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Erittäin uhanalaiset 
kalalajimme —elvyttäminen 
vaatii mittavia toimenpiteitä!

Pääsyynä erittäin uhanalaisten 
kalalajien heikkoon tilaan on 
niiden luontaisen elinkier-

ron vaikeutuminen ja paikoin jopa 
loppuminen ihmistoiminnan erilais-
ten vaikutusten vuoksi. Keskeisiä 
syitä ongelmiin ovat olleet vaellus-
reitin katkeaminen tai vaelluksen 
vaikeutuminen vesivoimalaitos- ja 
muitten patojen vuoksi sekä li-
sääntymisalueiden tuhoutuminen 
joki- ja virta-alueiden perkauksien, 
hiekoittumisen tai liettymisen takia. 
Myös asutuksen, liikenteen, teol-
lisuuden, maa-, metsä- ja turveta-
louden sekä kaivannaisteollisuuden 
päästöjen aiheuttama vedenlaadun 
huonontuminen sekä liian voimakas 
kalastus vaikeuttavat kalojen elin-
kiertoa. Myös maaperämme laatu 
esimerkiksi Pohjamaan lakeuksilla 
heikentää vaelluskalojen poikasten 
menestymistä. Lisäksi ilmaston-
muutoksen vuoksi myös lämpötila-
olosuhteet ovat muuttuneet ajoittain 
aiempaa epäsuotuisammiksi viileän 
veden lajeillemme.

Ihmistoiminnan vaikutus on 
maassamme ollut jatkuvasti voimis-
tuvaa, vaikka viime vuosikymmen-
ten aikana sen aiheuttamia haittoja 
onkin joissakin asioissa voitu vähen-
tää. Kuitenkin pitkän ajan kuluessa 
aiheutuneet vahingot uhanalaisten 
lajien elinkierrolle ovat olleet merkit-
täviä, ja niiden vaikutuksia saadaan 
korjattua hitaasti. Tämän vuok-
si käännettä parempaan saadaan 
näiden lajien osalta odottaa vielä 
varsin pitkään — järvitaimenella se 
voisi tapahtua näistä lajeista ehkä 
nopeiten.

Vaellussiian 
luonnonlisääntyminen on 
vähäistä

Vaellussiika esiintyy maassamme 
merialueelle sekä järvialueelle vael-
tavina kantoina. Vaellussiian kannat 
ovat taantuneet erityisesti vaellus-
esteiden vuoksi ja sen vuoksi luon-
nossa lisääntyviä vaellussiikapopu-
laatioita on vain harvoissa paikoissa 

Vuoden 2010 kalalajien 
uhanalaisselvityksessä 
erittäin uhanalaisiksi 
luokiteltiin kolme lajia: 
vaellussiika (Coregonus 
lavaretus s.l.), 
napapiirin eteläpuoliset 
järvitaimenkannat 
(Salmo trutta m. 
lacustris) ja ankerias 
(Anguilla anguilla). 
Uhanalaisselvityksessä 
arvioitiin kaikkiaan 73 
kalalajin tai muodon 
nykytila. Suomen vesissä 
on tavattu kaikkiaan 103 
kalalajia.

TEKSTI: Petri Heinimaa

Ankerias on ehkäpä eksoottisin kalalajimme, jonka esiintyminen vesissämme on istutusten varassa. KUVA: Pekka Tuuri
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varsinkin rannikon joissa. Tornion-
joen Kukkolankosken siian lippoa-
minen on kulttuurihistoriallisestikin 
merkittävä tapahtuma, joka jatkuu 
edelleen perinteisillä tavoilla. Saaliit 
ovat sielläkin heikentyneet vaikka 
Tornionjoki on vaellusesteetön joki. 
Tornionjoen vaellussiiat kuitenkin 
vaeltavat Pohjanlahden eteläosiin 
asti kasvualueilleen ja joutuvat siellä 
ja paluureitillään edelleen liian voi-
makkaan kalastuksen kohteeksi.    

Monien padottujen vaellussiika-
jokien suualueilla kalastetaan ny-
kyisinkin emokaloja syksyllä kutu-
nousun aikaan perinteisellä tavalla 
lippoamalla eli pitkävartisella haa-
villa. Saaduista siioista lypsetään 
mäti, joka maidilla hedelmöitettynä 
viedään rannikon hautomoihin hau-
dottavaksi. Suuri osa mädistä istu-
tetaan vastakuoriutuneina poikasi-
na jokisuihin keväällä tulevaisuuden 
emokalojen saamisen turvaamisek-
si. Osa poikasista kuitenkin kasva-
tetaan sisämaan luonnonravinto-
lammikoissa kesänvanhoiksi, noin 
10 cm pituisiksi, poikasiksi ja istute-
taan niin ikään jokisuihin. Luonnon-
varakeskuksen kalanviljelylaitok-
sissa on emokalanviljelyssä viisi eri 
merivaelteista vaellussiikakantaa ja 
kolme järvialueen vaellussiikakan-
taa. 

Järvitaimenkannat 
ovat heikot napapiirin 
eteläpuolella

Vuoden 2010 Suomen lajien uhan-
alaisuusarvion (Rassi ym. 2010) 
yhteydessä järvitaimenkantojen tila 
arvioitiin ensikertaa erikseen Ete-
lä- ja Pohjois-Suomen osalta nii-
den voimakkaasti eriytyneen tilan 
vuoksi. Rajaksi valittiin napapiiri, 
jonka eteläpuoliset järvitaimenkan-
nat ovat voimakkaasti heikentyneet 
viime vuosikymmeninä. Järvitaime-
nen elinympäristöä voimakkaasti 
muuttaneiden ihmistoimien vuoksi 
kannat ovat heikentyneet jo tasolle, 
jossa vähäinenkin lisärasite voi olla 
kohtalokas koko lajin paikallisille 
kannoille. Yksi tällainen on järvitai-
menen joutuminen kalastuksen sivu-
saaliiksi esimerkiksi siian, kuhan tai 

Konneveden Siikakosken villi järvitaimen vaeltaa poikasena ylävirtaan kas-
vualueille Konneveteen ja laskeutuu sukukypsänä alapuolisten koskien ku-
tualueille. Vastaavasti käyttäytyviä järvitaimenkantoja on vain muutama koko 
maassamme. KUVA: Petri Heinimaa

Rautalammin reitin järvitaimenen poikasia kuoriutumassa mädistä Laukaan 
kalanviljelylaitoksessa. KUVA: Petri Heinimaa



10  GeeniVarat 2015

ahvenen verkkokalastuksen yhtey-
dessä. Myös koukkukalastuksessa 
järvitaimen on tavoiteltu saalislaji. 
Yhä useammalla alueella istutetut 
järvitaimenen poikaset on merkitty 
eväleikkauksin, minkä tavoitteena 
on mahdollistaa valikoiva kalastus, 
jossa villit järvitaimenet vapautetaan 
vesistöön jatkamaan elinkiertoaan. 

Järvitaimenkantoja on pyritty 
suojelemaan nostamalla vuoden 
2014 alusta niiden laillinen alamitta 
60 cm, jonka pitäisi turvata emo-
kaloille ainakin yksi kutukerta. Sa-
malla alamitan nosto mahdollistaa 
istutusten tuloksellisuuden paran-
tamisen, kun parhaassa kasvuiässä 
olevia järvitaimenia ei kalasteta pois 
vesistöstä keskenkasvuisina.  

Valtion kalanviljelylaitoksilla on 
jo pitkään ollut viljelyssä useita jär-
vitaimenkantoja, ja emokalaparvista 
saadusta mädistä on istutettu paljon 
mätiä ja eri-ikäisiä poikasia laajasti 
joki- ja järvialueillemme. Nykyisin 
Luonnonvarakeskuksen viljelylai-
toksilla on kaikkiaan 11 järvitaimen-
kantaa. Aiemmin järvitaimenemoka-
lastot pystyttiin uusimaan kookkais-
ta kudulle palaavista emoista, mutta 
nykyisin yhä useammin on jouduttu 
perustamaan emokalaparvet joki- 
tai vaelluspoikasista. Emokalapar-
via perustettaessa pyritään 25–50 
kutupariin, jotka hedelmöitetään 
tarkan suunnitelman mukaan. 

Viime vuosina järvitaimenten jo-
kipoikastenkin määrät ovat monin 
paikoin vähentyneet elinympäris-
tökunnostuksista ja muista elvy-
tystoimenpiteistä huolimatta. Myös 
poikkeuksellisen lämpimät kesä-
aikaiset vedenlämpötilat ovat nä-
kyneet alentuneina poikasmäärinä 
koskissa. Järvitaimenkantojen pe-
lastaminen vaatiikin kaikkien niiden 
elinkiertoon vaikuttavien toimijoiden 
yksituumaista sitoutumista tämä 
upean lajin pelastamiseen.    

Ankeriaskantojen 
elvyttäminen on Euroopan 
yhteinen asia

Ankeriaan elinkierto on muihin vael-
luskaloihimme verrattuna poikkeuk-
sellinen, sillä se vaeltaa lisääntymis-

alueiltaan Atlantin Sargassomereltä 
meille kasvamaan rannikollamme ja 
järvialueillamme. Kasvettuaan jopa 
vuosikymmeniä vesistöissämme 
ankeriaat vaeltavat takaisin Atlantil-
le kutualueilleen.  

Eurooppaan kasvualueilleen 
vaeltavien ankeriaiden määrät ovat 
vähentyneet dramaattisesti jo vuo-
sikymmeniä ja lajin pelastamiseksi 
sekä kantojen vahvistamiseksi on-
kin tehty Euroopan laajuinen hoito-
suunnitelma. Suomeen vaeltaa ny-
kyisin vain erittäin vähän ankeriaan 
poikasia ja valtaosa vesissämme ta-
vattavista ankeriaista onkin peräisin 
istutuksista. Suomen ankeriashoito-
suunnitelma keskittyykin istutuksin 
tehtävään kantojen vahvistamiseen. 
Muiden vaelluskalojen elvyttämi-
seen liittyvät toimenpiteet luonnolli-

sesti hyödyttävät myös ankeriasta. 
Ankerias tarvitsee kuitenkin erityis-
huomioita alavaellusreittiensä tur-
vaamiseen, sillä esimerkiksi voima-
laitosten turbiinit aiheuttavat niille 
suurta vahinkoa.

Uusi kalastuslaki ja asetus 
vahvistamaan kalakantoja

Vuoden 2016 alusta voimaan astuu 
uusi kalastuslaki ja -asetus, joiden 
tarjoamiin mahdollisuuksiin tulisi 
kaikkien sidosryhmien valmistautua 
jo ennakolta. Vaikka monet kalalajit 
ja -kannat kaipaavat monia toimen-
piteitä elpyäkseen, ovat kalat suuren 
lisääntymispotentiaalinsa ansiosta 
otollinen hoitokohde, kuten olemme 
voineet havaita esimerkiksi Tornion-
joen lohikannan elpymisestä.

Kokemäenjoen vaellussiika on parhaiten kasvavia siikakantojamme.
KUVA: Heikki Koskinen

Ruskuaispussivaiheisia Rautalammin reitin järvitaimenia Laukaan ka-
lanviljelylaitoksessa. KUVA: Petri Heinimaa


