
Jos lohikanta ei kestä kalastusta kotijoessaan, 

se ei kestä sitä missään muuallakaan. 

 

Tornio-Muoniojokiseura ry seuraa valppaana jokiluontoon kohdistuvia uhkia valuma-alueilla ja 

jokisuun merialueella. 

Seuran tavoite on väylän vaelluskalakantojen vahvistaminen. Luonnonlohen taantumaan on 

vaikuttanut suuri poikaskuolleisuus merellä ja kantaan nähden täysin kestämätön kalastuspaine. 

Viranomaisilta vaaditaan juuri nyt toimia äärimmäisen uhanalaiseksi taantuneen meritaimenen 

suojelemiseksi.   

Muualla maailmassa lohi kalastetaan joissa ja jokisuistoissa. Itämerelläkin tulee noudattaa 

merioikeussopimusta ja sen kutuvaltioperiaatetta. Ruotsi lopetti avomeripyynnin, kun Maa- ja 

metsätalousministeriö keskittyy vain lisäämään lohen merikalastusta. 

Oikeudenmukaisuus ei toteudu; Tornionjoen vuosisaalis on vain 5.000 lohta, mutta Itämereltä joen 

lohia  haalitaan 100.000 kpl. Maaliskuun alkuun mennessä Tanska on pyytänyt jo 12 559 lohta. 

Saaliissa on Tornionjoen lohta saman verran, n. 5 000 kpl, mitä joelta saatiin viime kesänä; Kertoo 

Itämeren lohipolitiikan mielettömyydestä. Tanskassa ei ole yhtään Itämereen laskevaa lohijokea. 

Jakaessaan jokemme elollisen luonnonvaran muiden kanssa Suomen valtio on aiheuttanut 

väylänvarsille useiden satojen miljoonien eurojen tulojen ja omaisuuden menetykset. Suunnan on 

muututtava. On huomattava, että EU:iin liittyessään Suomi on siirtänyt toimivaltaa unionille vain 

merien kalavarojen osalta. Euroopan Unionin kalastuspolitiikan uudistuksissa Suomen tulee toimia, 

jotta jokemme lohi poistetaan merillä kiintiöitävien kalojen joukosta. 

Joki ei saa olla meripyynnin poikastuotantoalue. Merisaalis tulee mitoittaa jokien ehdoilla. Joen 

kokonaiskiintiö on asetettava sellaiseksi, että kalastuksen jälkeenkin jokeen jää riittävä määrä 

emokaloja sukua jatkamaan. Jokiin tulee asettaa kappalemääräiset nousutavoitteet. Huonoimpinakin 

vuosina Tornionjokeen tulee nousta 60 000 lohta. 

Kappalemäärissä laskettava lohi on jokien rajallinen luonnonvara. Istutuslohet mukaan lukien 

Itämeren maiden lohisaaliin arvo on vain 2-3 milj. euroa. Tornionjokivarren viehekalastus on 

rahankäytöltään jo nyt yhtä suurta kuin koko Itämeren saalis, vaikka jokivarren kalastusmatkailu on 

epävarman ja heikon lohikannan vuoksi edelleenkin aivan alkutekijöissään ja tuotteistamatta. 

Tornionjoen vaelluskalakantojen merkitys on nähtävä osana paikalliskulttuuria. Kalastus on 

toteutettava erityistä varovaisuutta noudattaen. Jokiseura edellyttää, että jatkossa jokivartiset 

tunnustetaan asianosaisiksi, joita myös aina kuunnellaan lohikysymyksiä käsiteltäessä. 

Jokiseura vaatii nopeita toimia lohien suojelemiseksi kaikessa kalastuksessa. Jokikalastukseen seura 

esittää yhtä yhtäläistä henkilökohtaista kausikiintiötä pyyntitavasta riippumatta. 

Työvaliokunta  www.jokiseura.fi 

http://www.jokiseura.fi/

