenlahden vaellussiikakannat ovat pääosin istutusten varassa, eikä istu-
tettuihin kantoihin katsota kohdistuvan rekrytoinnin ylikalastusta. Suurimmat 
uhat vaellussiian luonnossa lisääntymiselle ovat rakennettujen jokien vael-
lusesteet. Luonnossa lisääntyvien merikutuisten siikakantojen olemassaoloa 
uhkaavat enemmänkin rehevöitymisen aiheuttamat muutokset kuin kalastus. 
On kuitenkin epävarmaa, miten MSC suhtautuisi Suomenlahden siiankalas-
tuksen sertifiointiin. Alkuperäisiä vaellussiikakantoja ei ole, mutta istutetut 
kannat ovat alkaneet lisääntyä useissa joissa. Alustavan MSC - tiedonannon 
mukaan siikakantojen tilanne Suomenlahdella on niin monimutkainen, että 
asia vaatii perusteellisen selvityksen, ennen kuin sertifioija voi ottaa kantaa 
kalastuksen sertifiointimahdollisuuksiin.  

 
Ahven-, hauki-, kuha-, siika- ja särkikalakannoille ei kuitenkaan ole määritelty 
vertailuarvoja joita vasten kalakantojen tilaa voisi arvioida. MSC:n riskipohjai-
sen arviointimenetelmän avulla arvioituna kalastuksen kalakannoille aiheutta-
ma riski saattaa olla alhainen, kun otetaan huomioon lajien 
rekrytointipotentiaali, istutusmäärät ja hyödyntämistaso. 

 
Yli kaksi kolmasosaa Suomen rannikonläheisen rysäkalastuksen lohisaaliista 
Suomenlahdella on peräisin istutuksista, eikä istutettuihin kantoihin katsota 
kohdistuvan rekrytoinnin ylikalastusta. Keskimäärin vajaa kolmannes saalis-
näytteiden lohista on ollut Tornionjoen ja Kalixjoen kantojen lohia ja muutama 
prosentti Kymijoen nykyistä luonnossa lisääntyvää kantaa. Viron jokikantoja 
saalisnäytteissä ei ole havaittu. Tornionjoen ja Kalixjoen lohikannat ovat to-
dennäköisesti savuttaneet tai saavuttavat MSY-tason 2-3 vuoden kuluttua.  
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Kokonaistilanne lohen kohdalla on kuitenkin monitahoinen. Lohikantojen tilaan 
vaikuttavat kalastuksen ohella jokivesien tila ja jokien nousuesteet. Kymijoes-
sa lohen lisääntymistä tapahtuu etupäässä Langinkosken haarassa alimpien 
voimalaitospatojen alapuolella. Täällä on nykyisellään riittävästi emolohia, eikä 
rekrytoinnin ylikalastusta tapahdu siltä osin. Suurin osa poikastuotantoalueista 
sijaitsee kuitenkin näiden patojen yläpuolella, jonne lohella on vain osittainen 
nousuyhteys vesitilanteesta riippuen, minkä takia kalastuksen kestävyyttä ei 
voida arvioida tältä osin. Korkeakosken voimalaitospatoon rakennettava kala-
tie tulee todennäköisesti kasvattamaan vaelluspoikastuotantoa merkittävästi ja 
Kymijokeen tulevien emolohien riittävyyttä on tarkasteltava sitten uudelleen.  

 
Lohikannoista ja kalastuksen vaikutuksesta niihin voidaan todeta, että istutet-
tujen rasvaeväleikattujen lohien rysäkalastus ei heikennä luonnonlohikantoja. 
Lisäksi on hyvin todennäköistä, että Suomenlahden rannikon rysäkalastuksel-
la ei ole merkittävää vaikutusta niihin luonnonlohikantoihin, joita saalisnäyt-
teissä ei edes havaita. 
 

MSC-periaate 2: Kalastuksen ekosysteemivaikutukset 
Rannikonläheisen kalastuksen vaikutukset elinympäristöön kuten pohjiin ovat 
hyvin pienet. Kalastus ei aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan riskiä 
satunnaisesti sivusaaliiksi joutuville hylje- tai merilintukannoille. 
 
Saalistaimenista yli 80 prosenttia on peräisin vaelluspoikasistutuksista, eikä is-
tutettuihin kantoihin katsota kohdistuvan rekrytoinnin ylikalastusta. Ahvenen-, 
kuhan- ja siian verkkokalastuksella on kuitenkin alueesta riippuen vaikutusta 
luonnonvaraisiin meritaimenkantoihin, mutta vuosina 2013 - 2014 voimaan tul-
leet asetukset todennäköisesti vähentävät luonnontaimeniin kohdistuvaa verk-
kokalastusta. Vaikka sivusaaliin osuus on hyvin pieni, se kuvastaa ennen 
muuta luonnonvaraisten meritaimenkantojen heikkoa tilaa, eikä voida katsoa, 
että verkkokalastus ei aiheuttaisi niiden säilymiselle ongelmia. 
 
Rysästä taimenet pystytään tarvittaessa vapauttamaan elävinä takaisin me-
reen. Jos lohi- ja meritaimenstrategiassa esitetyt asetusehdotukset toteutuvat, 
vuodesta 2015 lähtien kaikki rasvaevälliset meritaimenet on vapautettava, 
muussa tapauksessa vapautusvelvoite koskee vain valtion yleisvesialuetta. 
Vapautusvelvoitteen koskiessa koko merialuetta rysäkalastus ei aiheuta vaka-
van tai peruuttamattoman haitan riskiä taimenen luonnonkannoille. 

 
MSC-periaate 3: Kalastuksen hallintajärjestelmät 

Elinkeinokalataloudessa noudatetaan EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa, jonka 
keskeisenä tavoitteena on kestävä kalastus. Suomessa on lisäksi voimassa 
maa- ja metsätalousministeriön laatima kuusivuotinen Kansallinen ammattika-
lastusohjelma. 
 
Hallintajärjestelmän organisaatiot on tunnistettu. Kalakantojen rakenteesta, 
runsaudesta, tuottavuudesta sekä laivaston koosta ja pyyntimääristä on tietoa 
hallinnan tueksi. Lohikannoista tietoa on eniten. 

  
Lohenkalastuksen hallintajärjestelmä perustuu kannan tilan vuosittaiseen ar-
viointiin. Suomenlahden kiintiö vuodelle 2014 on suurempi kuin ICESin suosi-
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tus (13 106 / 8 000). ICES katsoo että nykyisen suuruinen lohenkalastus me-
ressä mahdollistaa lohikantojen vahvistumisen. Tästä syystä ICESin Suomen-
lahden kiintiösuositus vuodelle 2014 perustui alueen kolmen edellisen vuoden 
lohisaaliin keskiarvoon. 2000-luvulla kiintiö ei ole täyttynyt. Kiintiön lisäksi lo-
henkalastusta säädellään kalastusasetuksessa annetuin alamitta- ja pyydysra-
joituksin.  

 
Lohenkalastukselle on erikseen kirjattu pitkänajan tavoitteet ehdotukseen 
kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi sekä EU:n komission ehdotuk-
seen Itämeren lohikantojen hoitosuunnitelmaksi. Ehdotusten hyväksyntä ja 
toimeenpano ovat kuitenkin vielä kesken.  
 
On todennäköistä, että vuonna 2013 valmistunut siikaohjelma tulee paranta-
maan vaellussiian tilannetta. 
 
Ahvenen, hauen, kuhan ja särkikalojen kohdalla ei ole varsinaista pyyntistra-
tegiaa, mutta kalastusta säädellään alamitta- ja pyydysrajoituksin. Suomen-
lahden kalastusalueet ovat lisäksi perustaneet alueelleen useita 
rauhoituspiirejä lähinnä kuhan kesäkuisen kuturauhan takaamiseksi. Kalas-
tusalueet ja vesialueiden omistajat säätelevät kalastuksen tehokkuutta myös 
pyydysyksiköinnin avulla. 
 
 
Arvioinnin tulosten perusteella voidaan katsoa, että Suomenlahden rysäkalas-
tuksella voisi olla edellytyksiä edetä varsinaiseen MSC-sertifiointiin. Sen sijaan 
verkkokalastuksella on uhanalaisiin meritaimenkantoihin kohdistuvia vaikutuk-
sia, jotka voivat olla esteenä sertifioinnille ainakin meritaimenen luonnonkanto-
jen vaellusalueella. Päätös sertifioinnin hakemisesta kuuluu kuitenkin 
Suomenlahdella toimiville kalastusyrityksille. Ottaen huomioon rannikkokalas-
tuksen pienet tuotantovolyymit on erittäin tärkeää, että sertifioinnin lyhyen ja 
pidemmän aikavälin kustannukset selvitetään perusteellisesti ennen kuin pro-
sessissa edetään. 
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LIITE 1, MSC STANDARDIARVIOINTIPUUN SUORITUSINDIKAATTORIT JA PISTEY-

TYSJÄRJESTELMÄ 

 
Esimerkki pisteytysjärjestelmästä, suoritusindikaattori SI 1.1.1. 

 
a) kannan tila (60/80/100) 

 
- suluissa olevat pisteet tarkoittavat sitä, että tämän kohdan vaatimusten tu-

lee täyttyä kaikissa pistevaihtoehdoissa  
 

b) kannan tila suhteessa tavoitevertailuarvoon (80/100) 
 

- suluissa olevat pisteet tarkoittavat sitä, että tämän kohdan vaatimusten tu-
lee täyttyä, jotta kalastus voisi saada 80 tai 100 pistettä 

 
Jotta kalastus täyttäisi MSC-sertifioinnin vaatimukset, sen on saatava jokai-
sesta suoritusindikaattorista vähintään 60 pistettä. Lisäksi jokaisen periaatteen 
(1-3) suoritusindikaattorien keskiarvon on oltava vähintään 80. 
 
Seuraavassa on mukana myös alkuperäinen englanninkielinen teksti. 

 

PERIAATE 1. KALAKANNAN TERVEYS 

1.1 Lopputulos (Outcome) 

SI 1.1.1 Kalakannan tila (Stock status) 
 

Kalakanta on tasolla, joka ylläpitää korkean tuotantokyvyn ja jolla todennäköi-
syys rekrytoinnin ylikalastukselle on alhainen  

  
The stock is at a level which maintains high productivity and has a low probability of 
recruitment overfishing 

 
a) kannan tila (60/80/100) 
b) kannan tila suhteessa tavoitevertailuarvoon (80/100) 
 

SI 1.1.2 Vertailuarvot (Reference points) 

Vähimmäis- ja tavoitetasot ovat kalakannalle sopivia 

Limit and target reference points are appropriate for the stock 

a) vertailuarvojen sopivuus (60/80) 
b) vähimmäistaso (80/100) 
c) tavoitetaso (80/100) 
d) matalan trofiatason lajien tavoitevertailuarvo (80/100) 
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SI 1.1.3 Kannan vahvistuminen (Stock rebuilding) 
 

Jos kalakanta on ehtynyt, kannan vahvistumisesta on todisteita. 
 

Where the stock is depleted, there is evidence of stock rebuilding 

 
a) kannanvahvistamisstrategia (60/100) 
b) vahvistumisen aikarajat (60/80/100) 
c) vahvistumisen arviointi (60/80) 

 
1.2 Pyyntistrategia (hallinta) (Harvest strategy (Management)) 
 
SI 1.2.1 Pyyntistrategia (Harvest strategy) 
 

Käytössä on selkeä ja varovaisuusperiaatteen mukainen pyyntistrategia 
 
    There is a robust and precautionary harvest strategy in place 

 
a) pyyntistrategian rakenne (60/80/100) 
b) pyyntistrategian arviointi (60/80/100) 
c) pyyntistrategian vaikutusten seuranta (60) 
d) pyyntistrategian tarkastelu säännöllisin väliajoin (100) 

 
SI 1.2.2 Pyynnin säätelyä koskevat säännöt ja työkalut (Harvest control rules and tools)  
 

Käytössä on hyvin määritellyt ja toimivat pyynnin valvontaa koskevat säännöt 
 

There are well defined and effective harvest control rules in place 

 
a) pyynnin säätelyä koskevat säännöt ja niiden soveltaminen (60/80) 
b) miten pyynnin säätelyä koskevat säännöt ottavat huomioon epävarmuus-

tekijät (80/100) 
c) pyynnin säätelyä koskevien sääntöjen arviointi (60/80/100) 

 
SI 1.2.3 Tiedot / seuranta (Information / Monitoring) 
 

Pyyntistrategian tueksi kerätään relevantit / asiaankuuluvat tiedot 
 

Relevant information is collected to support the harvest strategy. 

 
a) tietojen laajuus (60/80/100)  
b) seuranta (60/80/100) 
c) tietojen kattavuus (80/100) 

 
SI 1.2.4 Kalakannan arviointi (Assesment of the stock) 
 

Kalakannan tilasta on olemassa riittävän tarkka arvio 
 

There is an adequate assessment of the stock status 

 
a) arviointitavan sopivuus tarkastelun kohteena olevalle kalakannalle (80/100) 
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b) arviointitapa arvioi kannan tilaa suhteessa vertailuarvoihin (60) 
c) arviointitavan epävarmuustekijät (60/80/100) 
d) arviointitavan arviointi (100) 

 

PERIAATE 2: VAIKUTUKSET EKOSYSTEEMIIN (Impact on ecosystem) 

2.1 Talteen otettavat sivusaalislajit (Retained species) 

SI 2.1.1 Lopputulos (Outcome) 
 

Kalastus ei aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan riskiä talteen otetta-
ville sivusaalislajeille eikä estä ehtyneiden talteen otettavien lajien elpymistä 

 
The fishery does not pose a risk of serious or irreversible harm to the retained spe-
cies and does not hinder recovery of depleted retained species 

 
a) talteen otettavien kalalajien tila (60/80/100) 
b) vertailuarvot (100) 
c) elpyminen ja vahvistuminen (jos kalakannan tila ei ole biologisesti asetettu-

jen rajojen sisäpuolella) (60/80) 
d) toimenpiteet vaaran ehkäisemiseksi, jos kannan tila on huonosti tunnettu 

(60) 
 
SI 2.1.2 Hallinta (Management) 
 

Talteen otettavien sivusaalislajien hallinnointia varten on toimintasuunnitelma, 
jolla pyritään varmistamaan, että kalastus ei aiheuta vakavan tai peruuttamat-
toman haitan riskiä talteen otettaville kalalajeille  

 
There is a strategy in place for managing retained species that is designed to ensure 
the fishery does not pose a risk of serious or irreversible harm to retained species 

 
a) käytössä olevan hallintastrategian rakenne (60/80/100) 
b) hallintastrategian arviointi (60/80/100) 
c) hallintastrategian toimeenpano 80/100) 
d) todisteet hallintastrategian onnistumisesta (100) 

 
SI 2.1.3 Tiedot (Information) 
 

Talteen otettavien kalalajien luonteesta ja määrästä on olemassa riittävästi tie-
toa, jotta kalastuksen aiheuttama riski ja talteen otettavien kalalajien hallintaan 
tarkoitetun strategian toimivuus voidaan määritellä 

 
Information on the nature and extent of retained species is adequate to determine the 
risk posed by the fishery and the effectiveness of the strategy to manage retained 
species 

a) tiedon laatu (60/80/100) 
b) tiedon riittävyys kannan arviointia varten (60/80/100) 
c) tiedon riittävyys hallintastrategiaa varten (60/80/100) 
d) seuranta (80/100) 
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2.2 Sivusaalislajit (Bycatch species) 

 
SI 2.2.1 Lopputulos (Outcome) 

 
Kalastus ei aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan riskiä sivusaalisla-
jeille tai –lajiryhmille eikä estä ehtyneiden sivusaalislajien tai - lajiryhmien el-
pymistä  

 
The fishery does not pose a risk of serious or irreversible harm to the bycatch species 
or species groups and does not hinder recovery of depleted bycatch species or spe-
cies groups 

 
a) sivusaalislajien tila (60/80/100) 
b) elpyminen ja vahvistuminen (jos kalakanta ei ole biologisesti asetettujen 

rajojen sisäpuolella) (60/80) 
c) toimenpiteet vaaran ehkäisemiseksi, jos kannan tila on huonosti tunnettu 

(60) 
 
SI 2.2.2 Hallinta (Management) 

 
Sivusaaliin hallinnointia varten on toimintasuunnitelma, jolla pyritään varmis-
tamaan, että kalastus ei aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan riskiä 
sivusaalislajien populaatioille  

 
There is a strategy in place for managing bycatch that is designed to ensure the fish-
ery does not pose a risk of serious or irreversible harm to bycatch populations 

 
a) käytössä olevan hallintastrategian rakenne (60/80/100) 
b) hallintastrategian arviointi (60/80/100) 
c) hallintastrategian toimeenpano (80/100) 
d) todisteet hallintastrategian onnistumisesta (100) 

 
PI 2.2.3 Tiedot (Information) 

 
Sivusaaliin luonteesta ja määrästä on olemassa riittävästi tietoa, jotta kalas-
tuksen aiheuttama riski ja sivusaaliin hallintaan tarkoitetun strategian toimi-
vuus voidaan määritellä 

 
Information on the nature and the amount of bycatch is adequate to determine the 
risk posed by the fishery and the effectiveness of the strategy to manage bycatch 

 
a) tietojen laatu (60/80/100) 
b) tietojen riittävyys kannanarviointia varten (60/80/100) 
c) tietojen riittävyys hallintastrategiaa varten (60/80/100) 
d) seuranta (100) 

 
2.3 Uhanalaiset, vaarantuneet ja suojellut lajit (ETP species (Endangered, Threatened and 
Protected species) 
 
SI 2.3.1 Lopputulos (Outcome) 
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Kalastus täyttää ETP lajien suojelemiseksi asetetut kansalliset ja kansainväli-
set vaatimukset. Kalastus ei aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan ris-
kiä ETP lajeille eikä estä ehtyneiden ETP lajien elpymistä 

 
The fishery meets national and international requirements for the protection of ETP 
species. The fishery does not pose a risk of serious or irreversible harm to ETP spe-
cies and does not hinder recovery of ETP species 

 
a) kalastuksen vaikutus asetetuissa rajoissa (60/80/100) 
b) suorat vaikutukset (60/80/100) 
c) epäsuorat vaikutukset (80/100) 

 
SI 2.3.2 Hallinta (Management) 

Kalastuksella on käytössä varovaisuusperiaatteen mukaiset hallintastrategiat, 

joiden avulla pyritään: 

- täyttämään kansalliset ja kansainväliset vaatimukset; 

- varmistamaan, että kalastus ei aiheuta vakavan haitan riskiä ETP lajeille; 

- varmistamaan, että kalastus estä ehtyneiden ETP lajien elpymistä ja 

- minimoimaan ETP lajien kuolleisuus 

The fishery has in place precautionary management strategies designed to: 

- Meet national and international requirements; 
- Ensure the fishery does not pose a risk of serious harm to ETP species; 
- Ensure the fishery does not hinder recovery of ETP species; and 
- Minimise mortality of ETP species 

 
SI 2.3.3 Tiedot (Information) 

 
Kalastuksen ETP lajeihin kohdistamien vaikutusten hallinnan tueksi kerätään 
relevantit / asiaankuuluvat tiedot mukaan lukien: 

  
- tiedot hallintastrategian kehittämistä varten 
- tiedot hallintastrategian toimivuuden arvioimiseksi 
- tiedot ETP lajien kannan tilan määrittämiseksi (kalastuksen seurauksena) 

 
Relevant information is collected to support the management of fishery impacts on 

ETP species including: 

- Information for the development of the management strategy; 
- Information to assess the effectiveness of the management strategy; and 
- Information to determine the outcome status of ETP species 

 

2.4 Elinympäristöt (Habitats) 

SI 2.4.1 Lopputulos (Outcome) 
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Kalastus ei aiheuta vakavaa tai peruuttamatonta haittaa elinympäristön raken-
teelle, alueellisesta tai bio-alueellisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta tar-
kasteltuna 

 
The fishery does not cause serious or irreversible harm to habitat structure, consid-
ered on a regional or bioregional basis and function 

 
a) elinympäristön tila (60/80/100) 

 
SI 2.4.2 Hallinta (Management) 

 
Käytössä on toimintasuunnitelma, jolla pyritään varmistamaan, että kalastus ei 
aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan riskiä eri elinympäristötyypeille 

 
There is a strategy in place that is designed to ensure the fishery does not pose a risk 
of serious or irreversible harm to habitat types 

 
a) käytössä olevan hallintastrategian rakenne (60/80/100) 
b) hallintastrategian arviointi (60/80/100) 
c) hallintastrategian toimeenpano (80/100) 
d) todisteet hallintastrategian onnistumisesta (100) 

 
SI 2.4.3 Tiedot (Information) 

 
Käytettävissä on riittävästi tietoa, jotta kalastuksen aiheuttama riski elinympä-
ristötyypeille ja elinympäristötyyppien vaikutusten hallintaan tarkoitetun strate-
gian toimivuus voidaan määritellä 

 
Information is adequate to determine the risk posed to habitat types by the fishery 
and the effectiveness of the strategy to manage impacts on habitat types 

 
a) tietojen laatu (60/80/100) 
b) tietojen riittävyys vaikutusten arviointia varten (60/80/100) 
c) seuranta (100) 

 
2.5 Ekosysteemi (Ecosystem) 
 
SI 2.5.1 Lopputulos (Outcome) 
 

Kalastus ei aiheuta vakavaa tai peruuttamatonta haittaa ekosysteemin raken-
teen tai toiminnan avaintekijöille 

 
The fishery does not cause serious or irreversible harm to the key elements of eco-
system structure and function 

 
a) ekosysteemin tila (60/80/100) 

 
SI 2.5.2 Hallinta (Management) 
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Käytössä on toimenpiteitä, jotka on suunniteltu varmistamaan, että kalastus ei 
aiheuta vakavan tai peruuttamattoman haitan riskiä ekosysteemin rakenteelle 
tai toiminnalle  

 
There are measures in place to ensure the fishery does not pose a risk of serious or 
irreversible harm to ecosystem structure and function 

 
a) käytössä oleva hallintastrategia (60/80/100) 
b) hallintastrategian rakenne (60/80/100) 
c) hallintastrategian arviointi (60/80/100) 
d) hallintastrategian toimeenpano (80/100) 

 
PI 2.5.3 Tiedot (Information) 
 

Kalastuksen vaikutuksista ekosysteemiin on riittävästi tietoa 
 

There is adequate knowledge of the impacts of the fishery on the ecosystem 
 

a) tietojen laatu (60/80) 
b) tutkimukset kalastuksen vaikutuksista (60/80/100) 
c) osatekijöiden toiminnan ymmärtäminen (80/100) 
d) tiedon merkityksellisyys (information relevance) (80/100) 
e) seuranta (80/100) 

 

PERIAATE 3: Hallintajärjestelmä (Management system) 

3.1 Hallinta ja menettelytavat (Governance and policy) 

 
SI 3.1.1 Oikeudelliset ja/tai käytännönmukaiset puitteet (Legal and/or customary frame-

work) 
 

Hallintajärjestelmällä on asianmukaiset oikeudelliset ja vakiintuneet puitteet, 
mikä varmistaa että se: 
 
- pystyy tuottamaan kestäviä kalastuksia MSC periaatteiden 1 ja 2 mukai-

sesti 
- huomioi ruoanhankinnan tai toimeentulon vuoksi kalastuksesta riippuvais-

ten ihmisten lailliset oikeudet, jotka on tätä nimenomaista tarkoitusta varten 
luotu tai ne ovat vakiintunut käytäntö 

- sisältää asianmukaiset riidanratkaisutilanteita varten luodut puitteet  
 
The management system exists within an appropriate legal and/or customary frame-
work which ensures that it: 
- Is capable of delivering sustainable fisheries in accordance with MSC Principles 1 

and 2; 
- Observes the legal rights created explicitly or established by custom of people 

dependent on fishing for food or livelihood; and 
- Incorporates an appropriate dispute resolution framework 

a) lakien tai standardien ja hallintajärjestelmän yhteensopivuus (60/80/100) 
b) riitojen ratkaisu (60/80/100) 
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c) oikeuksien kunnioitus (60/80/100) 
 

SI 3.1.2 Kuuleminen, roolit ja vastuut (Consultation, Roles and Responsibilities) 
 
 Hallintajärjestelmään sisältyy toimivat kuulemisprosessit, jotka ovat avoimet 

kiinnostuneille ja asianosaisille. Hallintajärjestelmässä osallisina olevien orga-
nisaatioiden ja yksityishenkilöiden roolit ja vastuut ovat selkeät ja kaikki osa-
puolet ymmärtävät ne 

 
The management system has effective consultation processes that are open to inter-
ested and affected parties. The roles and responsibilities of organisations and indi-
viduals who are involved in the management process are clear and understood by all 
relevant parties 

 
a) roolit ja vastuut 
b) kuuleminen 
c) osallistaminen 

 
SI 3.1.3 Pitkän aikavälin tavoitteet (Long-term objectives) 
 

Hallinnan toimintasuunnitelmassa on selkeitä, päätöksentekoa ohjaavia pitkän 
aikavälin tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia MSC:n periaatteiden ja kriteeri-
en kanssa, ja se sisältää varovaisuusperiaatteen mukaisen lähestymistavan 
 
The management policy has clear long-term objectives to guide decision-making that 
are consistent with MSC Principles and Criteria, and incorporates the precautionary 
approach 

 
a) tavoitteet 

 
SI 3.1.4 Kannustimet kestävään kalastukseen (Incentives for Sustainable fishing) 
 

Hallintajärjestelmä tarjoaa taloudellisia ja sosiaalisia kannustimia kestävään 
kalastukseen eikä se operoi kestämätöntä kalastusta edistävien tukien kanssa 
 
The management system provides economic and social incentives for sustainable 
fishing and does not operate with subsidies that contribute to unsustainable fishing 

 
a) kannustimet (60/80/100) 

 
3.2 Kalastusta koskeva hallintajärjestelmä (Fishery Specific Management System) 

 
SI 3.2.1 Kalastusta koskevat tavoitteet (Fishery Specific Objectives) 
 

Kalastuksella on selkeät, erityiset tavoitteet, joilla pyritään saavuttamaan 
MSC:n periaatteiden 1 ja 2 ilmaistut tavoitteet 
 
The fishery has clear, specific objectives designed to achieve the outcomes ex-
pressed by MSC’s Principles 1 and 2 

a) tavoitteet (60/80/100) 
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SI 3.2.2 Päätöksentekoprosessit (Decision-making processes) 
 

Kalastusta koskeva hallintajärjestelmä sisältää tehokkaat päätöksentekopro-
sessit, jotka johtavat toimiin ja toimintasuunnitelmiin tavoitteiden saavuttami-
seksi 
 
The fishery-specific management system includes effective decision-making pro-
cesses that result in measures and strategies to achieve the objectives 

 
a) päätöksentekoprosessit (60/80) 
b) päätöksentekoprosessien herkkyys (60/80/100) 
c) varovaisuusperiaatteen huomioon ottaminen (80) 
d) hallintajärjestelmän ja päätöksentekoprosessin luotettavuus ja läpinäky-

vyys (60/80/100) 
e) lähestymistapa riitatilanteissa (60/80/100) 

 
SI 3.2.3 Noudattaminen ja toimeenpano (Compliance & Enforcement) 

Seuranta- ja valvontamekanismit varmistavat, että kalastuksen hallintatoimia 

noudatetaan ja saatetaan voimaan  

Monitoring, control and surveillance mechanisms ensure the fishery’s management 

measures are enforced and complied with 

a) MSC:n toimeenpano 
b) sanktiot 
c) noudattaminen 
d) systemaattinen noudattamatta jättäminen 

 
SI 3.2.4 Tutkimussuunnitelma (Research plan) 
 

Kalastuksella on tutkimussuunnitelma, jossa osoitetaan hallintaa koskevat tie-
totarpeet 
 
The fishery has a research plan that addresses the information needs of manage-
ment 

 
a) tutkimussuunnitelma (60/80/100) 
b) tutkimuksen tulokset (60/80/100) 

 
SI 3.2.5 Hallinnan toimivuuden arviointi (Management Performance Evaluation) 
 

On olemassa järjestelmä, jonka avulla seurataan ja arvioidaan kalastuskohtai-
sen hallintajärjestelmän tavoitteiden saavuttamista. Kalastuskohtainen hal-
lintajärjestelmä käy läpi tehokkaan tarkastelun tietyin väliajoin  
 
There is a system of monitoring and evaluating the performance of the fishery-
specific management system against its objectives. There is effective and timely re-
view of the fishery-specific management system 

a) arvioinnin kattavuus (60/80/100) 
b) sisäinen ja / tai ulkoinen tarkastelu (60/80/100) 
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http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/kalakantojen_tila_2012.pdf
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/paremmat_istukkaat.pdf
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/paremmat_istukkaat.pdf
http://livia.fi/sites/default/files/hanketiedostot/Saarinen%202012%2C%20MSC%20-%20esiselvitys%20Saaristomeri%20Selk%C3%A4meri%2C%20LOPULLINEN.pdf
http://livia.fi/sites/default/files/hanketiedostot/Saarinen%202012%2C%20MSC%20-%20esiselvitys%20Saaristomeri%20Selk%C3%A4meri%2C%20LOPULLINEN.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783612001269
http://wwf.fi/mediabank/1923.pdf
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/Suuret_jarvet_kunnossa_rannikkovesien_ti%2826643%29
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/Suuret_jarvet_kunnossa_rannikkovesien_ti%2826643%29
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/Suuret_jarvet_kunnossa_rannikkovesien_ti%2826643%29
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SUULLISET JA KIRJALLISET TIEDONANNOT 
 

Ahola Markus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Harmaahylkeiden määrä 
Itämeressä. 
 
Epps Minna MSC Ruotsi: MSC sertifiointivaatimuksista. 
 
Erkinaro Jaakko, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: lohi-istutusten tavoit-
teet ja lohen vaelluspoikasten istutusmenestys Perämerellä 
 
Heikinheimo Outi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Suomenlahden siika. 
 
Jutila Eero, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: meritaimen 
 
Karels Aarno, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus: Etelä-Saimaan muikunkalas-
tuksen MSC-esiarviointi 
 
Koljonen Marja-Liisa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: HEALFISH - 
hankkeen taimentutkimukset 

 
Lefebure Robert MSC Ruotsi: Suomenlahden siiankalastuksen sertifiointi-
mahdollisuuksista. 

 
Lundberg Fredrik, Ålands Fiskare rf: Ahvenanmaan siian, ahvenen ja kuhan-
kalastusten MSC-esiarviointi 
 
Raitaniemi Jari, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: kuha 
 
Sahama Pekka, Itä-Suomen kalatalousryhmä: Etelä-Saimaan muikunkalas-
tuksen MSC-arvioinnin tulos. 
 
Salminen Matti, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: lohen vaelluspoikasten 
istutusmenestyksestä Etelä-Suomessa 
 
Savola Petri, Uudenmaan ELY-keskus: kuhan- ja hauenpoikasten istutusmää-
rät 2000 - 2012 
 
Suominen Paavo, Varsinais-Suomen ELY-keskus: saalisilmoituksiin merkitty 
tahaton sivusaalis, linnut.. 
 
Vanninen Vesa Kaakkois-Suomen ELY-keskus: kuhan- ja hauenpoikasten is-
tutusmäärät 2000 - 2009  
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LYHENTEIDEN SELITYKSIÄ 
 
 
ASI Accreditation Services International 
 Yksi maailma suurimmista akreditointielimistä 
 
BMSY Kalakannan taso (biomassa), jossa MSY saavutetaan 
 
BSRAC The Baltic Sea Regional Advisory Council 
 Itämeren neuvoa antava toimikunta 
 
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and 

fauna, yksi maailman laajimmista kansainvälisistä ympäristön- suojelusopi-
muksista 

 
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö 
 
HELCOM Itämeren suojelukomissio 
 
ICES The International Council for the Exploration of the Sea 

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto 
 
MSC Marine Stewardship Council 
 
MSY  Kestävä enimmäistuotto 
 
STECF A Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries 
 Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (EU) 
 
WWF World Wildlife Fund 

Maailman Luonnonsäätiö 
 
YKP Yhteisön yhteinen kalastuspolitiikka (EU) 

 

 


