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Ministeri Jari Lepän videotervehdys Lohen vuoden kunniaksi
Hyvät ystävät, tervetuloa viettämään kansainvälistä Lohen Vuotta!

Lohi on suomalaisille tuttu ja tärkeä asia. Siitä kannetaan huolta, sitä halutaan tavoitella
saaliiksi. Osalle suomalaisia lohi merkitsee elämyksiä, osalle toimeentuloa – joko myymällä
saalista tai lohesta saatavia elämyksiä. Saamelaisille lohi on edelleen kiinteä osa
elämäntapaa.

Lohi on jättänyt jälkensä koko Suomeen, se näkyy muun muassa useiden kaupunkien ja
kuntien vaakunoissa. Suomen rajajokina on kaksi maailman parhaista lohijoista: Atlanttiin
laskeva Tenojoki ja Itämereen laskeva Tornionjoki. Atlantin ja Itämeren lohen lisäksi
Saimaalla ja Hiitolanjoessa sinnittelee vain sisävesissä esiintyvä järvilohi.

Mitä sitten teemavuoden sankarille kuuluu Suomessa? Sitä on vaikea kuvata vain yhdellä
sanalla. Osa lohikannoista voi hyvin, osa on hävinnyt. Suunta on kuitenkin selvästi
parempaan päin, ja onnistumisista voi ottaa oppia.

Tornionjoen lohikannan elpyminen Itämerellä hyvin heikosta tilasta maailman vahvimmaksi
lohikannaksi on yksi suurimmista menestystarinoista Atlantinlohen maailmassa.
Määrätietoiset toimet, yhteistyö naapurimaiden kesken sekä EU:n ja Itämeren maiden
yhteistyö ovat sen mahdollistaneet. Tornionjoki on myös tärkeä osoitus lohikantojen
elpymiskyvystä, jos niille vain annetaan siihen mahdollisuus.

Lohi on osa suomalaista tarinaa, se puhututtaa ihmisiä. Lähes kaikilla on mielipide siitä,
miten lohikantoja tulisi hoitaa ja kuka niitä saa käyttää.

Lohikantojen hoitoon ja käyttöön onkin kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Käyttöä
ohjataan lohi- ja meritaimenstrategialla, ja uhanalaisen Saimaan järvilohen hoitoa varten on
laadittu järvilohistrategia.

Jokien vaelluskelpoisuutta parannetaan lisäksi suunnitelmallisesti kalatiestrategialla. Lohen
elinoloja parannetaan etenkin rakennetuissa vesistöissä, missä strategioiden mukaisesti
puretaan vaellusesteitä ja etsitään ratkaisuja patojen ohittamiseksi.

Rakennetuissa vesistöissä tehdään myös runsaasti jokiluonnon ennallistamistoimia ja
kutupaikkojen kunnostuksia. Kunnostustöihin osallistuvien tahojen kirjo on laaja. Suuret
kunnostushankkeet toteutetaan hallinnon ja voimayhtiöiden yhteistyönä, mutta myös
kansalaisten talkookunnostuksilla on saatu paljon hyvää aikaan pienemmissä uomissa.

Lohi on kansainvälinen kala, ja lohikantojen ja muiden vaelluskalojen hoito vaatii aina
yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään erityisesti naapurimaitten kanssa – Tornionjoella Ruotsin
kanssa, Teno- ja Näätämönjoella Norjan kanssa. Suomella on myös Venäjän kanssa yhteinen
Laatokan lohikanta Hiitolanjoessa.

Suomi haluaa jatkossakin olla aktiivinen toimija myös kansainvälisessä lohikantojen hoidossa.

Työ lohen hyväksi jatkuu myös tänä juhlavuonna. Suomen tavoitteena on lohiluonnonvaran
kestävä käyttö eri käyttäjäryhmät huomioon ottaen.

Tulemme jatkamaan työtä Tenojoen ja Itämeren lohikantojen elvyttämiseksi. Lohen
vaellusyhteyksien palauttamiseen tähtäävä työ rakennetuilla Itämeren joilla jatkuu
hallituksen kärkihankkeen myötä.

Toivotan menestystä lohen vuodelle, niin lohelle kuin sen hyväksi työskenteleville ja siitä
nauttiville!

