Kuinka kalalajien suojelu ja kalanistutus
sopivat yhteen
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Kalalajien suojelun tavoitteet ja ehdot
• - Kalalajien suojelun tavoitteena on turvata lajien
säilyminen itse itsensä ylläpitäminä luonnonvaraisessa
elinympäristössään siten, että niiden perinnöllinen
monimuotoisuus ei alene ja niiden on mahdollista
edelleen kehittyä ja sopeutua muuttuvaan ympäristöön.
• - Kalalajien hyödyntäminen tule tehdä niin, ettei tämä
tavoitetila vaarannu, jolloin kysymyksessä on kalalajien
kestävä käyttö.
• Suojelunäkökulmasta ei ole muita ehtoja käyttötavoille.
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Suojelu osa 2.
• Määritelmästä kuitenkin seuraa, että:
• Suojelun tavoitteen ei katsota toteutuneen, mikäli populaatio
on istutusten varassa, tai edes istutuksin tuettu. Populaatioiden
tulisi säilyä ilman ihmisen toimintaa riittävän suurina, tai ainakin
alkuperäisessä koossaan, mikäli ne ovat olleetkin pieniä.
• Perinnöllinen monimuotoisuus voi alentua, jos populaation
koko laskee liian pieneksi, tai se sekoittuu siten, että
alkuperäisiä ominaisuuksia menetetään.
• Näin ollen vain suuria populaatiota voi hyödyntää ja vain siinä
määrin, ettei niiden diversiteetti alene.
• Populaatioiden sekoittamista tulisi välttää, ja yhdistää niitä,
vain jos diversiteetti jo on niin alhainen, että sen säilyminen
edes nykyisellä tasolla edellyttää populaatioiden yhdistämistä.

3

26.5.2016

© Luonnonvarakeskus

Kalaistutuksen tavoitteet ja ehdot
•
•
•
•

Kalan istutusten tavoitteena on joko
1) saaliiden parantaminen tai
2) taantuneiden kalakantojen elvytys.
Mikäli tavoitteena on saaliiden parantaminen, sitä voi
hyvin tehdä, mikäli se ei uhkaa luonnonvaraisten
kalakantojen tilaa, eli kokoa ja diversiteettiä.
• Koko saattaa tulla uhatuksi, jos istutusten seurauksena
kalastuspaine kasvaa niin suureksi, että se vaarantaa
myös alueella olevat luonnonvaraiset kalakannat.
• Diversiteetti saattaa olla uhattuna, jos istutettava kanta
on perinnöllisesti erilainen ja istutus voi aiheuttaa
risteytymistä alkuperäisten kalakantojen kanssa.
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Istutus 2.
Suojelusta syntyvät ehdot istutuksille
• Istutuksista huolimatta, tulee kalastettavaa kantaa
säädellä luonnonvaraisen komponentin kestokyvyn
mukaan, mikäli istutettu ja luonnonvarainen sekoittuvat
pyyntialueella. Tämä voi haitata istutetun osan
hyödyntämistä, jos alueella on luonnonvarainen kanta.
• Tästä on hyvä esimerkki Itämeren lohenkalastus.
Istutukset voidaan hyödyntää tehokkaammin, mikäli
alueella ei ole luonnonvaraista kantaa.
• Istutuspaikat ja istutettavat kannat tulee myös valita niin,
että istutus ei aiheuta geneettistä riskiä, alueen
alkuperäisille kannoille. Näiden kantojen
lisääntymisalueet tulisi jättää istutusten ulkopuolelle.
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Istutus 3.
Elvytysistutusten tavoitteet ja periaatteet
• Elvytysistutuksissa tavoitteena on joko palauttaa
alueelle kalakanta tai elvyttää istutuksilla heikkoa
luonnonvaraista kantaa.
• Elvytysistutuksiin valitun kalakannan tulisi
mahdollisimman hyvin vastata alueella aiemmin ollutta
kantaa, varsinkin jos siellä vielä lisääntyy
luonnonvarainen kanta.
• Tällöin saalistavoite ei ole ensisijainen, mutta istutettua
kalaa voi pyytää, mikäli se ei haittaa elvytyksen
tavoitetta, eli luonnonvaraisen lisääntymisen
tehostumista ja pyynti on otettu huomioon
istutusvolyymeissä.
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Suojelun ja istuttamisen yhteensovittaminen
• Yhteensovittaminen riippuu kalakannan hoitotavoitteista
ja kunkin alkuperäisen kannan tilanteesta.
• Jos kalakannalla on määritelty suojelutavoite, se tulee
olla hoitotavoitteissa ensisijainen, eli silloin muu käyttö
on alisteista ja ehdollista sille tavoitteelle.
• Näin on esimerkiksi meritaimenkantojen ja vaeltavien
järvitaimenkantojen tapauksessa. Pyyntiä tehdään silloin
siis vain sillä ehdolla, ettei se vaaranna suojelutavoitetta.
Paikallinen taimen ei ole uhanalainen.
• Lisäksi jos laji tai kanta on määritelty uhanalaiseksi, se
jo sinällään edellyttää aktiivisia toimenpiteitä tilanteen
parantamiseksi. Pelkkä odottaminen ei kalakantojen
kohdalla useinkaan toimi riittävänä elvytystoimena.
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Yhteensovittamisessa huomioon otettavia
seikkoja
•

Hoidon tavoitteiden (suojelu/kalastus) selkiyttäminen ja
priorisointi, sekä alueellinen suunnittelu ja suojelun
tarpeen aste, kannan nykytila ja elpymisen
todennäköisyys hoitotoimien seurauksena.
• Erityisesti suojeltavia ovat alkuperäiset ja
luonnonvaraisesti lisääntyvät kalakannat. Myös siirretyt
kannat voivat olla suojeltavia, mikäli ne lisääntyvät
luonnonvaraisesti.
• Mieluiten vesistökohtainen kartoitus ja suunnittelu
taimenkannoille.

8

26.5.2016

© Luonnonvarakeskus

Huomattavaa siis:

• Elvytysistutuksilla voidaan tukea heikkoa kalakantaa, jos
on olemassa vapaita kunnossa olevia kutualueita niin,
että luonnonvarainen lisääntyminen on mahdollista
suuremmalle emomäärälle.
• Luonnonvarainen kalakanta voi elää ja kasvaa vain
omien lisääntymisalueidensa tuotannon varassa. On
turha tehdä elvytysistutuksia, ellei ole kutualueita.
• Istutuksilla voidaan joissain tapauksissa vähentää
uhanalaiseen kantaan kohdistuvaa kalastuspainetta,
varsinkin jos näiden kalastukset voidaan ajallisesti tai
alueellisesti eriyttää.
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Esimerkkejä taimenselvityksistä
ja erilaisista ratkaisuista
• Suomenlahden meritaimenet:
– Identifioitiin ja priorisoitiin edelleen alkuperäisiksi
luettavat meritaimenkannat, muodostettiin
perinnöllisen samankaltaisuuden perusteella
alueelliset hoitoyksiköt.
• Isojoen vesistön taimenet:
– Vaeltava ja paikallinen erikseen, ei istutusta
paikallisen alueille.
• Siuntionjoen taimenkannan tila
– Alkuperäkartoitus, populaatioiden yhdistäminen,
istutussuositus
• Kauhajoki
– Alkuperäselvitys, ei istutusta eikä kalastusta.
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Suomenlahden
meritaimenjoet
-17 kpl + 7 rajajokea
- 10 alkuperäistä
edelleen kokonaan
Suomessa
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Koljonen et al.
2014.
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Suomenlahti, meritaimenkantojen hoitoyksiköt,
Koljonen et al. 2014.
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Isojoki

Isojoki:
Vaeltava ja
paikallinen
taimen erikseen
alueellisissa
hoitoyksiköissä.
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Uskelanjoki
Fiskarsinjoki
Ingarskilanjoki

Siuntionjoki,
Koljonen et al.2016

Siuntionjoki, pääuoma

Siuntionjoki:
Alkuperäanalyysi,
Siuntionjoki, Kirkkojoki jossa geneettiset tyypit
ryhminä. Suositus harojen
Mankinjoki
populaatioiden
yhdistämisestä riittävän
Espoonjoki
tehollisen koon saamiseksi.
Vantaanjoki, alaosa

Vantaanjoki, keskiosa
Toromäenkoski

Vantaanjoki, latvat
Käräjäkoski
Myllypuro

Koljonen, M-L., Vähä, J-P., Koskiniemi, J.
ja Valjus, J. 2016. Siuntionjoen
taimenkantojen nykytila, geneettinen
rakenne ja alkuperä sekä hoitosuositus.
Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö
ry.263/2016, 29s.

Epranoja
Luhtajoki

Isojoki
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Geneettisen erilaistuminen tulee ottaa huomioon
suojelustrategioita suunniteltaessa.
- Geneettinen rakenne muodostaa usein hierarkkisen mallin,
jota voidaan käyttää ohjaamaan geenivarojen suojelua.
- Populaatioiden sisäinen diversiteetti on mittari suojelun
onnistumisesta.
- Voidaan seurata mm. sukulaisuuden astetta, perhemäärää,
geenimuotomäärää, geenirikkautta ja heterotsygotiaa eli
diversiteettiä.
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• Kiitos
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2

Sivujoki 4 Luhtajoki

Sivujoki 3 Lepsämänjoki
4

84

LatvatKäräjäkoski
98

36

LatvatToronmäenkoski
98

3

Sivujoki 5 Epranoja

Middle Nukarinkoski Low
99

Middle Nukarinkoski Mid
35

Alajuoksu Vantaankoski
87

Alajuoksu Pitkäkoski
32

Sivujoki1 Longinoja
36

43

0.1

26.5
.201
6

Alajuoksu Ruutinkoski
Sivujoki 2 Palojoki Rannikonmäki
96

18

Sivujoki 2 Palojoki Juvankoski

© Luonnonvarakeskus

