
Biologisen tiedon käyttöä tehostetaan kalakantojen arvioinnissa  - uutta tutkimustietoa Itämereltä 

silakasta, lohesta ja meritaimenesta 

Helsingin yliopiston koordinoimassa ECOKNOWS-hankkeessa on kehitetty uusia kalakantojen 

arviointimenetelmiä ja arvioitu kalastuksen vaikutuksia. Menetelmän avulla jo olemassa olevaa biologista 

tietoa hyödynnetään laajemmin ja tehokkaammin kuin perinteisessä kalakanta-arvioinnissa. 

Hankkeessa kehitetyn arviointimenetelmän mukaan Selkämeren silakkakannan biomassa pienentyi viime 

vuosisadan loppupuolella, toisin kuin aiemmin ajateltiin. Tulokset myös osoittavat yhteyden silakan 

poikasmäärien ja lohenpoikasten eloonjäännin välillä. Mereen vaeltavat lohenpoikaset alkavat syödä 

kalanpoikasia pian mereen päästyään, ja silakka muodostaa ison osan lohen ravinnosta. Silakan kalastus ja 

sen säätely heijastuvat siten silakkakannan tilan kautta siihen, kuinka lohikannat voivat.  

Lisää tietoa saatiin myös lohikantojen tuottokyvystä sekä lohen luonnonpoikasten ja jokirakentamisen 

vuoksi velvoitteena istutettujen poikasten eloonjäännistä merivaelluksen alussa. Uusimman tiedon mukaan 

Kemijokisuuhun tulisi istuttaa vuosittain noin 5 miljoonaa lohenpoikasta nykyisen 615 000 poikasen sijasta. 

Näin Kemijoen velvoiteistutukset tuottaisivat yhtä paljon lohta kalastettavaksi kuin mitä Tornionjoki voi 

tuottaa luontaisesti. Tornionjokea on usein käytetty lähtökohtana laskettaessa Kemijoen lohen 

velvoiteistutustarpeita. 

ECOKNOWS-hankkeen menetelmiä käytettiin Pohjanlahden ja Saaristomeren rannikon kalalajien ja 

kalastuksen mallintamiseen. Tulokset antavat aiempaa vankemman pohjan kestävän kalastuksen 

määrittämiseksi muun muassa uhanalaiselle meritaimenelle. 

Hankkeessa käytetyn Bayes-laskennan avulla kalakanta-arviossa voidaan yhdistää aiemmin hankittu tieto, 

uudet havaintoaineistot ja kalakantaa kuvaava malli. Esimerkiksi Selkämeren silakkakannan arvioinnissa 

voidaan hyödyntää myös muista Itämeren silakkakannoista kerättyä tietoa. Muita lisätiedon lähteitä ovat 

esimerkiksi tutkimusjulkaisut, tietokannat ja asiantuntijat sekä kalastajat. Analyysin tulokset saadaan 

todennäköisyysjakaumina, joista niihin liittyvää epävarmuutta on helppo tarkastella. Matemaattisten 

mallien käytön tavoitteena on laatia luotettavia riskiarvioita päätösten tueksi, vaikka lähtötiedoissa olisikin 

epävarmuuksia.  

EU:n seitsemännen puiteohjelman rahoittama ECOKNOWS-hanke alkoi vuonna 2010, ja se päättyy kuluvan 

vuoden elokuussa.  Hanketta johtaa FEM-tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta, ja toiseksi suurin partneri 

on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Yhteensä hankkeessa on ollut mukana 13 partneria 

kymmenestä eri maasta. Hanke järjestää loppusymposiumin Porvoon Taidetehtaalla 2.- 4.6.2014.  

Lisätietoja: 

Samu Mäntyniemi, riskianalyysin professori, Helsingin yliopisto, puh. 050 415 1098 

Sakari Kuikka, kalastusbiologian professori, Helsingin yliopisto, puh. 050 330 9233 

Atso Romakkaniemi, tutkija, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 0400 186 364 



Selkämeren silakkaa onkin entistä vähemmän    

 

Selkämeren silakkakannan biomassa on uusimpien arvioiden mukaan pienentynyt alle 

kolmannekseen siitä, mitä se oli 1970-luvun lopussa.  

Selkämeren silakkakanta on pienentynyt enemmän kuin aiemmin on luultu. Väheneminen 

käynnistyi jo 1980-luvulla, jolloin Suomenlahden aiemmin runsaat silakkakannat heikentyivät ja 

Suomenlahden silakkalaivasto siirtyi pääosin Selkämerelle. 

– Laivaston siirtymistä vauhditti Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakan kasvun 

hidastuminen, jolloin fileerauskoneeseen sopivaa silakkaa löytyi selvästi entistä vähemmän. 

Kookkaan silakan saalisosuus Suomenlahdella pienenikin kymmenessä vuodessa noin 

neljäsosaan 1980-luvun lopun tasosta, toteaa kalastusbiologian professori Sakari Kuikka 

Helsingin yliopistosta. 

Myös silakan kilohinta putosi, mikä edelleen heikensi kalastajien tulotasoa kalastustuntia 

kohden. Pudotusta kompensoitiin siirtymällä Selkämerelle tiheämpien ja kookkaampia kaloja 

sisältävien silakkaparvien pariin. Kannattavuutta parannettiin myös kookkaammilla trooleilla.  

– Suuri kalastustehon lisäys pienensi silakan biomassaa Selkämerellä, eikä uusimpien kanta-

arviomalliemme mukaan kanta ole täysin toipunut siitä, Sakari Kuikka sanoo. 

Kanta-arviomalleissa yhdistetään biologista tietoa aiempaa monipuolisemmin ja realistisemmin 

matemaattiseen mallinnukseen. Myös monet havaintomenetelmät, kuten kaikuluotaus, ovat 

kehittyneet. 

 

Silakka ja lohi kytköksissä 

Uusimmat tulokset osoittavat, että silakan poikasmäärien ja mereen päätyvien lohenpoikasten 

eloonjäännin välillä on yhteys.  

Silakan pienpoikasten määrä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon kannassa on kutevia emoja 

keväisin. Mereen vaeltavat lohenpoikaset siirtyvät kalanpoikasten syöntiin pian mereen 

päästyään, ja silakka muodostaa ison osan lohen ravinnosta jo niiden ensimmäisen merivuoden 

aikana. Näin ollen silakan kalastus ja sen säätely heijastuvat siihen, kuinka hyvin lohikannat 

elpyvät.  

– Erityisesti pienet lohikannat, kuten Simojoen lohi, eivät kestä nykyistä suurempaa 

kuolleisuutta. Kuolleisuutta voivat lisätä epäsuotuisat muutokset meren tai jokialueen 

ympäristössä. Näihin tekijöihin ei yleensä voida vaikuttaa, joten kantojen toipuminen edellyttää 

lohikantojen kalastuskuolevuuden pienentämistä, Sakari Kuikka toteaa. 

Uusia malleja kalakantojen arviointiin on kehitetty Helsingin yliopiston koordinoimassa 

ECOKNOWS-hankkeessa, jossa on ollut mukana kolmetoista partneria kymmenestä eri maasta.  

Hanke alkoi vuonna 2010 ja päättyy kuluvan vuoden elokuussa. Hankkeen loppuseminaari 

pidetään Porvoossa 2.–4.6. Hanketta rahoittaa EU:n seitsemäs puiteohjelma. 

Lisätietoja:  

Sakari Kuikka, kalastusbiologian professori, Helsingin yliopisto, puh. 050 3309233, 

sakari.kuikka@helsinki.fi  



 
 
Kemijoen patoamisen kompensaatiotoimet lohikannoille reilusti alimitoitettuja - Itämeren 
pohjoiset joet voivat tuottaa lohta paljon enemmän kuin aiemmin on arvioitu 
 
ECOKNOWS-hankkeessa on kehitetty lohikantojen arviointimenetelmiä Itämerellä ja Pohjois-
Atlantilla. Uusissa kantamalleissa käytetään aiempaa monipuolisemmin lohesta kerättyä tietoa. 
Kalastuspaineen pienentymisestä Itämerellä ja sitä seuranneesta lohikantojen viimeaikaisesta 
elpymisestä on lisäksi saatu aineistoja, jotka valottavat entistä paremmin Itämeren lohikantojen 
vaihtelua ja luontaista tuottokykyä.  
 
Tulosten mukaan Tornionjoen lohikannan koko on suurimmillaan (ilman kalastusta) 2-3 
miljoonaa poikasta ja 100 000 - 200 000 kutulohta vuosittain. Suurin, kestävän kalastuksen 
mukainen saalistuotto saadaan, kun Tornionjoen vaelluspoikastuotanto on vajaat 2 miljoonaa 
poikasta ja kutevien lohien määrä vuosittain 30 000 - 50 000 yksilöä. Tällä hetkellä Tornionjoen 
lohikanta on edellä kuvatun suurimman saalistuoton mukaisessa tilassa. Kanta-arviointi on 
tuonut lisätietoa myös istutettujen lohenpoikasten ja luonnonpoikasten luontaisesta 
selviytymisestä merellä. Viimeisten 25 vuoden aikana luonnonpoikaset ovat selvinneet 
kalastuskokoon keskimäärin 2,5 kertaa paremmin kuin istutuspoikaset ja tämä suuntaus on ollut 
kasvussa. 
 
Kemijoen lohikanta oli ennen 1940-luvulla tapahtunutta patoamista arviolta yhtä suuri kuin 
Tornionjoen lohikanta. Tornionjokea onkin käytetty lähtökohtana laskettaessa Kemijoen lohen 
velvoiteistutustarpeita. Tornionjoen lohikannan tuottokykyä ja luonnonpoikasten ja istutettujen 
poikasten välistä eloonjääntieroa koskevien uusimpien tietojen valossa Kemijokeen pitäisi 
istuttaa vuosittain noin 5 miljoonaa lohenpoikasta nykyisen 615 000 poikasen sijasta, jotta 
istutukset tuottaisivat kalastettavia lohia saman verran, mitä Kemijoki voisi tuottaa ilman 
voimalaitosrakentamista. Olennaista velvoitteiden toteuttamisessa on kuitenkin niiden 
taloudellinen arvo. Kalojen istuttaminen on vain yksi keino menetysten korvaamiseksi. 
 
Myös useilla muilla padotuilla joilla istutusvelvoitteet näyttävät reilusti alimitoitetuilta. Tästä 
kertoo osaltaan se, että nykyisin Itämerestä kalastetuista lohista suurin osa on luonnonlohia 
vaikka pääosa Itämeren suurista lohijoista on padottu ja niille on määrätty kompensaationa 
velvoiteistutukset. Harvat jäljelle jääneet luonnonlohikannat siis tuottavat jo nykytilassaan, 
elpymisen ollessa vielä osin kesken, enemmän lohta kuin padottujen jokien velvoiteistutukset, 
jotka on mitoitettu aikaisemmin oletetun tuottokyvyn mukaan. 
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) vetää ECOKNOWS-hankkeessa työpakettia, jossa 
uusia arviointimenetelmiä on sovellettu esimerkeiksi valittuihin kalakantoihin ja kalastuksiin. 
Itämeren esimerkkikantojen aineistot ovat peräisin suurelta osin Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen seurannoista. 
 
 
  
Lisätietoja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta:  
 
tutkija Atso Romakkaniemi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 0400 186 364 
tutkija Tapani Pakarinen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 0400 143 033 



 
 
Uhanalainen meritaimen – miten kalastus tulisi järjestää? 
 
ECOKNOWS-hankkeessa on kehitetty meritaimenen elinkiertomalli, joka vastaa Pohjanlahden 
meritaimenen uhanalaisten luonnonkantojen elinkiertoa ja kalastusta. Alustavien tulosten 
mukaan Iso- ja Lestijoen meritaimenten kalastus on ollut viime vuosikymmeninä monta kertaa 
voimakkaampaa kuin mitä kestävä kalastus edellyttäisi.  
 
Suurin kalastuskuolleisuus aiheutuu meressä tapahtuvasta pohjaverkkokalastuksesta. 
Kalastuksesta johtuva kuolleisuus on kuitenkin vähitellen pienentynyt. Kalastus on verottanut 
Lestijoen meritaimenia voimakkaammin kuin Isojoen taimenia.  
 
Lestijoella luontainen lisääntyminen on ollut jo pitkään todennäköisesti vain muutamien 
emotaimenten varassa, jotka ovat palanneet jokeen tuki-istutusten tuloksena. Luonnossa 
syntyneet meritaimenen vaelluspoikaset selviävät noin kolme kertaa istutettua taimenta 
paremmin aikuiseksi. Luontaisesti lisääntyvien emotaimenten suojelu on siten kaikkein tärkein 
keino vahvistaa meritaimenkantoja. 
 
Kalastus kestäväksi niin siialle kuin meritaimenellekin 
 
Pohjanlahden verkko- ja isorysäkalastuksissa pyynnin keskeinen kohde on siika, mutta saaliiksi 
saadaan myös meritaimenia. Nyt tehtyä Pohjanlahden meritaimenmallia ollaan parhaillaan 
yhdistämässä Pohjanlahden vaellussiian elinkerto- ja kalastusmalliin. Tavoitteena on etsiä muun 
muassa ratkaisuja, jotka tekisivät verkkokalastuksesta kestävää yhtäaikaisesti sekä siialle että 
meritaimenelle. 
 
Pohjanlahden kalakantojen ja kalastuksen mallinnus kytkeytyy ECOKNOWS-hankkeen osioon, 
jossa kehitetään päätöksenteon tueksi arviointimenetelmiä usean kalalajin samanaikaiseen 
kalastukseen. Analyysien kohteiksi on valittu Välimerellä Egeanmeren sekä Itämerellä Suomen 
rannikon monilajikalastukset, joissa kalastajat käyttävät erityyppisiä havaspyydyksiä 
kalastuksessaan. Saaliiksi saaduista kalalajeista ja -kannoista on usein niukasti tutkimustietoa 
käytettäväksi, koska useimmat kannat eivät ole taloudellisesti niin tärkeitä, että niiden 
seurantaan voitaisiin panostaa. Ekosysteemien monimuotoisuuden säilyttämiseksi kalastus on 
kuitenkin mitoitettava siten, ettei kalakantoja hävitetä. Tutkimuksen päähaasteena on käyttää 
tehokkaasti kaikki mahdolliset tietolähteet kalakantojen tilan ja kalastuksen kestävyyden 
arviointiin. Esimerkiksi meritaimenmallia varten on kerätty kirjallisuudessa esitetty tieto 
meritaimenesta ja kalastuksen aiheuttama kuolleisuus on arvioitu Iso- ja Lestijoen 
meritaimenmerkintöjen tuottamista aineistoista. 

 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) vetää ECOKNOWS-hankkeessa työpakettia, jossa 
uusia arviointimenetelmiä on sovellettu esimerkeiksi valittuihin kalakantoihin ja kalastuksiin. 
Itämeren esimerkkikantojen aineistot ovat peräisin suurelta osin Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen seurannoista. 

  

 
Lisätietoja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta:  
 
Atso Romakkaniemi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 0400 186 364 
Eero Jutila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 0400 143 047 
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