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Pekka A. Keränen
Meriharjuksen hoitosuunnitelma. Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet
Maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallitukselle tulosohjaussopimuksessa vuodelle 2014
yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi osallistumisen meriharjusta koskevan hoitosuunnitelman laatimiseen.
Metsähallitus toteutti Meriharjuksen hoitosuunnitelma –hankkeen kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä osassa laadittiin katsaus meriharjuskannan tilaan (Meriharjuksen hoitosuunnitelma. Osa 1.
Meriharjuskannan hoidon ja suojelun tausta). Katsauksessa tarkasteltiin meriharjuksen biologiaa,
kantoja ja kalastusta sekä kantojen hoitoa Suomessa ja Ruotsissa. Tarkastelussa olivat myös mahdolliset syyt meriharjuskantojen taantumiseen, tulevaisuuden uhkatekijät, meriharjukseen liittyvä
tutkimus sekä meriharjuksen suojeluluokitus ja asema kansainvälisissä sopimuksissa ja säädöksissä.
Käsillä olevassa hoitosuunnitelman toisessa osassa esitetään meriharjuksen kannanhoidon lähtökohdat, tavoitteet ja suositeltavat toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kannanhoidossa Pohjanlahti
jaetaan kolmeen kannanhoidon suuralueeseen: Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Kantojen
taantumisesta huolimatta hoidon lähtökohta on, että kannat voidaan elvyttää tasolle, jonka yksilömäärä on vähintään kymmeniä tuhansia yksilöitä kullakin kannanhoidon suuralueella. Tällöin kannat ovat pitkällä tähtäimellä myös kalastettavissa kestäviin saaliskiintiöihin perustuvalla tavalla.
Keskeiset hoitokeinot ovat: 1) luontaisten tai kunnostettujen kutu-, pienpoikas- ja istutusalueiden ja
tarvittaessa syönnös- ja talvehtimisalueiden rauhoittaminen kalastukselta riittävän laajalta alalta ja
riittävän pitkäksi aikaa kokonaan tai tiettyjen pyydysten tai pyyntitapojen osalta, 2) emokalastojen
perustaminen alkuperäiskannoista istukastuotantoa varten sekä 3) istutukset, joiden avulla vahvistetaan jäljellä olevia luonnonkantoja ja palautetaan uusia kantoja alueille, joilta meriharjus on hävinnyt. Meriharjuksen kannanhoito vaatii pitkäjänteistä sitoutumista viranomaisilta, vesialueen omistajilta, paikallisilta päätöksentekijöiltä ja kalastajilta. Tuloksia hoitotoimista on odotettavissa aikaisintaan 2-3 harjussukupolvea vastaavan ajan (10-20 vuotta) puitteissa hoitotoimien aloittamisesta.
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OSA 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

1 Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallitukselle tulosohjaussopimuksessa vuodelle 2014
yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi osallistumisen meriharjusta koskevan hoitosuunnitelman
laatimiseen. Metsähallitus toteutti kaksivaiheisen Meriharjuksen hoitosuunnitelma –hankkeen
yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa 2014-2015. Hanke rahoitettiin maa- ja metsätalousministeriön kalastuksenhoitovaroista. Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus (vuoteen 2014 saakka
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos) osallistuvat kustannuksiin myös omalla rahoitusosuudellaan.
Syynä hoitosuunnitelman laatimiselle on pohjoisella Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä
menneinä vuosikymmeninä yleisenä esiintyneen merikutuisen harjuksen taantuminen sukupuuton
partaalle. Syitä meriharjuksen vähenemiselle ei tunneta, mutta siihen ovat mahdollisesti vaikuttaneet menneiden vuosikymmenten verkko- ja harrilautapyynti sekä myöhempi lisääntymis- ja
elinympäristöjen heikentyminen mm. rehevöitymisestä johtuen. Kantojen taantumisen vuoksi
meriharjus on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi Suomen kansallisessa ja Helsingin komission
Itämerta koskevassa uhanalaisuusluokituksessa.
Meriharjuksen biologinen suojeluarvo on suuri, sillä laji kuuluu Pohjanlahden alkuperäiseen kalastoon. Murtovedessä lisääntymään sopeutuneena se on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen
harjusmuoto. Meriharjuksen sosiaalista ja kulttuurista suojeluarvoa ei myöskään voi sivuuttaa,
vaikka harjuksella ei ole ollut taloudellista merkitystä vuosikymmeniin. Viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä harjus oli paikoitellen merkittävä rannikon kalastajayhteisöjen kevätkalastuksen
saalislaji niin ammattimaisesti kuin kotitarpeiksikin Pohjanlahden rannikolla. Siitä, kuinka tärkeästä saalislajista on ollut kysymys, kertoo se, että meriharjuksen pyynti on antanut nimensä keväiselle verkkokalastukselle (harrfisket) Perämeren Ruotsin-puoleisella rannikolla.
Tämä hoitosuunnitelma toimii meriharjuksen valtakunnallisena hoitosuunnitelmana. Tuloksellinen kannanhoito edellyttää viranomaisten, vesialueen omistajien, paikallisten päätöksentekijöiden
ja kalastajien pitkäjänteistä sitoutumista suunnitelman toteuttamiseen.
Kannanhoidon tavoitteena on estää meriharjuskantojen häviäminen Suomesta. Tavoitteeseen pyritään tässä suunnitelmassa kuvatuin toimenpitein niin, että meriharjuskantojen koko kasvaa riittävän suureksi ylläpitämään elinvoimaisia ja pitkällä aikavälillä kestävän kalastuksen mahdollistavia kantoja lajin alkuperäisillä esiintymisalueilla pohjoisella Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä.

2 Meriharjuksen kannanhoidon
lähtökohdat ja tavoitteet
Meriharjuksen kannanhoidon lähtökohta on, että kantojen heikentymisestä ja osittaisesta häviämisestä huolimatta meriharjus on mahdollista palauttaa alkuperäisille elinalueilleen. Kannanhoidon perustana ovat kalastuslain (379/2015) ja uuden kalastusasetuksen uhanalaisten kalakantojen
turvaamista ja harjuksen rauhoittamista koskevat säädökset.
Seuraavassa tarkastellaan meriharjuksen kannanhoidon haasteita ja mahdollisuuksia nelikenttäanalyysin avulla (taulukko 1).

Taulukko 1. Meriharjuksen kannanhoidon nelikenttäanalyysi.
VAHVUUDET
-

alkuperäinen Itämereen sopeutunut harjusmuoto,
jonka kantoja on yhä jäljellä

-

emokalasto perustettu Perämereltä

-

myönteinen suhtautuminen lajiin ja huoli tulevaisuudesta motivoi suojelua

HEIKKOUDET
-

vaatelias laji lisääntymisympäristön suhteen

-

helposti kalastettavissa kutuaikana

-

meriharjuksen lisääntymisbiologia, ekologia ja
kantojen tila huonosti tunnettu

-

suojeltuna kalataloudellisesti merkityksetön laji,
tiukka säätely saattaa aiheuttaa ristiriitoja kalastuksen kanssa

UHAT

MAHDOLLISUUDET

-

poikastuotantoalueiden rehevöityminen voi johtaa
luonnonlisääntymisen loppumiseen

-

harjuksen elinpiirin rajallisuus helpottaa paikallisten kantojen hoitoa ja kalastuksen säätelyä

-

kannan elvyttämiseen soveltuvat istutusympäristöt
Selkämerellä ja Merenkurkussa vähenevät ilmaston lämpenemisen ja rehevöitymisen vuoksi

-

olemassa oleva emokalasto mahdollistaa kotiuttamisen alueille, joista alkuperäinen kanta on hävinnyt tai kokonaan uusille alueille

-

Merenkurkun ja Selkämeren kannat ovat liian
heikkoja emokalastojen perustamiseksi

-

-

kannanhoidon hyödyt ovat kaukana tulevaisuudessa ja paikallinen sitoutuminen hoitoon voi loppua, jollei tuloksia synny nopeasti

Perämeren Ruotsin-puoleiset kannat mahdollistavat emokalastojen täydentämisen siirtoistukkaiden
hankkimisen tarvittaessa

-

palauttaminen entisille elinalueille rikastuttaa saariston meriluontoa ja tuottaa ekosysteemipalveluita
indikoimalla rannikkovesien tilaa

-

elämyksellinen kalastuskohde vapaaajankalastajalle, kalastusmatkailussa vaativa extreme-kalastuskohde ulkosaaristossa

Vahvuudet

Meriharjuksen nykyiset elinalueet erityisesti Perämerellä soveltuvat edelleen kannan elvyttämiseen. Merenkurkussa ja Selkämerellä edellytykset ovat heikommat, mutta ainakin paikoitellen
yhä olemassa. Elvytysistutukset on mahdollista aloittaa vuonna 2018, jolloin Perämeren emokalasto alkaa tuottaa istukkaita. Kantojen elvyttämisen mahdollisesti vaatimien kalastuksensäätelytoimien hyväksyttävyyttä edesauttaa meriharjuksen uhanalainen asema.
Heikkoudet

Meriharjuksen elinympäristövaatimukset ovat haaste kannanhoidolle. Puutteellinen tietämys meriharjuksen perusbiologiasta ja kantojen tilasta vaikeuttaa hoitotoimien, kuten istutusten ja kalastuksen säätelyn, mitoittamista. Vaikka meriharjukseen suoraan kohdistunut kalastuspaine on vähentynyt ja osittain kokonaan loppunut, kalastuskuolevuutta ei voida kokonaan sulkea pois kantojen elpymiseen vaikuttavana tekijänä. Haitallisinta meriharjukselle on matalassa vedessä tapahtuva verkkokalastus kutuaikana. Suojeltuna meriharjus on kalataloudellisesti merkityksetön laji,
mikä saattaa johtaa ristiriitoihin kalastajien kanssa, mikäli harjuksen suojelemiseksi kalastusta
joudutaan rajoittamaan sellaisilla alueilla tai sellaisina aikoina, joilla tai jolloin muiden lajien
kalastusta harjoitetaan matalassa vedessä harjuksen suosimilla alueilla.
Uhat

Meriharjuskantojen elvyttämisen suurin uhka on elinympäristöjen rehevöityminen, mikä voi johtaa luonnonlisääntymisen loppumiseen. Rehevöityminen heikentää etenkin Merenkurkun kanto1

jen säilymismahdollisuuksia. Merenkurkun ja Selkämeren kannat ovat mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa liian heikkoja, jotta niistä saataisiin perustetuksi kantakohtaisia emokalastoja. Kalastuksen säätely ilman nopeita tuloksia voi johtaa rajoitusten vastustukseen ja vapaaehtoisista toimenpiteistä luopumiseen, mikäli rajoitukset nähdään väärin mitoitettuina tai kohtuuttomina.
Mahdollisuudet

Edellytykset meriharjuskantojen elvyttämiselle perustuvat siihen, että harjus on paikallinen kala,
jonka elinpiiri on suppea ja joka on kutupaikkauskollinen. Harjukset muodostavat pienehköjä
parvia, jotka kiertävät kasvukaudella syönnöksellä ulkosaariston karikoilla ravintotilanteen vaihtelua mukaillen. Talvehtimisalueiltaan harjukset hakeutuvat kudulle syntymäkarikoilleen tai elinpiirissä sijaitseville muille kutupaikoille. Paikalliset kannat tai niiden osat saattavat olla erikoistuneita tiettyyn ravintokohteeseen, mikä määrää niiden liikkeitä kasvukauden ja talvehtimisen aikana. Yksittäiset harjukset saattavat vaeltaa kymmenien tai jopa yli sadan kilometrin päähän alkuperäiseltä elinalueeltaan, mutta yleisesti ottaen parvet pysyttelevät tiiviisti elinpiirissään.
Meriharjuksen paikallisuus mahdollistaa kalastuksen säätelyn ja valvonnan sekä kantojen hoidon
istutuksin ja elinympäristökunnostuksin ennalta rajatuilla suppeilla alueilla. Emokalasto luo edellytykset palauttaa meriharjus alueille, joilta se on hävinnyt tai alueille, joilla sitä ei aikaisemmin
ole tavattu, mutta jotka soveltuvat olosuhteiltaan sen elinalueiksi. Perämeren Ruotsin-puoleisia
kantoja on mahdollista käyttää emokalastojen täydentämisessä. Pitkällä tähtäimellä meriharjuskannat voivat tarjota elämyksellisen kohteen luontoharrastajille sekä kestäviin saaliskiintiöihin
perustuvan erityiskohteen vaativalle vapaa-ajankalastukselle ja kalastusmatkailulle.
Kantojen tila

Meriharjuskantojen tila on huonosti tunnettu eikä eri kantojen koosta ei ole tutkimustietoa. Kantojen suuruusluokkaa voidaan kuitenkin karkeasti arvioida käytettävissä olevien saalistietojen
perusteella. 1920-luvulla meriharjussaaliin on arvioitu olleen korkeintaan 10 000 kg vuosittain
(Seppovaara 1982). Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalastustiedustelujen tulosten mukaan Selkämeren ja Merenkurkun meriharjussaalis on ollut 2000-luvulla enimmillään 500 kg ja
Perämerellä 2 000 kg (RKTL 2014). Saaliin perusteella Pohjanlahden alkuperäisen kannan koko
on todennäköisesti ollut vähintään satatuhatta yksilöä ennen 1950-lukua. Suuruusluokka on siis 5
(kymmenen potensseina, 105). Selkämeren ja Merenkurkun kanta puolestaan on ollut suuruudeltaan tuhansia yksilöitä (suuruusluokka 3) ja Perämeren kymmeniä tuhansia yksilöitä (suuruusluokka 4), eli Suomen kokonaiskanta on ollut kooltaan korkeintaan kymmeniä tuhansia yksilöitä
2000-luvulla.1

1

Meriharjuksen kanta-arvio eri kalastuskuolevuuden (F) arvoilla, kun luonnollinen kuolevuus on M=0,30. Luonnollinen kuolevuus arvioidaan kaavalla M=4,22/t max, jossa tmax=kalalajin korkein tunnettu ikä (Hewitt & Hoenig
2005). Meriharjukselle oletetaan, että tmax=14. Kanta-arvio perustuu oletukseen, että saalis koostuu keskipainoltaan 0,33 kg yksilöistä. Kanta-arvio on tehty Excelin tavoitteen haku –toiminnolla hakemalla sellainen kannan
koko 0,33 kg painoisina yksilöinä ilmaistuna, josta vuotuinen saalis tietyllä kalastuskuolevuuden arvolla lisättynä
luonnollisen kuolevuuden poistumalla on voitu saada, kun arvot sovitetaan yhtälöön N=N 0EXP(-Z) (missä kokonaiskuolevuus Z=M+F, N0=kannan koko ennen kalastusta ja N=kannan koko kalastuksen ja luonnollisen kuolevuuden jälkeen). Saaliiseen perustuvaan kanta-arvioon liittyy epävarmuutta, minkä vuoksi kannan suuruusluokka
on myös esitetty.
Saalis (kg)
500
2 000
10 000

Kanta-arvio (yks.)
F=0,05
F=0,10
F=0,20
6 000
6 100
6 400
23 800
24 400
25 600
119 200 122 100 128 100

Kannan suuruusluokka (yks.)
1 000 – 10 000
10 000 – 100 000
100 000 – 1 000 000

2

Tavoitteet

Kannanhoidon tavoitteena on elvyttää Selkämeren ja Merenkurkun kannat tasolle, jonka yksilömäärä molemmilla alueilla on vähintään suuruusluokkaa 4 (kymmeniä tuhansia yksilöitä). Perämeren osalta tavoitteena on ylläpitää ja elvyttää kantaa, joka on suuruusluokaltaan 4 (kymmeniä
tuhansia yksilöitä).
Alueellisten kantojen ja kokonaiskannan tavoitekokoa tarkennetaan kannanhoidon seurantatulosten pohjalta.
Tavoitteeseen pyritään täsmäytetyn kalastuksen säätelyn, alkuperäiskannoista muodostettujen
emokalastojen ja niiden poikastuottoon perustuvien istutusten sekä tarvittaessa elinympäristökunnostusten keinoin niin, että kannan koko hoidon kohteena olevissa kutupaikoissa kasvaa riittävän
suureksi ylläpitämään luonnonmukaista kantaa pitkällä aikavälillä. Tällaista kantaa voidaan myös
tulevaisuudessa verottaa paikallisesti kestävän kalastuksen periaatteiden mukaisesti vapaaajankalastuksessa ja kalastusmatkailussa.

Tavoitetta varten meriharjuksen levinneisyysalueelle perustetaan kannanhoitoalueet ja niiden
sisällä olevat erityiset harjusalueet, joihin kannanhoitotoimet pääasiassa kohdistuvat.
Metsähallituksen tulee ottaa huomioon yleisellä vesialueella ja valtion yksityisillä vesialueilla
sijaitsevat erityiset harjusalueet alueen kalastusta järjestettäessä.
Yksityisillä vesialueilla vesialueen omistajien ja osakaskuntien tulisi paikallistuntemustaan
hyväksi käyttäen ottaa huomioon erityiset harjusalueet kalastusta järjestettäessä.
Yksityisillä vesialueilla ja kalatalousaluejakoon kalastuslain nojalla mahdollisesti liitetyillä
yleisvesialueilla sijaitsevat erityiset harjusalueet tulee kirjata asianomaisen kalatalousalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelmaan osana kalastuslain (379/2015) velvoittamaa ehdotusta vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.
Jotta meriharjuksen kannanhoito kalatalousalueilla toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla,
kalastuslain mukaisessa alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmässä tulisi olla mukana tutkimuksen edustaja, joka on perehtynyt uhanalaisten kalalajien tilanteeseen, mukaan lukien meriharjus, ja joka pystyy avustamaan kalatalousaluetta meriharjusta koskevan tutkimustiedon
hyödyntämisessä käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa, toimeenpantaessa ja päivitettäessä.
Paikallisten vesialueiden omistajien, päätöksentekijöiden ja kalastajien sitoutuminen meriharjuksen kannanhoidon käytännön toteuttamiseen tulee varmistaa mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa. Paikallistuntemuksella ja -tiedolla tulee olla merkittävä sija meriharjusta koskevien
kannanhoitotoimien ajallisessa ja paikallisessa mitoittamisessa, kohdentamisessa ja toteuttamisessa.
Seuraavaksi esitellään kannanhoitoalueiden rajauksiin, kalastuksen säätelyyn, emokalastoihin, istutuksiin ja elinympäristöjen hoitoon liittyvät keskeiset periaatteet, tavoitteet ja toimenpidesuositukset.

3 Kannanhoitoalueet
3

Pohjanlahden rannikko ja merialue jaetaan meriharjuksen hoidossa kolmeen kannanhoidon
suuralueeseen, jotka ovat Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri (kuva 1). Kannanhoidon suuralueiden sisällä sijaitsevat erityiset harjusalueet vastaavat Luonnonvarakeskuksen (Luke) kalaatlaksessa esitettyjä meriharjuksen levinneisyyksiä.
Perustelu: kannanhoitoalueiden tulee kattaa meriharjuksen alkuperäinen levinneisyysalue Suomessa. Harjusta on tavattu Pyhäsalmen-Eurajoen alueelta etelässä Tornionjoelle pohjoisessa.
Suuraluejako perustuu meriharjuksen historiallisiin kantoihin. Selkämerellä tällaisia ovat tai ovat
olleet Merikarvian Ouran saariston ja Ahlaisten saariston kannat. Merenkurkun alkuperäisiä kantoja ovat tai ovat olleet Vaasan saariston kannat ja Öjan kannat Pietarsaaren-Kokkolan alueella.
Perämerellä Iin Krunnien kanta edustaa alkuperäistä merikutuista kantaa. Sen sijaan Perämeren
keski- ja eteläosien kannat ovat olleet merestä jokeen kudulle vaeltavaa kantaa. Tällainen on ollut
esimerkiksi Rahjan saariston harjuskanta Kalajoella.
Erityisten harjusalueiden tulee kattaa meriharjuksen ajantasainen levinneisyys Suomessa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) kala-atlas edustaa tutkimukseen perustuvaa levinneisyystietoa Suomessa esiintyvistä kalalajeista, harjus mukaan lukien.

III

II

I
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Kuva 1. Meriharjuksen levinneisyys Suomessa Luonnonvarakeskuksen (Luke) kala-atlaksen mukaan sekä meriharjuksen kannanhoidon suuralueet Suomen-puoleisella Pohjanlahdella (I = Selkämeri, II = Merenkurkku, III =
Perämeri). Meriharjuksen levinneisyysalueet vastaavat kannanhoitoalueiden erityisiä harjusalueita.

3.1 Selkämeren kannanhoitoalue
Selkämeren kannanhoitoalueen muodostavat seuraavat vuoden 2015 kalastusalueiden (ka) rajaamat vedet ja niitä vastaavat yleisvedet ja valtion yksityiset vesialueet meressä:


Raumanmeren ka



Luvian ka



Porin ka



Kristiinankaupungin-Isojoen ka



Närpiön-Kaskisten ka

Kannanhoitoalueen erityiset harjusalueet sijaitsevat Ahlaisten-Merikarvian (Pooskerin eteläpuolinen saaristo) ja Kristiinankaupungin (Härkmeri) välisellä merialueella. Meriharjuksen levinneisyysaluetta ovat mm. Pokrunninlahden saaristo, Ouran saaristo sekä Trolssin, Appelön, Siipyyn ja
Skaftungin edustojen saaristot.
Valtaosa meriharjukselle soveltuvista elinympäristöistä sijaitsee yksityisillä vesialueilla.
Alkuperäiskantojen hoidon painopiste on Merikarvian Ouran saariston harjuksessa.
Perustelu: Ouran saariston kanta on alkuperäinen Selkämeren meriharjuskanta.

3. 2 Merenkurkun kannanhoitoalue
Merenkurkun kannanhoitoalueen muodostavat seuraavat vuoden 2015 kalastusalueiden (ka) rajaamat vedet ja niitä vastaavat yleisvedet ja valtion yksityiset vesialueet meressä:


Korsnäs-Maalahden ka



Merenkurkun ka



Uudenkaarlepyyn ka



Norra svenska ka

Kannanhoitoalueen erityiset harjusalueet sijaitsevat Norrnäsin (Grytskäret) ja Korsnäsin (Halsön)
välisellä merialueella sekä Maalahden (Bergön) ja Kokkolan saariston välisellä merialueella. Meriharjuksen levinneisyysaluetta ovat mm. Korsnäsin alueella Norrnäsin, Töjbyn ja Harrströmin
edustojen saaristot, Vaasan edustalla Korshamnsfjärdenin länsipuolinen saaristo, Norrskärsgloppet, Raippaluodon ympäristön saaristo, Björkgrunden, Valassaaret, Malskäret, Punakarit, Mikkelinsaaret, Stubben, Uudenkaarlepyyn edustan saaristo sekä Luodon ja Öjan saaristot Pietarsaaren
ja Kokkolan välillä.
Valtaosa meriharjukselle soveltuvista elinympäristöistä sijaitsee yksityisillä vesialueilla.
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Alkuperäiskantojen hoito kohdistuu harjuksen koko esiintymisalueelle Merenkurkussa Korsnäsin
saaristosta Vaasan pohjoispuoliseen ja Pietarsaaren-Kokkolan saaristoon.
Perustelu: Merenkurkun kannat ovat kaikkein heikoimmassa tilassa, joten kannanhoidossa on
tarkoituksenmukaista, erityisesti mahdollista emokalastoa ajatellen, ottaa huomioon koko alueen
meriharjuskannat.

3. 3. Perämeren kannanhoitoalue
Perämeren kannanhoitoalueen muodostavat seuraavat vuoden 2015 kalastusalueiden (ka) rajaamat vedet ja niitä vastaavat yleisvedet ja valtion yksityiset vesialueet meressä:


Lohtajan seudun ka



Perämeren eteläinen ka



Keski-Perämeren ka



Perämeren ka

Kannanhoitoalueen erityiset harjusalueet sijaitsevat Rahjan saaristossa Himangan ja Kalajoen
välisellä merialueella sekä Perämeren pohjukassa Haukiputaan ja Simon välisellä merialueella.
Meriharjuksen levinneisyysaluetta ovat mm. Himangan edustan saaristo, Rahjan saaristo ja Maakalla eteläisellä Perämerellä sekä Haukiputaan ja Iin edustan saaristot, Iin Krunnien saaret ja Simon edustan saaristo pohjoisella Perämerellä. Kalajoen ja Pyhäjoen merialueelle on tehty harjusistutuksia 2000-luvulla ja näistä istutuksista peräisin olevia kantoja saattaa yhä esiintyä ko.
alueella.
Valtaosa meriharjukselle soveltuvista elinympäristöistä sijaitsee yleisvesialueella lukuun ottamatta yksityisiä Krunnien luonnonsuojelualueen saaria, erityisesti Ulkokrunnin saarta.
Alkuperäiskantojen hoidon painopiste on Perämeren pohjukassa ja Iin Krunnien meriharjuksessa.
Perustelu: Perämeren Suomen-puoleisista kannoista Iin Krunnien kanta on vahvin ja sen säilymiselle ja vahvistumiselle on olemassa parhaat edellytykset.
Edellä määriteltyjä kannanhoidon suuralueiden keskinäisiä rajauksia voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli se esimerkiksi kalatalousaluejaon vuoksi on tarkoituksenmukaista.

4 Kalastuksen säätely ja valvonta
Vuoden 2016 kalastusasetuksen 1 § mukainen harjuksen rauhoittaminen meressä edesauttaa meriharjuskantojen elpymistä. Rauhoitus ei kuitenkaan voi kokonaan poistaa meriharjukseen kohdistuvaa kalastuskuolevuutta. Harjuksia saattaa joutua sivusaaliiksi muun kalan, kuten matalassa
vedessä tapahtuvan siian ja ahvenen verkkopyynnin tai vapakalastuksen yhteydessä.
Sivusaaliskuolevuuden vähentäminen tai poistaminen on elintärkeää erityisesti meriharjuksen
kutuaikana sen lisääntymisalueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Tällöin mahdollisimman
moni kudulle saapuva kala pääsee jatkamaan sukua ja ylläpitämään kantaa.
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Harjuksen elinpiirin ja yksittäisten kutualueiden suppeus auttaa kalastuksen säätelyn kohdentamisessa ja valvonnassa. Säätelytoimia voidaan toteuttaa suhteellisen pienillä alueilla, jolloin siitä
muulle kalastukselle mahdollisesti aiheutuva haitta ei muodostu kohtuuttomaksi. Periaatteessa
yksikin kari tai saaren avoin mutta kovimmalta aallokolta suojaa tarjoava ranta voi olla riittävä
yksittäiseksi kohteeksi.
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalastuslain (379/2015) 36 § edellyttää, että kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma sisältää
ehdotuksen vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.

Kalatalousalueiden ja kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta päättävän ELYkeskuksen tulee ottaa huomioon tämän hoitosuunnitelman toimenpidesuositukset meriharjuksen osalta niin, että meriharjuksen kalastuskuolevuuden vähentämiseen tähtäävät kalastuksensäätelytoimenpiteet ja soveltuvat kalastusrajoitusalueet sekä rajoitusten kattavuus ja kesto
sisältyvät riittävässä määrin laissa määrättyyn ehdotukseen.
Kalastusoikeuden haltijoiden tulisi ottaa huomioon riittävässä määrin meriharjuksen kalastuskuolevuuden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet kalastuksen järjestämisessä.

4.1 Tavoite
Kalastuksen säätelyn tavoitteena on meriharjuksen luonnonvaraisen lisääntymisen ylläpitämisen,
säilyttämisen ja palauttamisen edistäminen meriharjuksen jäljellä olevilla lisääntymisalueilla
kannanhoitoalueiden erityisillä harjusalueilla sekä elinolosuhteiltaan parhaimmin meriharjuksen
palauttamiselle soveltuvissa kohteissa kannanhoitoalueilla.
Säätelyllä pyritään:
1) suojaamaan meriharjuksen emokalastojen perustamisalueet muusta kalastuksesta mahdollisesti aiheutuvalta sivusaaliskuolevuudelta
2) suojaamaan meriharjuksen istutusalueet muusta kalastuksesta mahdollisesti aiheutuvalta
sivusaaliskuolevuudelta
3) suojaamaan meriharjuksen jäljellä olevat tunnetut luontaiset lisääntymisalueet muusta
kalastuksesta mahdollisesti aiheutuvalta sivusaaliskuolevuudelta niin, että kalat pääsevät
liikkumaan vapaasti lisääntymisalueilleen eikä kutu häiriinny
4) vähentämään sivusaaliskuolevuutta meriharjuksen muilla tunnetuilla syönnös- ja talvehtimisalueilla
5) suojaamaan kunnostetut poikastuotantoalueet sivusaaliskuolevuutta mahdollisesti aiheuttavalta kalastukselta
Tarvittavien kalastusrajoitusten kohdentamisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään osakaskuntien ja kalastusalueiden olemassa olevia muille lajeille määrättyjä kalastusrajoitusalueita ja -aikoja, milloin niissä on harjukselle sopivia elinympäristöjä ja istutuspaikkoja tai
rauhoitusajat edistävät myös harjuksen suojelua.
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Kalastuksen valvonnalla pyritään turvaamaan kuturauha meriharjuksen lisääntymisaikana. Valvontaa pyritään kohdistamaan kutuaikana emokalastojen rauhoitetuille pyyntipaikoille, jonne
myöhemmin istutetaan emokalaston tuottamia istukkaita sekä muille istutusalueille, jotka kuuluvat rauhoituksen piiriin. Tarvittaessa valvontaan osoitetaan lisää resursseja. Valvonnasta vastaavat
viranomaiset ja vesialueen omistaja.
Meriharjukselle määritetään ohjeellinen arvo luvattoman kalastuksen korvausperusteeksi. Rauhoitetuille lajeille ja riistaeläimille käytetyillä laskentaperusteilla arvioituna meriharjuksen ohjeellinen arvo on vähintään satoja euroja (liite 1). Ohjeellisen arvon vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvarakeskuksen lausuntoon perustuen.

4.2 Toimenpiteet
Meriharjuksen kannanhoitoalueilla kalastusta suositellaan säädeltäväksi alueellisten ja ajallisten
kalastusrajoitusten keinoin (taulukko 2). Rajoitusten tarkoituksena on turvata luonnonkantoja ja
istukkaita muusta kalastuksesta mahdollisesti aiheutuvalta sivusaaliskuolevuudelta.
Taulukko 2. Suositeltavat kalastuksensäätelytoimet meriharjuksen kannanhoitoalueilla. Vähimmäissyvyys tarkoittaa ajantasaisen rannikkokartan 3 m syvyyskäyrää matalampia vesialueita.
Rajoitusalue

Säätelyn
kesto

Kalastusrajoitus

Suositeltu
laajuus, etäisyys tai
syvyys

Laajuus,
etäisyys tai syvyys
vähintään

Emokalojen pyyntipaikat

Koko
vuosi

Kaikki kalastus kielletty (rauhoituspiiri)

1 ha vesialuetta /
20 m kuturantaa

1 ha vesialuetta /
20 m kuturantaa

1 ha vesialuetta /
1 a kutukarikkoa

1 ha vesialuetta /
1 a kutukarikkoa

1 ha vesialuetta/
20 m kuturantaa

1 ha vesialuetta/
20 m kuturantaa

1 ha vesialuetta/ 1
a kutukarikkoa

1 ha vesialuetta/
1 a kutukarikkoa

1 ha vesialuetta /
20 m rantaa

50 m lähempänä
rantaa tai karia /
alle 3 m vedessä

Muut tunnetut lisääntymisalueet

Istutusalueet

Huhtitoukokuu

Koko
vuosi

Kaikki kalastus kielletty

Kaikki kalastus kielletty (rauhoituspiiri)

1 ha vesialuetta /
1 a karikkoa
Kunnostetut poikastuotantoalueet

Koko
vuosi

Kaikki kalastus kielletty (rauhoituspiiri)

1 ha vesialuetta /
20 m rantaa
1 ha vesialuetta /
1 a karikkoa

Muut tunnetut elinalueet (syönnös- ja talvehtimisalueet)

Huhtitoukokuu
Syyslokakuu

Kaikki kalastus kielletty

1 ha vesialuetta /
20 m rantaa
1 ha vesialuetta /
1 a karikkoa

50 m lähempänä
rantaa tai karia /
alle 3 m vedessä

50 m lähempänä
rantaa tai karia /
alle 3 m vedessä

Emokalojen pyyntipaikat, eli kutualueet, joilta meriharjuksia pyydetään ja saadaan emokalaston
perustamista varten, rauhoitetaan kokonaan kalastukselta. Samoin alueet, joille istutetaan emokalastoista saatuja istukkaita, sekä mahdollisesti elinympäristökunnostuksin palautetut vanhat tai
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kokonaan uudet poikastuotantoalueet, rauhoitetaan kokonaan kalastukselta. Emoharjusten pyyntialueet ja kunnostetut poikastuotantoalueet voivat olla samalla tässä mainittuja istutusalueita.
Kannanhoitoalueiden erityisillä harjusalueilla kalastusta säädellään lisäksi meriharjuksen tunnetuilla kutualueilla ja niiden läheisyydessä. Erityiset harjusalueet vastaavat Luonnonvarakeskuksen
kala-atlaksen mukaista meriharjuksen levinneisyyttä.
Tunnetut lisääntymisalueet tarkoittavat kuturantoja ja –kareja, joilla viimeisen viiden vuoden
aikana tarkasteluvuodesta vähintään yhtenä vuotena on todennetusti havaittu meriharjuksen
mätiä tai vastakuoriutuneita tai esikesäisiä poikasia Näillä alueilla kalastusta rajoitetaan harjuksen
kutuaikana huhti-toukokuussa. Kalastusta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista rajoittaa entisillä kutualueilla, joilla harjuksen lisääntymistä ei ole viimeisen viiden vuoden aikana tarkasteluvuodesta laskien todennettu tai alueilla, joilta useana vuonna tehdyissä kutupyynneissä ei ole
saatu tai havaittu emokaloja.
Muut tunnetut elinalueet ovat alueita, joilla viimeisen viiden vuoden aikana tarkasteluvuodesta
vähintään yhtenä vuotena on todennetusti havaittu meriharjusparvia syönnöksellä tai talvehtimassa. Tällaisilla alueilla on suositeltavaa rajoittaa kalastusta niin keväällä, jolloin kalat vaeltavat
talvehtimisalueiltaan kutualueille, kuin syksyllä, jolloin harjus rantautuu ja myöhemmin palaa
talvehtimisalueilleen.
Todennetulla havainnolla tarkoitetaan tutkijoiden kalastoinventoinneissa ja koekalastuksissa tekemiä suoria maastohavaintoja ja kalastajien kalastuksen tai muun merenkulun yhteydessä tekemiä suoria havaintoja, jotka tutkijoiden maastokäynneillä on vahvistettu.
Kalastukselta rajoitettujen alueiden määrä, sijainti ja laajuus

Rauhoitettujen emokalojen pyyntialueiden määrä, sijainti ja laajuus määräytyvät emokalojen saatavuudesta ja kutualueiden luontaisesta laajuudesta. Samoin määräytyvät muiden tunnettujen lisääntymisalueiden sijainti ja laajuus. Koska elinvoimaisen meriharjuskannan ylläpitoon tarvittavasta kutukannan koosta ei toistaiseksi ole tutkimustietoa, on varauduttava suojelemaan kaikki
tunnetut lisääntymisalueet. Samoin on pyrittävä määrittämään kalastusrajoitusalueet riittävän
laajoiksi, jotta sivusaaliskuolevuus ei heikennä ja hidasta paikallisten luonnonkantojen tai istukkaiden ja istukkaista syntyvien luontaisesti lisääntyvien kantojen kasvua alueella.
Harjuksen kutualueet eivät välttämättä ole alaltaan suuria. Sellainen voi olla esimerkiksi 20 m
pituinen ja 10 m levyinen vedenalainen karikko (ks. esim. Ehnholm 1937). Tällöin yksittäinen
kalastusrajoitusalue voi olla alaltaan suhteellisen pieni eikä sanottavasti haittaa muuta kalastusta
alueella.
Lisääntymisalueiden suojelun suositeltu ja samalla vähimmäislaajuus on 1 ha vesialuetta 20 m
kuturantaa kohti tai 1 ha vesialuetta 1 aaria kutukarikkoa kohti (taulukko 2). Vähimmäislaajuutta
voidaan tarkistaa kannanhoidon seurantatulosten perusteella.
Istutusten ja elinympäristökunnostusten sekä meriharjuksen tunnettujen syönnös- ja talvehtimisalueiden kohdalla rajoitusalueen suositeltu laajuus on 1 ha vesialuetta 20 m kuturantaa kohti tai
1 ha vesialuetta 1 aaria kutukarikkoa kohti. Laajuussuositusta voidaan tarkistaa seurantatulosten
perusteella.
Rajoitusalueen vähimmäisvaatimus ranta-alueella käsittää vähintään 50 m rannasta merelle ulottuvan vesialueen tai vaihtoehtoisesti ajantasaisen rannikkokartan 3 m syvyyskäyrää matalamman
vesialueen toimenpidealueen rannassa. Jyrkästi syvenevän rannan merelle ulottuva suojavyöhyke
voisi näin ollen olla vähemmän kuin 50 m. Toimenpidealueen molemmille puolille jätetään suo9

javyöhyke, jonka pituus on vähintään 50 m. Näin esimerkiksi 50 m pituisen istutusrannan suojaalue olisi kokonaispituudeltaan vähintään 150 m ja pinta-alaltaan 0,75 ha. Vähimmäisvaatimus
karikoilla käsittää toimenpiteen kohteena olevan karikon ja siitä vähintään 50 m säteellä olevan
vesialueen. Näin esimerkiksi 20 m pituisen ja 10 m levyisen vedenalaisen istutuskarin suojavyöhykkeen halkaisija karin pituuden mukaan laskettuna olisi vähintään 120 m ja pinta-ala 1,1
ha. Vähimmäislaajuutta voidaan tarkistaa seurantatulosten perusteella.
Vähimmäisperiaatteen mukaisesti määritetyt, toisiaan lähellä sijaitsevat pienet rauhoitusalueet on
kuitenkin tarkoituksenmukaista yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi rauhoitusalueiden pirstaloitumisen ehkäisemiseksi. Toisiaan lähellä sijaitseviksi alueiksi katsotaan alueet, jotka suojavyöhykkeineen ovat 100 m lähempänä toisiaan. Tätä kauempana toisistaan sijaitsevien alueiden
välille luodaan käytäviä, joissa kalastusta voidaan rajoittaa ajallisesti kalojen esteettömän kulun
turvaamiseksi, mikäli kannanhoidon seurantatulokset osoittavat, että harjukset liikkuvat säännönmukaisesti alueiden välillä.
Rauhoitettujen istutusalueiden kokonaislaajuus määräytyy istutusten vähimmäistavoitteesta (ks.
kappale 6. Istutukset). Istutusalueiden rantaviivan yhteispituus kullakin kannanhoidon suuralueella on vähintään 5 000 m. Tätä vastaava rauhoitusalueen laajuus on 250 ha vesialuetta, kun perusteena on suositus 1 ha vesialuetta 20 m rantaviivaa kohti. Vähimmäisvaatimus on, että rauhoitusalue ulottuu rannasta vähintään 50 m merelle, jolloin rauhoitetun istutusalueen yhteispinta-ala on
vähintään 25 ha. Lisäksi on otettava huomioon tarvittavat suoja-alueet rannoilla sijaitsevien istutusalueiden molemmille puolille.
Yksittäisen istutusalueen tai kunnostettavan elinympäristön laajuus puolestaan määräytyy alueen
luontaisista ominaisuuksista. Alueet määritellään meriharjuksen poikastuotantoalueiden kaukokartoitusmallin, tutkimustiedon, paikallisen tiedon ja maastokäyntien perusteella.
Suosituksiin tai vähimmäisvaatimuksiin perustuvien rauhoituspiirien ja muiden kalastusrajoitusalueiden rajat määritellään GPS-koordinaatein, joiden avulla alueiden tarkat rajat voidaan helposti
tarkistaa hoitotoimenpiteitä tehtäessä sekä kalastuksessa ja kalastuksen valvonnassa.
Perämerellä emokalapyynti on aloitettu 2013 ja sitä on täydennetty 2014-2015. Kalastusrajoitukset emokalojen pyyntipaikkojen osalta tulisi tehdä viimeistään vuoden 2016 aikana.
Karttaesimerkkejä suosituksenmukaisista rauhoituspiireistä ja suojavyöhykkeistä on esitetty liitteessä (liite 2).
Kalastusrajoitusten kesto

Emokalastojen pyyntipaikat ja istutusalueet rauhoitetaan kalastukselta kerrallaan vähintään yhden
harjussukupolven (5-7 vuotta) mittaiseksi ajaksi. Muilla lisääntymis- ja elinalueilla rajoitusten
kesto tai suositus on kerrallaan vähintään yhden harjussukupolven (5-7 vuotta) mittainen. Rauhoitusten ja muiden kalastusrajoituksen mahdollinen jatko tarkistetaan seurantatulosten perusteella.
Kalastusrajoituksista tiedottaminen

Huolehditaan siitä, että rauhoituspiirien ja muiden kalastusrajoitusalueiden sisältö, voimassaolo,
rajat ja laajuudet ovat ajantasaisia kalastuslain (379/2015) mukaisessa kalastuksensäätelyrekisterissä ja että vastaavat tiedot ovat helposti tarkistettavissa tai saatavissa viranomaisilta, kalatalousalueilta ja osakaskunnista sekä soveltuvin osin sähköisessä muodossa yleisölle avoimissa maksuttomissa kartta- tai muissa vastaavissa palveluissa..
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5 Emokalastojen perustaminen ja ylläpito
Rehevöityminen ja ilmastonmuutos uhkaavat meriharjuksen luontaista lisääntymistä Suomen
rannikolla. Harjus on heikko levittäytyjä, joten on mahdollista, etteivät paikalliset kannat hakeudu
uusille kutualueille, vaan kutevat epäedullisissa olosuhteissa, mikä johtaa kannan heikkenemiseen
ja lopulta häviämiseen.
Tätä uhkaa voidaan torjua viljelyyn otetuilla emokalastoilla. Emokalastojen poikastuotannolla
heikentyneitä kantoja voidaan elvyttää tai palauttaa meriharjus alueille, joilta se on hävinnyt,
mutta jotka elinympäristön laadultaan soveltuvat meriharjukselle.

5.1 Tavoite
Ensisijainen tavoite on perustaa kantakohtaiset emokalastot Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren kannanhoitoalueilta.
Sen varalta, ettei emokalastoja voida perustaa Selkämeren tai Merenkurkun kannoista, Perämeren
kannan emokalasto vastaa Perämeren lisäksi myös Merenkurkun ja Selkämeren kannanhoitoalueiden tarvitsemasta istukastuotannosta.
Emokalastot perustetaan vähintään 50 geneettisesti tutkitusta kutuparista (25 naarasta ja 25 koirasta). Kutuparien jälkeläisistä kasvatetaan vähintään 500 kalan emokalaparvi istukkaiden tuotantoa varten.
Mikäli emokalapyynti ei onnistu, tutkitaan mahdollisuus pyytää mahdollisimman edustava otos
nuoria kaloja. Kalat merkitään yksilöllisesti ja tutkitaan geneettisesti ennen sukukypsyyttä. Näistä
muodostetaan emokalasto parhaiden hedelmöityskäytäntöjen mukaisesti.
Emokalastot uusitaan kerran sukupolvessa (5-7 vuotta). Tarvittaessa emokalastoa täydennetään
jatkuvasti. Emokalastoja ylläpidetään vähintään 2-3 harjussukupolvea (10-21 vuotta).
Emokalaviljelystä vastaa valtio. Emokalaparvia viljellään Luonnonvarakeskuksen Perämeren
kalanviljelylaitoksella Keminmaassa. Tarvittaessa emokaloja viljellään Luonnonvarakeskuksen
Taivalkosken kalanviljelylaitoksella.
Emokalastoista otetaan talteen maitia maitipankkiin Luonnonvarakeskuksen määrittelemän tarpeen mukaan. Maitipankkia hyödynnetään tarvittaessa emokalaparvia uusittaessa.
Emokalastojen perustamiseen pyydetyt kalat ja perustamisessa syntyvä mahdollinen ylijäämä
istutetaan tarvittaessa takaisin pyyntipaikoille tai muualle sille kannanhoitoalueelle, mistä emokalat on pyydetty. Kalat merkitään rasvaeväleikkauksella tai muulla kalojen kokoon sopivalla merkintämenetelmällä.
Tuotantotavoite

Kunkin kantakohtaisen 500 yksilön emokalaparven istukastuotantotavoite on 300 000 vastakuoriutunutta poikasta vuodessa. Tuotantotavoite perustuu arvioon, että emokalaston mädintuotanto on 20 l spa-mätiä vuodessa ja että litrassa mätiä on 15 000 mätijyvää. Spa-mädistä oletetaan
kuorituvan poikasia ilman mainittavaa kuolevuutta.
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Tuotantotavoitetta voidaan tarkistaa viljelytuloksen, istutusten onnistumisen ja saatavilla olevien
laadukkaiden istutusalueiden määrän mukaan.

5.2 Toimenpiteet
Luonnonvarakeskus järjestää emokalapyynnin kullakin kannanhoitoalueella vesialueen omistajan
luvalla, tarvittaessa yhteistyössä Metsähallituksen, alueellisten kalatalouskeskusten kalatalousasiantuntijoiden, kalastuskuntien ja osakaskuntien kanssa.
Kutualueet, joilta emokaloja saadaan, rauhoitetaan kalastukselta kerrallaan vähintään yhtä harjussukupolvea (5-7 vuotta) vastaavaksi ajaksi. Rauhoitusten mahdollinen jatko tarkistetaan seurantatulosten perusteella. Rauhoitukset toteutetaan kalastuslain (379/2015) 6 luvun mukaisin hallintopäätöksin.
Yksityisillä vesialueilla sijaitsevat rauhoitusalueet kirjataan asianomaisen kalatalousalueen ja
tarvittaessa osakaskunnan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Yleisvesialueella ja valtion yksityisillä
vesialueilla sijaitsevista rauhoitusalueista vastaa Metsähallitus tämän hoitosuunnitelman suositusten mukaisesti.
Selkämeren kannan emokalasto

Järjestetään emokalapyynti Ouran saaristossa viimeistään vuonna 2017.
Varaudutaan siihen, että emokalapyyntiä joudutaan tekemään useana vuonna peräkkäin ja että
emokalastoa joudutaan täydentämään jatkuvasti.
Merenkurkun kannan emokalasto

Järjestetään emokalapyynti Merenkurkun saaristossa viimeistään vuonna 2020.
Varaudutaan siihen, että emokalapyyntiä joudutaan tekemään useana vuonna peräkkäin ja että
emokalastoa joudutaan täydentämään jatkuvasti.
Selkämeren ja Merenkurkun emokalapyyntiä voidaan rytmittää toisinkin kantojen tilan ja pyyntiolosuhteiden mukaan, niin että emokalapyyntiä tehdään alueilla esimerkiksi vuorovuosina vuodesta 2017 alkaen.
Perämeren kannan emokalasto

Perämeren emokalasto on perustettu Iin Krunnien kannasta 2013 ja sitä on täydennetty kutupyynnillä 2014 ja 2015.
Varaudutaan täydentämään emokalastoa jatkuvasti, tarvittaessa Perämeren Ruotsin-puoleisella
kannalla, mikäli geneettiset edellytykset kantojen yhdistämiselle ovat tutkitusti olemassa.
Emokalastojen yhdistäminen

Varaudutaan siihen, ettei kutupyynnissä saada tavoitteen mukaista perustajamateriaalia sukukypsinä tai nuorina kaloina emokalaston perustamiseen Selkämereltä tai Merenkurkusta tai kummaltakaan alueelta.
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Selvitetään tarvittaessa, onko Selkämeren ja Merenkurkun emokaloista geneettisesti tarkoituksenmukaista perustaa sekoitettu emokalasto joko keskenään tai yhdistettynä Perämeren kantaan.
Ruotsin meriharjuskannat

Luonnonvarakeskus selvittää yhteistyössä Metsähallituksen kanssa mahdollisuuden hankkia meriharjusmateriaalia emokalaston perustamiseksi tai siirtoistukkaiksi Ruotsin-puoleisista kannoista
Haaparannan ja Luulajan saaristosta Perämereltä sekä Holmön kannoista Merenkurkun saaristosta.
Meriharjusmateriaalin hankintaan liittyvistä luvista vastaa Ruotsissa Norrbottenin lääninhallitus
Perämeren osalta ja Västerbottenin lääninhallitus Merenkurkun osalta.
Luonnonvarakeskus järjestää tarvittaessa meriharjuksen emokala- tai siirtoistukaspyynnin Ruotsissa yhteistyössä suomalaisten yhteistyökumppanien sekä ruotsalaisten viranomaisten, vesialueen omistajien ja kalastajien kanssa.
Ruotsista pyydetyt emokalat ja niistä muodostetut emokalastot sekä mahdolliset siirtoistukkaat
pidetään omina parvinaan. Niiden tuotantoa käytetään kannanhoitoalueiden istutuksiin, mikäli se
asiantuntija-arvion mukaan on kantojen geneettinen monimuotoisuus huomioiden tarkoituksenmukaista ja alkuperäisten kantojen tilan heikentyminen sitä edellyttää.

6 Istutukset
Heikentyneiden meriharjuskantojen elvyttäminen ei ole mahdollista ilman usean vuoden ajan
tehtäviä tuki-istutuksia. Istutuksilla on keskeinen sija kantojen vahvistamisessa ja palauttamisessa
meriharjuksen kannanhoitoalueella.
Tässä hoitosuunnitelmassa esitetyt meriharjuksen istutussuositukset ja mahdollisuus niiden tarkistamiseen istutusten seurantatulosten perusteella tulee kirjata kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

6.1 Tavoite
Tuki-istutusten tavoitteena on emokalastojen poikastuotanto istuttamalla:
1) vahvistaa emokalojen pyyntipaikkojen paikallisia kantoja
2) perustaa tai palauttaa luontaisesti lisääntyvä kanta poikastuotantoon olosuhteiltaan hyvin
soveltuville istutusalueille
3) perustaa tai palauttaa luontaisesti lisääntyvä kanta kunnostetuille poikastuotantoalueille
Vähimmäistavoite istutuksille varattua ja kalastukselta suojattua poikastuotantoalueeksi soveltuvaa rantaa on 5 000 rantametriä kullakin kannanhoidon suuralueella. Vähimmäistavoite perustuu
Iin Krunnien emokalaston arvioidulle poikastuotannolle, joka on 300 000 vastakuoriutunutta (vk)
poikasta vuodessa ja istutustiheydelle, joka on 20 vk-poikasta rantametrille. Tällöin poikastuotannon istuttamiseen tarvittava rantametrimäärä on 15 000 m, joka jaetaan tasan kannanhoidon
suuralueiden kesken. Kunkin alueen osuudeksi tulee 5 000 rantametriä istutusaluetta. Laskelma
perustuu varaumaan, että Iin Krunnien kannasta perustetun emokalaston tuotanto on ainoa käytettävissä oleva istukasmateriaali, jolla Suomen meriharjuskantaa voidaan elvyttää. Istutusten ran13

tametrien vähimmäismäärää voidaan tarkistaa perustettavien emokalastojen määrän ja tuotannon
sekä istutusten seurantatulosten perusteella.
Ensisijaisena tavoitteena on käyttää istutuksissa paikallisen emokalaston poikastuotantoa ja istuttaa jokaiselle kannanhoitoalueelle emokalaston koko tuotanto.
Mikäli paikallista emokalastoa ei ole, istutuksissa käytetään suomalaista sekakantaa, Ruotsista
hankittua kantaa tai siirtoistukkaita tai Iin Krunnien emokalaston tuotantoa, edellyttäen, että se
asiantuntija-arvioon perustuen on geneettisesti ja ekologisesti tarkoituksenmukaista.
Istutusten määrällisenä tavoitteena on vahvistaa meriharjuskantoja niin, että 15 vuoden kuluttua
istutusten aloittamisesta istukkaista ja niiden jälkeläisistä muodostuneen luontaisesti lisääntyvän
kannan koko on suuruusluokaltaan 4 (vähintään 10 000 yksilöä) kullakin kannanhoitoalueella.
Laskelma istutuksilla perustetun kannan koosta on esitetty liitteessä (liite 3).

6.2 Toimenpiteet
Istutusten ensisijaisena rahoittajana on valtio. Yksityiset tahot voivat osallistua kustannuksiin.
Istutukset toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Metsähallituksen, muiden yhteistyökumppaneiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. Istutukset tallennetaan kalataloushallinnon istutusrekisteriin.
Kullekin kannanhoitoalueelle laaditaan yksityiskohtainen istutussuunnitelma. Istutusalueet valitaan meriharjuksen poikastuotantoalueiden kaukokartoitusmallin, tutkimustiedon, paikallisen
tiedon ja maastokäyntien perusteella. Alueiden laatu, soveltuvuus ja ulottuvuus poikastuotantoon
luokitellaan maastossa tehtyyn asiantuntija-arvioon ja mittauksiin perustuen.
Harjuksen elinpiirin suppeudesta ja paikallisesta elintavasta johtuen istutukset voidaan kohdistaa
rajatuille alueille. Emokalaston perustamiseen tarvittavan mädin ja maidin hankintaan pyydetyt
kalat istutetaan takaisin pyyntipaikoilleen.
Luonnonvarakeskuksen rajallisen tuotantoedellytysten vuoksi emokalastoista voidaan tuottaa
istutuksiin ainoastaan vastakuoriutuneita poikasia. Keminmaan kalanviljelylaitosten allastilavuus
ei mahdollista poikasten kasvattamista kesänvanhoiksi suuressa mittakaavassa.
Istutukset tehdään vastakuoriutuneina poikasina. Koska vastakuoriutuneiden meriharjuksenpoikasten istutustuloksesta ei ole tutkimukseen perustuvaa tietoa, istutusten seuranta ja tutkimus
tulee järjestää riittävän laajana ja pitkäkestoisena parhaiden istutuskäytäntöjen löytämiseksi. Seurannan ja tutkimuksen rahoitus turvataan.
Istutuksissa voidaan käyttää aluksi järviharjukselle suositeltuja istutustiheyksiä (taulukko 3) tai
muuta asiantuntija-arvioon perustuvaa istutustiheyttä. Istutustiheyttä tarkistetaan seurantatulosten
perusteella.
Taulukko 3. Suositus järviharjuksen istutustiheydeksi istutusalueen laadun ja poikasten koon mukaan (rm =
2
rantametri, a=aari (100 m )) (mukaillen Sundell 1997, viitattu Nykänen 2000).
Istutusalueen laatu ja istutusmäärä
Hyvä
Poikasten koko

kpl/rm

kpl/a

Kohtalainen
kpl/rm

kpl/a

Tyydyttävä
kpl/rm

kpl/a
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Yksikesäinen (8-10 cm)
Yksikesäinen (10-12 cm)
Vastakuoriutunut

2-5

2-4

1-2

1-2

0,3-1,0

0,2-1,0

1,3-3,3

1,3-2,7

0,7-1,3

0,7-1,3

0,2-0,7

0,2-0,7

10-20

16-32

5-10

8-16

1,5-5,0

2,4-8,0

Istutusten seurantatulosten perusteella poikasten istutusikää voidaan tarkistaa. Varaudutaan kesänvanhoiksi kasvatettavien istukkaiden tuotantoon.
Istutuksia tehdään saarten poikastuotantoalueeksi soveltuville rannoille ja kutukarien läheisten
saarten poikasympäristöiksi soveltuville rannoille.
Istutustuloksen seurantaa varten kaikki poikaset merkitään kylvettämällä niitä alitsariinipunainen S –väriainepitoisessa vedessä. Merkinnästä poikasten päässä oleviin kuulokiviin eli otoliitteihin jää kalan koko eliniän pysyvä merkki, jonka perusteella istukkaat voidaan erottaa luotettavasti
luonnossa syntyneistä poikasista. Otoliitista merkki on tunnistettavissa vain erikoismikroskoopilla, jollainen kuuluu Luonnonvarakeskuksen tutkimusvälineistöön.
Selvitetään tarvittaessa myös mahdollisuus istuttaa spa-mätiä. Spa-mädissä olevalla alkiolla on jo
osittain kehittyneet otoliitit, joten myös alkiot voidaan merkitä alitsariinikylvetyksellä.
Alitsariinikylvetys voidaan tehdä kalanviljelylaitoksella ennen istutusta tai istutusten yhteydessä
poikasten kuljettamiseen käytettävissä happipakkauksissa, mikäli kuljetus voidaan tehdä optimaalisen kylvetysajan puitteissa. Luonnonvarakeskuksen kalanviljelyhenkilökunnalla on tarvittava
asiantuntemus kylvetysten tekemiseen.
Selkämeren kannanhoitoalue

Kalastukselta rauhoitettujen istutusalueiden rantaviivan yhteispituus on vähintään 5 000 m. Rauhoitettu istutusalue voi sisältää emokalojen pyyntipaikkoja, istutuksiin valittuja potentiaalisia
poikastuotantoalueita ja kunnostettuja lisääntymisalueita.
Rauhoitetuille istutusalueille istutetaan yhteensä vähintään 100 000 vastakuoriutunutta (vk) meriharjuksen poikasta. Tällöin istutustiheys on 20 vk-poikasta rantametrille. Istutustiheyttä tarkistetaan seurantatulosten mukaan. Istutuksissa käytetään ensisijaisesti Selkämeren kantaa ja tarvittaessa sekakantaa tai Iin Krunnien kantaa.
Tuki-istutuksia tehdään vuosittain vähintään viitenä vuotena peräkkäin tai asiantuntija-arvioon
perustuen muulla tavalla sovitetun istutusaikataulun mukaan.
Emokalaston mahdollinen ylijäämätuotanto voidaan istuttaa muille meriharjuksen poikastuotantoon soveltuville alueille kannanhoitoalueen erityisille harjusalueille tai niiden ulkopuolelle istutussuunnitelman mukaisesti.
Merenkurkun kannanhoitoalue

Kalastukselta rauhoitettujen istutusalueiden rantaviivan yhteispituus on vähintään 5 000 m. Rauhoitettu istutusalue voi sisältää emokalojen pyyntipaikkoja, istutuksiin valittuja potentiaalisia
poikastuotantoalueita ja kunnostettuja lisääntymisalueita.
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Rauhoitetuille istutusalueille istutetaan yhteensä vähintään 100 000 vastakuoriutunutta (vk) meriharjuksen poikasta. Tällöin istutustiheys on 20 vk-poikasta rantametrille. Istutustiheyttä tarkistetaan seurantatulosten mukaan. Istutuksissa käytetään ensisijaisesti Merenkurkun kantaa ja tarvittaessa tai mahdollisuuksien mukaan sekakantaa, Merenkurkun ruotsalaista kantaa tai Iin Krunnien
kantaa.
Tuki-istutuksia tehdään vuosittain vähintään viitenä vuotena peräkkäin tai asiantuntija-arvioon
perustuen muulla tavalla sovitetun istutusaikataulun mukaan.
Emokalaston mahdollinen ylijäämätuotanto voidaan istuttaa muille meriharjuksen poikastuotantoon soveltuville alueille kannanhoitoalueen erityisille harjusalueille tai niiden ulkopuolelle istutussuunnitelman mukaisesti.
Varaudutaan pyytämään siirtoistukkaita Merenkurkun Ruotsin-puoleisesta kannasta ja istuttamaan
niitä Merenkurkun kannanhoitoalueelle. Pyyntiluvasta siirtoistukkaiden hankintaan Ruotsissa
vastaa Västerbottenin lääninhallitus.
Perämeren kannanhoitoalue

Kalastukselta rauhoitettujen istutusalueiden rantaviivan yhteispituus on vähintään 5 000 m. Rauhoitettu istutusalue voi sisältää emokalojen pyyntipaikkoja, istutuksiin valittuja potentiaalisia
poikastuotantoalueita ja kunnostettuja lisääntymisalueita.
Rauhoitetuille istutusalueille istutetaan yhteensä vähintään 100 000 vastakuoriutunutta (vk) Iin
Krunnien kantaa olevaa meriharjuksen poikasta. Tällöin istutustiheys on 20 vk-poikasta rantametrille. Istutustiheyttä tarkistetaan seurantatulosten mukaan.
Tuki-istutuksia tehdään vuosittain vähintään viitenä vuotena peräkkäin tai asiantuntija-arvioon
perustuen muulla tavalla sovitetun istutusaikataulun mukaan.
Tarvittaessa istutuksissa voidaan käyttää Perämeren ruotsalaista meriharjuskantaa emokalastosta
saatuina poikasina tai siirtoistukkaina. Pyyntiluvasta emokalaston tai siirtoistukkaiden hankintaan
Ruotsissa vastaa Norrbottenin lääninhallitus.
Emokalaston mahdollinen ylijäämätuotanto voidaan istuttaa muille meriharjuksen poikastuotantoon soveltuville alueille kannanhoitoalueen erityisille harjusalueille tai niiden ulkopuolelle istutussuunnitelman mukaisesti.
Viitteellisiä esimerkkejä poikastuotantoalueiksi soveltuvista kohteista on esitetty liitteessä (liite
4).

7 Elinympäristöjen hoito
Meriharjuksen poikastuotantoalueiden määrän lisäämiselle ja entisten kutualueiden kunnostamiselle ja ennallistamiselle on suuri tarve Merenkurkussa. Meriharjuksen elinympäristöjen hoidosta
ja kunnostuksesta ei kuitenkaan ole olemassa käytännön kokemusta. Tämän vuoksi kunnostusmahdollisuuksien kartoittamiseksi tulee perustaa erillinen tutkimusohjelma, joka kattaa tarvittaessa myös meriharjuksen Ruotsinpuoleisia esiintymisalueita.
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7.1 Tavoite
Tutkimushankkeen tavoitteet määritellään tarkemmin hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Hankkeen tavoitteena on mm. selvittää,
1) millaisin teknisin edellytyksin ja kustannuksin rehevöityneitä tai muutoin heikentyneitä
poikastuotantoalueita voidaan puhdistaa ja palauttaa tuotantoon
2) millaisin teknisin edellytyksin ja kustannuksin uusia kutusorakoita voidaan rakentaa ja pitää yllä poikastuotantoon soveltuvilla alueilla
3) kuinka laajoja hoitotoimien tulee käytännössä olla, jotta niillä voidaan vahvistaa paikallisia kantoja tai perustaa uusia luontaisesti lisääntyviä kantoja
Elinympäristökunnostusten tavoitteena on tukea luonnonkantojen elvyttämistä mahdollisimman
kustannustehokkaalla tavalla.

7.2 Toimenpiteet
Käynnistetään käytännön tutkimushanke meressä tehtävän poikastuotantoaluekunnostuksen toteuttamiseksi Merenkurkussa. Elinympäristökunnostusten esivalmisteluina selvitetään perustiedot
kunnostuskohteiksi suunnitelluilta kutu- ja poikasalueilta. Hanke toteutetaan yhteistyössä ruotsalaisten kalatalous- ja ympäristöviranomaisten, tutkimuslaitosten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen valmistelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan aikaisempien Merenkurkussa toteutettujen Interreg-hankkeiden (mm. Kvarkenharr-projekti) asiantuntijaja toimijaverkostoa.
Hankkeelle haetaan kansallista vastinrahoitusta sekä ulkopuolista rahoitusta Botnia-Atlantica
2014–2020 –ohjelman tavoitteesta 6 ”Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen”. Ohjelman toimintalinjan 3 Ympäristö seuraava alustava hakuaika on 1.4.30.4.2016.
Hanke käynnistetään ja toteutetaan yhteistyössä Merenkurkun kannanhoitoalueella toimivan
Luonnonvarakeskuksen, Metsähallituksen, ELY-keskuksen ja muiden yhteistyökumppanien yksiköiden kanssa.
Tutkimushankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä kaikkialla meriharjuksen esiintymisalueella
niin Suomessa kuin Ruotsissa. Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan poikastuotantoalueiden kunnostussuunnitelmat Merenkurkun, Selkämeren ja tarvittaessa Perämeren kannanhoitoalueille.
Botnia-Atlantica 2014–2020 –ohjelmasta ja muista Rakennerahastojen Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) – tavoite 2014–2020 –ohjelmista löytyy lisätietoa työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämistä koskevilta sivuilta osoitteessa: https://www.tem.fi.

8 Muut hoitotoimet
Kalastoseurannat

Pohjanlahden rehevöityminen voi johtaa meriharjukselle haitallisiin kalastorakenteen muutoksiin,
esimerkiksi piikki- ja särkikalojen runsastumiseen, meriharjuksen nykyisin vielä puhtaina säily-
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neissä elinympäristöissä. Kalastorakenteen muutoksia tulee seurata ja ottaa ne tarvittaessa huomioon muiden kannanhoitotoimien kohdistamisessa alueella.
Merimetso- ja hyljekantojen säätely

Merimetso- ja hyljekantojen runsastuminen meriharjuksen elinalueilla saattaa uhata paikallisia
luonnonkantoja sekä istutuksin elvytettäviä tai palautettavia kantoja saalistuspaineen kasvaessa.
Merimetsojen ja hylkeiden meriharjukseen mahdollisesti kohdistuvaa saalistusta on seurattava ja
tarvittaessa ryhdyttävä saalistajien kantojen säätelyyn meriharjuksen suojelemiseksi sen poikastuotanto-, istutus- ja muilla kannanhoitoa varten rauhoitetuilla alueilla ja niiden ympäristössä.
Kantojen säätelyä tehdään tarvittaessa saalistajien, kuten merimetsoyhdyskunnan, elinpiirin säteellä saalistuksen kohteena olevalta harjuksen rauhoitusalueelta.

9 Seuranta ja tutkimus
Meriharjuksen säilyminen luontaisesti lisääntyvinä kantoina erityisesti Merenkurkussa ja Selkämerellä on epävarmaa. Kannanhoito edellyttää tehokasta seurantaa koko kannanhoidon ajan sekä
riittävää tutkimusta, jotta toimenpiteiden tosiasiallista vaikuttavuutta voidaan arvioida ja tarvittaessa suunnata hoitoponnistuksia havaittuihin ongelmakohtiin.

9.1 Seuranta
Kannanhoidon seurantaa varten perustetaan seurantaryhmä, jossa on edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, Pohjois-Suomen kala-ELY:stä ja Rannikon kala-ELY:stä, Luonnonvarakeskuksesta ja Metsähallituksesta sekä vesialueen omistajista. Ryhmään voidaan kutsua tarvittaessa kalatalousalueen, kalatalousneuvonnan ja kalastajajärjestöjen edustajia.
Seurantaryhmä laatii seurantaohjelman kannanhoitotoimien tavoitteiden toteutumisen ja vaikutusten seuraamiseksi. Seurantaryhmä kokoontuu 1-2 vuoden välein. Seurantaryhmän jäsenorganisaatiot seuraavat omaa toimintaansa kannanhoidon vastuualueidensa ja tehtäviensä osalta.
Seurantaohjelman tulisi mm. sisältää:


kalastusjärjestelyjen toteutumisen ja vaikutusten seuranta



kantojen tilan ja perinnöllisen monimuotoisuuden seuranta



istutustulosten seuranta



sivusaaliskuolevuuden seuranta



tiedottamisen seuranta

Meriharjuksen sivusaaliskuolevuutta ei voida välttää lajin suojelemisesta huolimatta. Kantojen
voimistumisen myötä sen voi olettaa suurenevan. Sivusaaliskuolevuuden määrällinen seuranta
voi olla vaikeaa. Ammattikalastuksen kohdalla yksi keino voisi olla mahdollisuus ilmoittaa rannikkokalastuslomakkeella pois heitetty harjussaalis. Vapaa-ajan kalastuksessa vastaava saalisilmoitus ei toistaiseksi ole käytössä, mutta mahdollisuus ilmoittaa pois heitetty tai vapautettu harjussaalis tulisi tavalla tai toisella järjestää.
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9.2 Tutkimus
Kannanhoidon edellytysten varmistamiseksi käynnistetään esisijaisesti erillinen meriharjuksen
kannanhoidon tarpeita palveleva riittävän pitkäaikainen tutkimusohjelma. Tutkimuksen tulisi
kattaa ajallisesti vähintään yhden emokalaparven elinkaari (5-7 vuotta) sekä emokalojen pyyntipaikkojen kutupaikkainventointien (2-3 vuotta), istutustutkimusten ja elinympäristökunnostusten
vaatima aika. Toissijaisesti meriharjustutkimus voitaisiin liittää osaksi uhanalaisia kantoja koskevaa laajempaa tutkimusohjelmaa. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa sitomattomia tutkimusvaroja meriharjustutkimukseen. Myös ympäristöministeriön rahoituskanavia tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan.
Tutkimusmahdollisuuksia tulisi tarjota myös kalatalousalan, biotieteiden ja muiden ympäristön
hoitoon tai lajien suojeluun liittyvien alojen korkea- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus voisivat esimerkiksi tarjota harjoittelupaikkoja opinnäyte- tai
lopputyönsä meriharjukseen liittyvästä aiheesta tekeville opiskelijoille.
Seuraavassa on esitetty kannanhoidon kannalta keskeisiä tutkimuksen suuntaviivoja.
Nykyisten lisääntymisalueiden ja potentiaalisten poikastuotantoalueiden kartoittaminen

Jäljellä olevien meriharjuskantojen lisääntymisalueiden kartoitus on välttämätöntä emokalapyyntien ja kalastusjärjestelyjen suunnittelua ja toteuttamista varten. Potentiaalisten poikastuotantoalueiden kartoittaminen puolestaan auttaa uusien istutusalueiden perustamisessa.
Lisääntymisalueiden ja potentiaalisten poikastuotantoalueiden kartoituksessa tärkeä väline on
kaukokartoitus. Luonnonvarakeskuksen poikastuotantoalueiden kaukokartoitusmalli tulee ulottaa
koskemaan meriharjuksen koko levinneisyysaluetta Suomen-puoleisella Pohjanlahdella ja tarvittaessa Ruotsin-puoleisessa Merenkurkussa ja Perämerellä. Kaukokartoitusmallin tulisi olla käytössä ennen emokalapyyntien ja istutusten aloittamista.
Meriharjuksen elinympäristökartoitukset tulisi myös ottaa osaksi Metsähallituksen meribiologista
toimintaa.
Kantojen perinnölliset erot ja monimuotoisuus

Meriharjuksen kannanhoito nojaa merkittävästi emokalastojen poikastuotannolla tehtäviin elvytys- ja tuki-istutuksiin. Sen varalta, että emokalastoja ei voida perustaa Perämeren eteläpuolisilta
kannanhoitoalueilta, meriharjuksen kantojen sekoittamisen ja sitä kautta perinnöllisen vahvistamisen tarvetta tulee arvioida.
Periaatteena on, että toisistaan perinnöllisesti poikkeavia kantoja ei sekoiteta. Meriharjuksen kohdalla on kuitenkin arvioitava kantojen sekoittamista Selkämeren ja Merenkurkun meriharjuskantojen sukupuuttouhkaa vasten. Kantojen mahdollisen yhdistämisen tulee kysymykseen silloin,
kun kantojen perinnöllisillä eroilla ei ole biologista tai ekologista merkitystä sekakannan elinkelpoisuuden ja sopeutumiskyvyn kannalta niissä elinympäristöissä Selkämerellä ja Merenkurkussa,
joihin sekakantaa kotiutettaisiin.
Luonnonvarakeskus laatii riskianalyysin ja suunnitelman kannanhoitoalueiden meriharjuskantojen sekoittamiselle ja vahvistamiselle ruotsalaisilla kannoilla, tarvittaessa yhteistyössä muiden
tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.
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Istutusten tuloksellisuus

Meriharjuksen istutuksissa käytetään pääasiassa vastakuoriutuneita (vk) poikasia. Meriharjuksen
vk-poikasten istutustuloksista ei toistaiseksi ole olemassa tutkimustietoa. Tämän vuoksi istukkaiden selviytymistä tulee tutkia ja seurata, tarvittaessa koejärjestelyin, parhaiden istutuskäytäntöjen
löytämiseksi.
Meriharjuksen elinpiirin laajuus ja vaellukset

Meriharjus on nykytietämyksen mukaan paikallinen kala. Sen elinpiirin laajuudesta ja elinkiertoon kuuluvista vaelluksista ei kuitenkaan ole toistaiseksi olemassa tutkimustietoa. Kalastusrajoitusten oikea-aikaisen kohdentamisen ja laajuuden määrittäminen edellyttää tietoa paikallisten
harjuskantojen liikkeistä eri vuodenaikoina. Vaelluksia voidaan tutkia esimerkiksi ultraäänimerkkien ja loggeriverkoston avulla.
Poikastuotantoalueiden kunnostusmahdollisuudet

Meriharjuskannan palauttaminen saattaa edellyttää poikastuotantoalueiden keinotekoista lisäämistä esimerkiksi salmipaikkoja imuruoppaamalla ja pohjamateriaalia vaihtamalla. Poikastuotantoaluekunnostusta kokeillaan Merenkurkussa tai Selkämerellä toteutettavalla hankkeella.
Merimetsojen ja hylkeiden saalistus

Merimetsojen ja hylkeiden saalistuksen on arveltu olevan yksi syy meriharjuskantojen taantumiseen. Tutkimukseen perustuvaa näyttöä saalistuksesta ei kuitenkaan ole. Mahdolliseen meriharjuskantoja uhkaavaan saalistuspaineeseen tulee varautua selvittämällä, missä määrin merimetso ja
hylkeet voivat verottaa jäljellä olevia meriharjuskantoja ja istutuksilla perustettavia kantoja.
Istukkaiden osalta saalistusta voidaan tutkia esimerkiksi merimetsojen oksennuspalloista mahdollisesti löytyvistä harjuksen otoliiteista. Istukkaat on merkitty alitsariinilla vastakuoriutuneina,
jolloin merkki on otoliitin ympärille kasvaneen luuaineksen keskuksessa ja muodoltaan ja kooltaan harjukselle tyypillinen. Näin ollen merkki voidaan havaita myös osittain sulaneista näytteistä, vaikkei niitä muodon perusteella enää voitaisikaan tunnistaa harjuksen otoliiteiksi.

10 Kansainvälinen yhteistyö
Jatketaan ja tiivistetään meriharjuskantojen tutkimukseen, suojeluun, seurantaan sekä emokalastoihin ja siirtoistukkaisiin liittyvää yhteistyötä Ruotsin kalatalousviranomaisten kanssa. Päävastuu
yhteistyön kehittämisestä on maa- ja metsätalousministeriöllä.
Perustetaan tarvittaessa maiden välinen virallinen tai epävirallinen yhteistyöelin Perämeren ja
Merenkurkun meriharjuskantojen hoidon koordinoimiseksi.
Ruotsalaisia keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Norrbottenin ja Västerbottenin lääninhallitusten
kalatalousviranomaiset. Muita yhteistyökumppaneita ovat kalastus- ja meriluontoa koskevista
asioista vastaavat viranomaiset ja tutkijat Gävleborgin ja Västernorrlandin lääninhallituksissa,
meri- ja vesiviranomaisessa (Havs- och vattenmydigheten) ja Ruotsin maatalousyliopistossa
(Sveriges lantbruksuniversitet).
Lisätietoja yhteistyökumppaneista löytyy verkosta:
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Lääninhallitukset / Länstyrelserna: http://www.lansstyrelsen.se/



Merija
vesiviranomainen
https://www.havochvatten.se/



Ruotsin maatalousyliopisto / Sveriges lantbruksuniversitet: http://www.slu.se/

/

Havs-

och

vattenmyndigheten:

11 Tiedotus ja viestintä
Tiedotuksen tavoitteena on meriharjuksen hoitoon liittyvän kalastuksen säätelyä, emokalapyyntiä,
istutuksia ja ympäristökunnostuksia ja muita kannanhoitotoimia koskevan tiedon levittäminen
avoimella, läpinäkyvällä ja koordinoidulla tavalla niin, että se saavuttaa kaikki kannanhoidon
sidosryhmät.
Tiedottamista koordinoi kannanhoidon seurantaryhmä maa- ja metsätalousministeriön, ELYkeskusten, Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen ja tarvittaessa muiden yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden viestinnän asiantuntijoiden avustuksella, niin että keskeisistä kannanhoitotoimista ja niihin liittyvistä säädöksistä ja määräyksistä tiedottaminen on samanaikaista ja tiedotteiden sisältö on yhdenmukainen ja ajantasainen.
Sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän tavoite on ylläpitää ja koordinoida kannanhoidon vaatimaa viranomaistoimintaa. Hoitosuunnitelman toimeenpano vaatii maa- ja metsätalousministeriön, ELY-keskusten,
Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen sekä muiden viranomaistahojen yhteistoimintaa ja
vastuunjakoa.
Ulkoinen viestintä

Viestinnän tavoitteena on tehdä meriharjusta tunnetuksi kansalaisten keskuudessa ja lisätä rannikon väestön ja toimijoiden kiinnostusta ja halua meriharjuskannan elvyttämiseen.
Ulkoisessa viestinnässä voimavarat ohjataan ensisijaisesti kannanhoitoalueiden paikallisten vesialueiden omistajien, päättäjien ja kalastajien tavoittamiseen ja kannanhoitoon liittyvän ajantasaisen tiedon jakamiseen kentälle. Toimintaa organisoi kannanhoidon seurantaryhmä.
Ulkoisen viestinnän ydinviesti on, että meriharjuksen kannanhoito edellyttää paikallisen tason
pitkäjänteistä sitoutumista kannanhoitoon, sillä kannanhoidon tavoitteiden saavuttaminen kestää
todennäköisimmin 10-20 vuotta.
Luonnonvarakeskus, Metsähallitus ja muut yhteistyökumppanit tiedottavat osaltaan kannanhoidon tuloksista ja saavutuksista asiakaslehdissään, tiedotteissaan, verkkosivuillaan ja sosiaalisessa
mediassa.
Vesialueen omistajien ja vapaa-ajankalastajien neuvontajärjestöt ja niiden jäsenjärjestöt tiedottavat jäsenilleen meriharjuksen kannanhoidosta ja pyrkivät edistämään sen toteutumista kalatalousalueiden, osakaskuntien ja kalastajien piirissä. Maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset,
Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus huolehtivat, että järjestöillä on helposti saatavilla kannanhoitoon liittyvä ajantasainen tieto.
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Kannanhoidon tiedotustarpeita varten perustetaan tarvittaessa verkkosivusto alustalle, joka on
helposti linkitettävissä sosiaalisiin viestintävälineisiin.
Tiedottamisen onnistumista ja palautetta arvioidaan säännöllisesti ja muutetaan tarvittaessa viestinnän toimintatapoja.
Painotuotteet

Meriharjuksen hoitosuunnitelman taustaosa (Osa 1. Meriharjuskannan hoidon ja suojelun tausta)
ja toimenpideosa (Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet) julkaistaan sähköisessä muodossa ja toimenpideosa tarvittaessa painetussa muodossa. Hoitosuunnitelman toimenpideosa ja tarvittaessa myös
taustaosa julkaistaan lisäksi ruotsinkielisenä. Paino- ja käännöskustannuksista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.
Hoitosuunnitelman julkaisun yhteydessä julkaistaan kaksikielinen (suomi/ruotsi) painettu ja sähköinen esite meriharjuksesta (Meriharjus / Havsharr). Esite uusitaan tarvittaessa hoitosuunnitelman viisivuotiskausittaisen päivittämisen yhteydessä kannanhoidon seurannassa saatujen tulosten
mukaiseksi.
Kannanhoidon tiedotussuunnitelma on esitetty taulukkona liitteessä (liite 5).

12 Kannanhoidosta aiheutuvien ristiriitojen
hallinta
Meriharjuksen kannanhoidosta aiheutuu ristiriitoja eri toimijoiden välille. Ilmeisimmät ongelmat
liittyvät kalastuksen säätelyn sijaintiin, laajuuteen ja kestoon kannanhoitoalueella. Epätodennäköisiä, mutta mahdollisia ristiriitoja voi syntyä meriharjuksen ja muiden rauhoitettujen lajien,
kuten merimetson, suojelutoimien yhteensovittamisesta, mikäli meriharjuksen suojelu edellyttää
muiden lajien kantojen säätelyä, ja merialueen maankäytöstä, kuten merituulivoimarakentamisesta, silloin kun toiminnan vaikutukset koskevat suojeltuja harjusalueita ja niiden ympäristöä.
Kalastusrajoitukset

Meriharjuskannan suojelu ja elvyttäminen edellyttävät kalastuksen rajoittamista meriharjuksen
lisääntymisalueilla ja poikastuotantoon soveltuvilla istutusalueilla sekä mahdollisesti muillakin
alueilla. Mikäli meriharjuksen suojelu haittaa kalastusta ja aiheuttaa saaliin menetyksiä ilman
korvausta, kalastajien sitoutuminen kannanhoitoon on vaikeaa tai mahdotonta. Vaikka yksittäisen
rajoitusalueen laajuus olisi pieni, se voi aiheuttaa vastustusta niiden kalastajien keskuudessa, joiden kalastukseen rajoitus mahdollisesti vaikuttaa. Lisäksi kalastusrajoitusten perusteleminen pelkästään suojelunäkökulmasta ilman suojelusta tulevaisuudessa odotettavissa olevaa kalataloudellista hyötyä voi olla vaikeasti hyväksyttävissä kalastusoikeuden haltijoiden keskuudessa.
Kalastuksen säätely ristiriitojen ensisijainen hallintakeino on se, että vesialueiden omistajat, paikalliset päätöksentekijät ja kalastajat osallistuvat kalastusrajoitusten alueelliseen ja ajalliseen mitoittamiseen ja kohdentamiseen paikallisissa kannanhoitokohteissa ja tekevät niitä koskevia päätöksiä myös itsenäisesti. Toiseksi kalastusrajoituksiin liittyviä ristiriitoja voidaan lieventää sijoittamalla istutusalueita ja mahdollisia elinympäristökunnostuksia alueille, joilla kalastuspaine on
mahdollisimman vähäinen. Tällöin myös sivusaaliskuolevuus rauhoitusalueiden ulkopuolella on
vähäisempää kuin alueilla, joilla kalastuspaine on suuri.
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Istutusalueita ja kunnostuksia voidaan sijoittaa myös Metsähallituksen hallinnoimille yleisvesialueille ja valtion yksityisille vesialueille. Meriharjuksen hoitosuunnitelma otetaan tarvittaessa
huomioon alueilla, joissa kalastusoikeus on vuokrattu.
Merimetsojen ja hylkeiden meriharjuskannoille aiheuttama uhka

Merimetsojen ja hylkeiden saalistus voi vaikeuttaa kannanhoidon tavoitteiden saavuttamista.
Toistaiseksi tutkimukseen perustuvaa näyttöä saalistuksesta ei ole, mutta mikäli näyttöä saalistuksen haitallisuudesta kantojen elvyttämiselle esimerkiksi istutusalueilla saadaan, syntyy lajien välinen suojeluristiriita, jossa joudutaan punnitsemaan lajien keskinäistä suojeluarvoa. Viime kädessä lajien arvojärjestys ja mahdollinen kantojen säätely edellyttää suojelupoliittista päätöstä.
Mikäli saalistajien kantoja ryhdytään säätelemään, on otettava huomioon kannansäätelyn vaikutus
kalastorakenteeseen ja siitä meriharjukselle mahdollisesti aiheutuvat haitat, kuten särkikalojen
runsastumiseen liittyvät vaikutukset.
Merirakentaminen

Merialueen maankäyttö (esim. merituulivoimapuistot, maa-aineksen nosto, rantojen ja väylien
ruoppaukset ja rannikon teollinen rakentaminen) saattaa uhata meriharjuksen elinympäristöjä
maankäytön vaikutusalueella. Merirakentamiseen liittyvien hankkeiden kohdalla tulee huolehtia,
että meriharjuksen suojelutarpeet otetaan huomioon hankkeiden ympäristö- ja vesitalouslupien
mahdollisissa kalatalousvelvoitteissa ja muissa lupamääräyksissä. Merituulipuistojen kohdalla
tulee ottaa huomioon, että tuulivoimaloiden perustukset saattavat perustustavasta riippuen soveltua meriharjuksen keinotekoisiksi poikastuotantoalueiksi.

13 Meriharjuksen kannanhoidon
hyvinvointivaikutukset
Elpyvä meriharjuskanta tuottaa luonnon ekosysteemipalveluihin perustuvaa hyvinvointia mm.
indikoimalla rannikon merialueen vesiluonnon tilaa ja sen kehitystä.
Pitkällä tähtäimellä meriharjuskanta runsastuu ja mahdollistaa kestävän käytön mukaisen, alue-,
kalastuskausi-, vuorokausi- tai kalastajakohtaisilla saaliskiintiöillä säädellyn vapakalastuksen,
jolla on alueellisesti suuri virkistysarvo. Harjus täydentää rannikkokalastuksen arvokalojen saalisvalikoimaa. Harjuksen kalastus väli- ja ulkosaaristossa vaatii merenkäynti- ja kalastustaitoja ja
on siksi haasteellinen kalastuskohde kokeneillekin kalastajille. Tietoisuus meriharjuksesta tuottaa
luontoelämyksiä ulkosaaristossa liikkuville luontoharrastajille. Sekä kalastus- että luontomatkailu
tarjoavat mahdollisuuksia paikalliseen elinkeinotoimintaan.

14 Kansallinen yhteistyö, työnjako ja
vastuut
Päävastuu meriharjuskantojen suojelusta ja hoidosta on maa- ja metsätalousministeriöllä. Ministeriön tehtävänä on huolehtia kannanhoidon toimintaedellytyksistä sekä siihen liittyvän kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön riittävästä rahoituksesta ja henkilöresursseista.
Kannanhoidon eri toimijoiden vastuita ja tehtäviä on kuvattu taulukossa (taulukko 4).
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Taulukko 4. Meriharjuksen kannanhoitoon liittyvä työnjako ja vastuut valtion laitosten ja viranomaisten kesken
sekä muiden toimijoiden ja järjestöjen kannanhoitoa edistävät tehtävät.
Toimija

Tehtävä

Maa- ja metsätalousministeriö

Päävastuu meriharjuskantojen suojelusta ja hoidosta, lainsäädännön valmistelu, voimavarojen ohjaus, tulosohjaus, hoitosuunnitelman päivittäminen, tiedotus, kannanhoidon rahoitus

Ympäristöministeriö

Valtakunnallisen hoitosuunnitelman valmistelu tarvittaessa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
kalatalousviranomainen ja y-vastuualue

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanon valvonta, kalastusrajoitukset, elinympäristökunnostukset, tiedotus, kalastuksenvalvonta

Luonnonvarakeskus/ vesiviljely ja kalantutkimus

Emokalastojen perustaminen ja ylläpito, tutkimus, seuranta, viestintä, istutukset

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Tutkimus

Metsähallitus

Kalastuksen säätely, valvonta ja valistus, elinympäristöjen inventointi ja hoito, viestintä, istutukset

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Emokalojen ja mädin tuonti ja vienti

Poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli

Kalastuksen valvonta

Kalatalousalueet

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano, alueellinen tiedottaminen

Osakaskunnat

Kalastuksen järjestäminen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti, paikallinen tiedotus ja neuvonta, kalastuksen valvonta ja istutusten avustaminen

Kalatalouden
neen

Keskusliitto

jäsenjärjestöi-

Vapaa-ajankalastajien järjestöt

Valtakunnallinen ja alueellinen tiedotus, neuvonta ja kalastusvalistus
Valtakunnallinen ja alueellinen tiedotus, neuvonta ja kalastusvalistus

Muita toimijoita ovat BirdLife Suomi ry ja muut luonnonsuojelujärjestöt.
Meriharjuksen kannanhoito perustuu hoitosuunnitelmaan, jonka periaatteiden toteutumisesta kalastalousalueilla ja osakaskunnissa huolehtii kalatalousviranomainen kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelman toimeenpanon valvonnan kautta. Luonnonvarakeskuksella (Luke) on ensisijainen vastuu meriharjuksen emokalastojen perustamisesta ja ylläpidosta. Istutukset tehdään yhteistyössä Luken, Metsähallituksen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Metsähallituksen päävastuu on
kalastuksen säätely ja valvonta valtion vesialueilla sijaitsevilla harjusalueilla. Meriharjustutkimus
ja kantojen seuranta kuuluvat Luken kalantutkimuksen sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tehtäviin.
Osakaskuntien toimeenpanemilla meriharjuskantojen elpymistä edistävillä kalastusjärjestelyillä ja
paikallisella tiedotuksella on keskeinen asema meriharjuksen kannanhoidon toteutumisen onnistumisessa. Meriharjuksen kannanhoidon toimenpiteistä ja tuloksista tiedottaminen kuuluu kaikkien viranomaisten ja sidosryhmien tehtäviin.
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15 Hoitosuunnitelman toimeenpano,
arviointi ja päivittäminen
Meriharjuksen hoitosuunnitelmaa toteutetaan ja sen tuloksia arvioidaan viisivuotisjaksoissa (taulukko 5). Tarvittaessa arviointia voidaan tehdä tiheämminkin. Kannanhoitotoimien kesto on vähintään 2-3 harjussukupolvea kattava aika (10-20 vuotta). Kannanhoidon toimeenpanosta ja sen
toteutumisen arvioinnista vastaa maa- ja metsätalousministeriö ja kannanhoidon seurantaryhmä.
Taulukko 5. Meriharjuksen hoitosuunnitelman toimenpideaikataulu alueittain. (SM=Selkämeri, MK=Merenkurkku,
PM=Perämeri, punainen rasti (x) = emokalastoja ei ole perustettu, istutuksissa käytetään Iin Krunnien kantaa.)
Toimenpide

Alue

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hoitosuunnitelman päivitys

x
SM

Rauhoituspiirit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SM

x

x

x

x

x

MK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MK
PM

Muut kalastusrajoitukset

PM

x

x

SM
Emokalapyynti

MK

Istutukset

x

x

x

x

x

x

PM
Ruotsi

Emokalaston viljely

x

x

x

x

x

x

SM

x

x

x

x

x

MK

x

x

x

x

x

PM

x

x

x

x

x

SM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SM
Elinympäristökunnostukset

MK
PM

Seuranta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tutkimus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tiedotus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ensimmäinen jakso ulottuu vuoteen 2020. Jakson avaintuloksia ovat Selkämerellä ja Merenkurkussa sekä tarvittaessa Ruotsissa tehdyt emokalapyynnit, rauhoituspiirien ja muiden kalastusrajoitusalueiden perustaminen kannanhoitoalueen emokalojen pyyntipaikoille ja istutusalueille, Iin
Krunnien kannasta perustetun emokalaston tuottamien poikasten istutusten aloittaminen ja poikastuotantoalueiden kunnostushankkeen käynnistäminen Merenkurkussa. Hoitosuunnitelmaa
tarkistetaan jaksolla saavuttamatta jääneiden tulosten osalta.
Toinen jakso ulottuu vuoteen 2025. Jakson avaintuloksia ovat Selkämeren ja Merenkurkun emokalastojen viljelyyn ottaminen sekä tuotetun poikasmateriaalin istuttaminen vastaaville alueille.
Merenkurkun elinympäristökunnostushanke on saatettu loppuun. Hoitosuunnitelmaa korjataan
edellisellä jaksolla ja ko. jaksolla saavuttamatta jääneiden tulosten osalta.
Kolmas jakso ulottuu vuoteen 2030. Jakson avaintulos on istutusten seurannassa havaittu meriharjuskantojen elpyminen kaikilla kannanhoitoalueilla. Hoitosuunnitelmaa korjataan edellisellä
jaksolla ja ko. jaksolla saavuttamatta jääneiden tulosten osalta.
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16 Hoitotoimien arvioidut kustannukset ja
rahoitus
Meriharjuksen kannanhoidon kustannukset ovat karkeasti arvioiden n. 50 000 € vuodessa, kun
hoitotoimia tehdään kerrallaan vain yhdellä kannanhoidon suuralueella (Selkämeri, Merenkurkku,
Perämeri) kerrallaan ja kustannukset pitävät sisällään emokalaston perustamisen ja viljelyn, istutukset, seurannan ja tutkimuksen sekä tiedottamisen. (Taulukko 6.)
Taulukko 6. Arvio yhdellä kannanhoitoalueella kerrallaan tehdyn meriharjuksen kannanhoidon kustannuksista
henkilötyökuukausina (htkk), muina kuluina (päivärahoina ja kilometrikorvauksina) ja vastakuoriutuneiden poikasten hintana. Työpanos (htkk) on kullakin alueella sama. Muut kulut on eritelty kannanhoitoalueittain ja niiden erot
johtuvat emokalojen ja istukkaiden kuljetuskustannuksista pyynti- ja istutusalueiden ja Perämerellä sijaitsevan
emokalastosta ja poikastuotannosta vastaavan kalanviljelylaitoksen välillä.
Muut kulut (€)
Toimenpide

Istukkaat (€)

Htkk
Selkämeri

Merenkurkku

Perämeri

Emokalapyynti

2,00

3 000

2 500

2 000

Emokalaston viljely

0,50

2 000

2 000

2 000

Istutukset

0,50

2 000

2 000

1 000

Seuranta

0,25

Tutkimus: maastotyöt ja aineiston käsittely

3,00

3 000

2 500

2 500

Tutkimus: raportointi

1,50

Tiedotus

0,25

500

500

500

Yhteensä

8,00

10 500

9 500

8 000

7 500

7 500

Kannanhoitoon tarvittava työpanos on arviolta 8 henkilötyökuukautta, josta syntyy palkkauskustannuksia arviolta n. 35 000 €. Muut kustannukset sisältävät emokalapyyntien, istutusten ja tutkimusten maastotöiden päivärahoja sekä kuljetus- ja matkakustannuksia, jotka alueesta riippuen
ovat 8 000 – 10 500 €. Erot kustannuksista johtuvat emokalojen ja poikasten kuljetuksista Keminmaan ja pyynti- sekä istutusalueiden välillä Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä.
Tutkimuksen vastaavat kustannukset perustuvat oletukseen, että Selkämerellä ja Merenkurkussa
tutkimus tehdään pääsääntöisesti Vaasasta käsin ja Perämerellä Keminmaasta käsin. Kustannuksissa ei ole otettu huomioon esimerkiksi merivartioston kuljetuksiin mahdollisesti antaman virkaavun kustannuksia.
Istukkaiden arvonlisäverollinen hinta on vastakuoriutuneiden (vk) poikasten mukaan arvioituna
yhtä emokalastoa kohti n. 7 500 €.
Seurannasta syntyy kustannuksia kannanhoidon seurantaryhmän toiminnasta ja siihen liittyvästä
viranomais- ja yhteistyökumppanikoordinoinnista. Tutkimuskustannukset syntyvät kutu- ja poikasalueiden maastokartoituksista sekä istutusalueiden kartoituksista ja tutkimustulosten rapor-
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toinnista. Viestintäkustannuksia syntyy kalastusrajoitusten tiedottamisesta sähköisiä ja painettuja
kanavia pitkin.
Koko kannanhoitoalueella tehtyinä kannanhoidon kustannukset ovat arviolta n. 77 000 – 105 000
€ vuodessa. Kustannusten suuruus riippuu perustettavien emokalastojen määrästä ja vastaavasta
emokalojen ja istukkaiden kuljetuksiin liittyvien kustannusten määrästä. Istukkaiden hinta emokalastoa kohti on n. 7 500 €. Mikäli emokalastoja perustetaan kolme, vastaava istukkaiden hinta
kolminkertaistuu ja on n. 22 500 €. (Taulukko 7.)
Taulukko 7. Arvio meriharjuksen kannanhoidon kustannuksista henkilötyökuukausina (htkk), muina kuluina (päivärahoina ja kilometrikorvauksina) ja vastakuoriutuneiden poikasten hintana koko kannanhoitoalueella. Muut
kulut vaihtelevat perustettavien emokalastojen määrän sekä emokalojen ja istukkaiden kuljetuskustannusten
mukaan. Poikasten hinta vaihtelee emokalastojen määrän mukaan.
Htkk

Muut kulut (€)

Emokalapyynti

2,0

2 000 - 3 000

Emokalaston viljely

0,5

2 000 - 6 000

Istutukset

1,5

2 000 - 6 000

Seuranta

0,5

Tutkimus: maastotyöt ja aineiston käsittely

5,0

Tutkimus: raportointi

3,0

Tiedotus

0,5

1 000 - 2 000

13,0

12 000 - 25 000

Toimenpide

Yhteensä

Poikasten hinta (€)

7 500 - 22 500

5 000 - 8 000

7 500 - 22 500

Edellä mainittujen kustannusten lisäksi meriharjuksen poikastuotantoalueiden kartoittamisessa
hyödyllisen kaukokartoitusmallin päivittäminen Pohjanlahtea koskevaksi vaatii 2 htkk:n työpanoksen.
Laskelmassa ei ole otettu huomioon mahdollisten elinympäristökunnostusten kustannuksia. Kutuja poikastuotantoalueiden kunnostusten kustannusten voidaan arvioida olevan alaltaan pienessäkin ulkosaariston kohteessa vähintään kymmeniä tuhansia euroja, jos työ tehdään konetyönä tai
työvoimaa vaativana miestyönä. Kutusoran ajo ja levittäminen pienille aloille sopiville kuturannoille tai pohjan puhdistaminen potkurivirralla tai vastaavalla menetelmällä on todennäköisesti
kustannuksiltaan korkeintaan tuhansia euroja kohdetta kohti.
Rahoitus

Päävastuu meriharjuksen kannanhoidon rahoituksesta on maa- ja metsätalousministeriöllä. Vesialueiden omistajat sekä muut yksityiset tai julkiset tahot voivat osallistua kannanhoidon kustannuksiin.
Tutkimus vaatii suhteellisen paljon resursseja muihin hoitotoimiin verrattuna, mutta on välttämätöntä kannanhoidon tavoitteiden seuraamiseksi ja hoitotoimien optimaaliseksi kohdentamiseksi.
Vaikka tutkimusta pyrittäisiin rahoittamaan pääosin erilaisin hankerahoituksin, on sille turvattava
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riittävästi resursseja kannanhoitoalueiden maastokartoituksiin ja istutusten seuraamiseen sekä
kerätyn aineiston käsittelyyn kannanhoitoa palvelevaksi.
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LIITE 1.
Ehdotus meriharjuksen ohjeellisen arvon laskemiseksi
Meriharjukselle tulee määrittää ohjeellinen arvo, joka on suhteessa lajin suojelusta aiheutuviin kustannuksiin. Ohjeellisen arvon vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvarakeskuksen lausuntoon perustuen.
Seuraavassa esitetään ehdotus meriharjuksen ohjeellisen arvon laskemiseksi rauhoitetuille lajeille ja
riistaeläimille käytettyä laskentaa soveltaen.
Riistaeläinten arvon määrittämisessä on käytetty kaavaa:

missä
A = lajin arvo
U = lajin uusiutumiskyky
S = lajin suojelutarve
K = kannan koko
c = vakio (100 euroa)
Lajin uusiutumiskykyä (U) kuvaamaan käytetään lajin keskipainon logaritmia, jonka arvioidaan kuvaavan riittävän hyvin uusiutumiskykyä.
Tässä ehdotuksessa uusiutumiskyvyn mittana käytetään ominaismädintuotantoa. Meriharjuksella
ominaismädintuotannon oletetaan olevan 0,1 l painokiloa kohti (mukaan lukien koiraat, naaraat sekä
nuoret ja marrot kalat). Naaraskalan ominaismädintuotanto on kaksinkertainen, 0,2 l painokiloa kohti.
Litran tilavuuteen mahtuu 15 000 kpl mätijyviä, jotka painavat n. 860 g. Tämän avulla eripainoisille
kaloille ja naaraskaloille voidaan määrittää arvot uusiutumiskykyä kuvaavalle ominaismädintuotannolle ja sen logaritmille. (Taulukko 1.)
Taulukko 1. Ominaismädintuotanto (g) ja sen logaritmi (lg) eri painoisille kaloille sekä naaraskalalle.
Ominaismädintuotanto
Kalan paino (g)

Ominaismädintuotanto (naaras)

w (g)

lg(w)

w (g)

lg (w)

300

25,8

1,41

51,6

1,71

500

43,0

1,63

86,0

1,93

1 000

86,0

1,93

172,0

2,24

1 500

129,0

2,11

258,0

2,41

Kannan koon ja suojelutarpeen arvot määritetään logaritmisesti luokitelluista muuttujista K ja S. Meriharjuskannan nykyinen koko ei ole tiedossa, mutta todennäköisesti se on vähintään kymmeniä tuhansia yksilöitä. Kannan koko ei todennäköisesti ole miljoonia yksilöitä. Kannan koolle voidaan antaa
arvoja K=4 – K=20. Uhanalaisuusluokitukseltaan meriharjus on äärimmäisen uhanalainen, jolloin suojelutarve S=20. (Taulukko 2.)
Taulukko 2. Kannan koon ja suojelutarpeen mukainen logaritminen pisteytys arvoille K ja S. (Väisänen, R.A. 96.
Rauhoitettujen eläinten ja kasvien arvot. Luonnon Tutkija 1/1996: 4-18.)
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Kannan koko

Suojelutarve/uhanalaisuus

K

Yksilöä

S

Luokitus

2

1-200

1

Elinvoimainen

3

201-2 000

2

Alueellisesti uhanalainen

4

2 001-20 000

5

Silmälläpidettävä

5

20 001-200 000

10

Vaarantunut

10

200 001-2000 000

15

Erittäin uhanalainen

20

2000 000-

20

Äärimmäisen uhanalainen

Lajin arvo muunnetaan euroiksi kertomalla se vakiolla c=100. Näin ominaismädintuotantoon, kannan
kokoon ja suojelutarpeeseen perustuvaksi ohjeelliseksi arvoksi lisääntymiskokoiselle (yli 300 g painoiselle) meriharjukselle tai meriharjusnaaraalle tulee vähintään useita satoja euroja. (Taulukko 3,
taulukko 4.)
Taulukko 3. Meriharjuksen ohjeellinen arvo eri painoisille kaloille kannan koon mukaan. Todennäköisin kannan
koko luokissa K=5-10.
Kalan paino (g)
Kannan koko (yksilöä)

K

300

500

1 000

1 500

2 001 – 20 000

4

706 €

817 €

967 €

1 055 €

20 001 – 200 000

5

565 €

653 €

774 €

844 €

200 001 – 2 000 000

10

282 €

327 €

387 €

422 €

2 000 000 –

20

141 €

163 €

193 €

211 €

Taulukko 4. Meriharjuksen ohjeellinen arvo eri painoisille naaraskaloille kannan koon mukaan. Todennäköisin
kannan koko luokissa 5-10.
Kalan paino (g)
Kannan koko (yksilöä)

K

300

500

1 000

1 500

2 001 – 20 000

4

856 €

967 €

1 118 €

1 206 €

20 001 – 200 000

5

685 €

774 €

894 €

965 €

200 001 – 2 000 000

10

343 €

387 €

447 €

482 €

2 000 000 –

20

171 €

193 €

224 €

241 €
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LIITE 2.
Karttaesimerkkejä meriharjuksen rauhoituspiireistä
Alla esitetyt karttaesimerkit havainnollistavat rauhoituspiirien ja vyöhykkeiden laajuutta ja sijoittumista
erilaisissa ympäristöissä meriharjuksen kannanhoitoalueella. Ehdotuksia voidaan tarvittaessa käyttää
rauhoitusalueiden muodostamiseen.
Esimerkki 1. Meriharjuksen rauhoituspiiri pienten, toisiaan lähellä olevien saarten ympärillä Selkämerellä (kuva 1). Saarten rannoilla ja rantakareilla on meriharjuksen kutupaikkoja. Alueelta on pyydetty
emokalasto, jonka tuotannosta peräisin olevia poikasia istutetaan kutupaikoille viiden vuoden ajan.
Rauhoituspiirissä kaikki kalastus on kielletty 5-7 vuoden ajan. Rauhoitusta jatketaan tarvittaessa kannan kehittymisen ja istutusten seurannan mukaan.

Kuva 1. Meriharjuksen rauhoituspiiri toisiaan lähellä olevien pienten saarten ympärillä (katkoviivalla rajattu tummennettu alue) Selkämerellä. Saarten rannoilla ja karikoilla on harjuksen poikastuotantoalueita yhteensä n. 1 000
rantametriä. Rauhoituspiiri yhdistää saarten kutualueet yhdeksi kokonaisuudeksi. Piirin laajuus on 50 ha ja se
ulottuu n. 200-300 m saarten rannoilta merelle.
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Esimerkki 2 Meriharjuksen rauhoituspiiri Merenkurkussa sijaitsevissa saarissa, joiden etelä- ja länsiranta on meriharjuksen poikastuotannolle soveltuvaa aluetta (kuva 2). Alueella ei esiinny meriharjuksen luonnonkantoja. Alueelle istutetaan harjuksenpoikasia viitenä peräkkäisenä vuotena. Rauhoituspiirissä kaikki kalastus on kielletty 5-7 vuoden ajan. Rauhoitusta jatketaan tarvittaessa kannan kehittymisen ja istutusten seurannan mukaan. (Vrt. esimerkki 3.)

Kuva 2. Meriharjuksen rauhoituspiiri toisiaan lähellä olevien saarten etelä- ja länsirannoilla (katkoviivalla rajattu
tummennettu alue) Merenkurkussa. Saarilla ei esiinny meriharjusta, mutta ympäristössä on harjuksen poikastuotantoalueeksi soveltuvaa rantaa n. 2 000 m. Rauhoituspiirin laajuus on 98 ha ja se ulottuu n. 500 m saarten rannoilta merelle.
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Esimerkki 3. Meriharjuksen 50 m rannasta tai karikolta merelle ulottuvat rauhoitusvyöhykkeet Merenkurkussa sijaitsevissa saarissa, joiden etelä- ja länsiranta on meriharjuksen poikastuotannolle soveltuvaa aluetta (kuva 3). Alueella ei esiinny meriharjuksen luonnonkantoja. Alueelle istutetaan harjuksenpoikasia viitenä peräkkäisenä vuotena. Rauhoitusvyöhykkeellä kaikki kalastus on kielletty 5-7
vuoden ajan. Rauhoitusta jatketaan tarvittaessa kannan kehittymisen ja istutusten seurannan mukaan. (Vrt. esimerkki 2.)

Kuva 3. Meriharjuksen rauhoitusvyöhykkeet toisiaan lähellä olevien saarten etelä- ja länsirannoilla (katkoviivalla
rajattu tummennettu alue) Merenkurkussa. Saarilla ei esiinny meriharjusta, mutta ympäristössä on harjuksen
poikastuotantoalueeksi soveltuvaa rantaa n. 2 000 m. Rauhoitusvyöhykkeiden yhteislaajuus on 17 ha ja se ulottuu 50 m saarten rannoilta tai rantakarikoilta merelle.
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Esimerkki 4. Meriharjuksen rauhoituspiiri Perämeren suurehkossa saaressa, jonka länsiranta on
meriharjuksen lisääntymisaluetta (kuva 4). Alueelta on pyydetty emokalasto. Emokalaston tuotannosta peräisin olevia harjuksenpoikasia istutetaan alueelle viitenä peräkkäisenä vuotena. Rauhoituspiirissä kaikki kalastus on kielletty 5-7 vuoden ajan. Rauhoitusta jatketaan tarvittaessa kannan kehittymisen ja istutusten seurannan mukaan.

Kuva 4. Rauhoituspiiri meriharjuksen elinalueella sijaitsevan saaren länsirannalla (katkoviivalla rajattu tummennettu alue) Perämerellä. Saaren rannalla ja niemien karikoilla on n. 4 000 m harjuksen poikastuotantoaluetta.
Rauhoituspiirin laajuus on 200 ha ja se ulottuu n. 500 m saaren länsirannasta merelle luonnonsuojelualueen ja
yleisvesialueen rajalle.
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LIITE 3.
Laskelmia istutuksilla perustetun kannan koosta
Esimerkki 1. Ennuste viiden peräkkäisen vuoden istutuksilla perustetun luontaisesti lisääntyvän meriharjuskannan koosta ja rakenteesta 20 vuoden tarkastelujaksona. Luonnollinen kuolevuus on vakio
kesänvanhojen kalojen ja sitä vanhemmissa ikäryhmissä. Kalastuskuolevuus vaihtelee välillä F=0 –
F=0,2. Luontaista vuosiluokkavaihtelua ei esiinny. Istukkaiden lisäksi kantaan ei tule uusia yksilöitä
muualta eikä istutusalueen kantokyky rajoita kannan kasvua (kuva 1).
a

b

Kannan koko ja rakenne

Kannan koko ja rakenne

Ei kalastusta

Kalastuskuolevuus (sivusaalis) kohdistuu kaikkiin ikäryhmiin

(M= 0 ,3 , F= 0 )

(M= 0 ,3 , F= 0 ,0 5 )

15 000

15 000

12 500

12 500

10 000

4. sukupolvi

10 000

3. sukupolvi

7 500

4. sukupolvi
3. sukupolvi

7 500

2. sukupolvi

istukkaat

1. sukupolvi
istukkaat

2037

2036

2035

2034

2033

2032

7

2031

6

2030

5

2029

2024

4

2028

2023

3

2027

2022

2

2026

2021

1

d

Kannan koko ja rakenne

2025

2020

-

2019

2 500

2037

2036

2035

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2034

8

2033

2032

7

2031

2024

6

2030

2023

5

2029

2022

4

2028

2021

3

2027

2020

2

2026

2019

1

c

2025

2018

2 500
-

2. sukupolvi
5 000

1. sukupolvi

2018

5 000

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kannan koko ja rakenne

Kalastuskuolevuus kohdistuu 7-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin yksilöihin

Kalastuskuolevuus kohdistuu 4-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin yksilöihin

(M= 0 ,3 , F= 0 ,2 )

(M= 0 ,3 , F= 0 ,2 )

15 000

15 000

12 500

12 500

10 000

4. sukupolvi
3. sukupolvi

7 500

10 000

4. sukupolvi
3. sukupolvi

7 500

2. sukupolvi

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2037

7

2036

2035

6

2034

5

2033

4

2032

2031

3

2030

2026

2

2029

2025

1

2028

2024

2027

2023

-

2022

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

istukkaat

2 500

2021

2037

8

2036

7

2035

6

2034

2026

2033

2025

5

2032

2024

4

2031

2023

3

2030

2022

2029

2021

2

2028

2020

1

2027

2019

-

2018

2 500

1. sukupolvi

2020

istukkaat

2. sukupolvi

5 000

2019

1. sukupolvi

2018

5 000

Kuva 1. Ennuste viiden peräkkäisen vuoden istutuksilla perustetun luontaisesti lisääntyvän meriharjuskannan
koosta ja rakenteesta 20 vuoden tarkastelujaksona, kun satunnaista vuosiluokkavaihtelua ei esiinny.
(a) Kannan koko ja rakenne, kun luonnollinen kuolevuus on M=0,3 ja kalastuskuolevuutta ei ole (F=0). Luontaisesti lisääntyvä kanta alkaa kasvaa selvästi 10 vuoden kuluttua istutusten aloittamisesta. Kannan koko ylittää
10 000 yksilön rajan 14 vuoden kuluttua istutusten aloittamisesta.
(b) Kannan koko ja rakenne, kun luonnollinen kuolevuus on M=0,3 ja kalastuskuolevuus on F=0,05 ja kohdistuu
kaikkiin ikäryhmiin. Tämä voidaan tulkita sivusaaliskuolevuudeksi tilanteessa, jossa kalastuspaine on vähäinen
istutusalueella ja sen ympäristössä. Kalastuskuolevuus lisää kokonaiskuolevuutta vain vähän, joten luonnonlisääntyminen riittää kasvattamaan kannan kokoa.
(c) Kannan koko ja rakenne, kun luonnollinen kuolevuus on M=0,3 ja kalastuskuolevuus on F=0,2 ja kohdistuu 7vuotiaisiin ja sitä vanhempiin kaloihin. Tämä voidaan tulkita sivusaaliskuolevuudeksi tilanteessa, jossa kalastusta
on rajoitettu istutusalueella ja sen ympäristössä siten, että pyydyksiin jäävät ainoastaan 7-vuotiaat ja sitä vanhemmat (kookkaammat) kalat. Kalastuskuolevuus lisää kokonaiskuolevuutta vain vanhoissa ikäryhmissä. Lisääntymisikäiset 4-6-vuotiaiden kalojen lisääntymispanos ei kuitenkaan ole riittävä siihen, että kanta alkaisi kasvaa.
(d) Kannan koko ja rakenne, kun luonnollinen kuolevuus on M=0,3 ja kalastuskuolevuus on F=0,2 ja kohdistuu 4vuotiaisiin ja sitä vanhempiin kaloihin. Tämä voidaan tulkita sivusaaliskuolevuudeksi tilanteessa, jossa kalastusta
on rajoitettu istutusalueella ja sen ympäristössä siten, että pyydyksiin jäävät ainoastaan 4-vuotiaat ja sitä van-
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hemmat (kookkaammat) kalat. Kalastuskuolevuus lisää kokonaiskuolevuutta koko lisääntyvässä kannassa huomattavasti. Kalojen lisääntymispanos ei ole riittävä kannan runsastumiselle.
Laskelma perustuu seuraaviin oletuksiin: 1) Vuotuinen istukasmäärä vastaa1000 kesänvanhaa poikasta. Tarkastelussa on otettu huomioon istukassukupolvi ja siitä syntyneet neljä luonnonsukupolvea. 2) Mädin ja pienpoikasten kuolleisuus on vakio koko tarkastelujakson ajan siten että mädin kuolleisuus on 90 % ja yksi vastakuoriutunut
poikanen sadasta selviää kesänvanhaksi. Vuosiluokkavaihtelua ei ole. 3) Luonnollinen kuolevuus on vakio
M=0,30 kaikissa ikäryhmissä 0+-ryhmästä alkaen. Luonnollinen kuolevuus arvioidaan kaavalla M=4,22/t max, jossa
tmax=kalalajin korkein tunnettu ikä (ks. Hewitt, D.A. & Hoenig, J.M. 2005. Comparison of two approaches for estimating natural mortality based on longevity. Fishery Bulletin 103(2): 433-437). Meriharjukselle oletetaan, että
tmax=14. 4) Kalastuskuolevuus on vakio kaikissa ikäryhmissä, joihin kalastus kohdistuu. 5) Kalat alkavat lisääntyä
4-vuotiaina ja lisääntyvät 12-vuotiaiksi, jota vanhempien ikäryhmien lisääntymistulosta ei ole otettu huomioon.
Lisääntymisikäisten kalojen ominaismädintuotanto on 0,1 l/kg, joka perustuu harjuksen viljelyssä mitattuihin arvoihin. Litrassa mätiä on 15 000 mätijyvää. Kalojen keskipaino (suluissa kg) ikäryhmittäin on: 4 (0,3), 5 (0,6), 6
(0,8), 7 (1,0), 8 (1,2), 9 (1,3), 10 (1,5), 11 (1,6), 12 (1,7).
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Esimerkki 2. Ennuste viiden peräkkäisen vuoden istutuksilla perustetun luontaisesti lisääntyvän meriharjuskannan koosta ja rakenteesta 20 vuoden tarkastelujaksona. Luonnollinen kuolevuus on vakio
kesänvanhojen kalojen ja sitä vanhemmissa ikäryhmissä. Kalastuskuolevuus vaihtelee välillä F=0 –
F=0,2. Luontaista vuosiluokkavaihtelua syntyy siitä, että mädin ja pienpoikasten kuolevuus vaihtelee
satunnaisesti 85 % ja 95 % välillä. Istukkaiden lisäksi kantaan ei tule uusia yksilöitä muualta eikä istutusalueen kantokyky rajoita kannan kasvua. Ennusteet kannan kehittymisestä vaihtelevat huomattavasti riippuen luontaisesti syntyneiden sukupolvien satunnaisesta vuosiluokkavahvuudesta (kuvat 24).
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Kuva 2. Ennuste viiden peräkkäisen vuoden istutuksilla perustetun luontaisesti lisääntyvän meriharjuskannan
koosta ja rakenteesta 20 vuoden tarkastelujaksona, kun mädin ja pienpoikasten kuolevuuden satunnaisesta
vaihtelusta syntyvää vuosiluokkavaihtelua esiintyy.
(a) Kannan koko ja rakenne, kun luonnollinen kuolevuus on M=0,3 ja kalastuskuolevuutta ei ole (F=0). Luontaisesti lisääntyvä kanta alkaa kasvaa selvästi 10-11 vuoden kuluttua istutusten aloittamisesta, mutta kannan koko
heilahtelee voimakkaasti heikkojen ja vahvojen vuosiluokkien myötä. Kannan koko ylittää satunnaisesti 10 000
yksilön rajan tarkastelujakson aikana (huom. 4. sukupolven jälkeen syntynyttä kantaa ei ole otettu huomioon).
Istutustulos on kohtalaisen hyvä.
(b) Kannan koko ja rakenne, kun luonnollinen kuolevuus on M=0,3 ja kalastuskuolevuus on F=0,05 ja kohdistuu
kaikkiin ikäryhmiin. Tämä voidaan tulkita sivusaaliskuolevuudeksi tilanteessa, jossa kalastuspaine on vähäinen
istutusalueella ja sen ympäristössä. Kalastuskuolevuus lisää kokonaiskuolevuutta vain vähän, mutta vuosiluokkavaihtelun vuoksi kanta ei sanottavasti kasva tarkastelujakson aikana.
(c) Kannan koko ja rakenne, kun luonnollinen kuolevuus on M=0,3 ja kalastuskuolevuus on F=0,2 ja kohdistuu 7vuotiaisiin ja sitä vanhempiin kaloihin. Tämä voidaan tulkita sivusaaliskuolevuudeksi tilanteessa, jossa kalastusta
on rajoitettu istutusalueella ja sen ympäristössä siten, että pyydyksiin jäävät ainoastaan 7-vuotiaat ja sitä vanhemmat (kookkaammat) kalat. Kalastuskuolevuus lisää kokonaiskuolevuutta vain vanhoissa ikäryhmissä. Lisääntymisikäiset 4-6-vuotiaiden kalojen lisääntymispanos ei kuitenkaan ole riittävä siihen, että kanta alkaisi kasvaa,
vaikka kannan koko satunnaisesti ylittää alkuperäisen istukaskannan koon.
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(d) Kannan koko ja rakenne, kun luonnollinen kuolevuus on M=0,3 ja kalastuskuolevuus on F=0,2 ja kohdistuu 4vuotiaisiin ja sitä vanhempiin kaloihin. Tämä voidaan tulkita sivusaaliskuolevuudeksi tilanteessa, jossa kalastusta
on rajoitettu istutusalueella ja sen ympäristössä siten, että pyydyksiin jäävät ainoastaan 4-vuotiaat ja sitä vanhemmat (kookkaammat) kalat. Kalastuskuolevuus lisää kokonaiskuolevuutta koko lisääntyvässä kannassa huomattavasti. Kalojen lisääntymispanos ei ole riittävä kannan runsastumiselle satunnaisesti esiintyvistä hyvistä
vuosiluokista huolimatta.
Laskelma perustuu seuraaviin oletuksiin: 1) Vuotuinen istukasmäärä vastaa1000 kesänvanhaa poikasta. Tarkastelussa on otettu huomioon istukassukupolvi ja siitä syntyneet neljä luonnonsukupolvea. 2) Mädin ja pienpoikasten kuolleisuus molemmat vaihtelevat satunnaisesti ja toisistaan riippumatta 85 % ja 95 & välillä. Vuosiluokkavaihtelua ei ole. 3) Luonnollinen kuolevuus on vakio M=0,30 kaikissa ikäryhmissä 0+-ryhmästä alkaen. Luonnollinen kuolevuus arvioidaan kaavalla M=4,22/t max, jossa tmax=kalalajin korkein tunnettu ikä (ks. Hewitt, D.A. &
Hoenig, J.M. 2005. Comparison of two approaches for estimating natural mortality based on longevity. Fishery
Bulletin 103(2): 433-437). Meriharjukselle oletetaan, että tmax=14. 4) Kalastuskuolevuus on vakio kaikissa ikäryhmissä, joihin kalastus kohdistuu. 5) Kalat alkavat lisääntyä 4-vuotiaina ja lisääntyvät 12-vuotiaiksi, jota vanhempien ikäryhmien lisääntymistulosta ei ole otettu huomioon. Lisääntymisikäisten kalojen ominaismädintuotanto on
0,1 l/kg, joka perustuu harjuksen viljelyssä mitattuihin arvoihin. Litrassa mätiä on 15 000 mätijyvää. Kalojen keskipaino (suluissa kg) ikäryhmittäin on: 4 (0,3), 5 (0,6), 6 (0,8), 7 (1,0), 8 (1,2), 9 (1,3), 10 (1,5), 11 (1,6), 12 (1,7).
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Kuva 3. Ennuste viiden peräkkäisen vuoden istutuksilla perustetun luontaisesti lisääntyvän meriharjuskannan
koosta ja rakenteesta 20 vuoden tarkastelujaksona, kun mädin ja pienpoikasten kuolevuuden satunnaisesta
vaihtelusta syntyvää vuosiluokkavaihtelua esiintyy. Tulkinta ja taustaoletukset vastaavat kuin edellä (kuva 2).
Istutustulos on heikko (a).
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Kuva 4. Ennuste viiden peräkkäisen vuoden istutuksilla perustetun luontaisesti lisääntyvän meriharjuskannan
koosta ja rakenteesta 20 vuoden tarkastelujaksona, kun mädin ja pienpoikasten kuolevuuden satunnaisesta
vaihtelusta syntyvää vuosiluokkavaihtelua esiintyy. Tulkinta ja taustaoletukset vastaavat kuin edellä (kuva 2).
Istutustulos on hyvä (a).
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LIITE 4.
Ehdotuksia poikastuotantoalueiksi soveltuvista kohteista
Ehdotuksia meriharjuksen poikastuotantoalueiksi soveltuvista kohteista Selkämerellä, Merenkurkussa
ja Perämerellä (taulukko 1).
Taulukko 1. Meriharjuksen poikastuotantoalueiksi tai istutusalueiksi mahdollisesti soveltuvia kohteita, joissa
kalastusta voitaisiin rajoittaa harjuksen kutuaikana alle 3 m vedessä tai alle 50 m lähempänä rantaa olevalla
vyöhykkeellä tai tätä laajemmalla alueella. Meriharjukselle soveltuvan ranta-alueen rantaviivan pituus kilometreissä. (Koord. = ETRS-TM35FIN tasokoordinaatit.)
Merialue/saaristo

Alue

Rannan pituus

Koord.

Selkämeri
Ouran saaristo

Iso-Kaddi ja Pikku-Kaddi

1,1 km

Pokrunninlahti

Truutikari

0,8 km

Silkkikarinlahti

Kumppoosi

1,5 km

Storskäret

3,0 km

Lillskäret

2,5 km

Skorvagrundet

0,8 km

Långrynnan – Rackelgrynnan, pohjoisosat

1,5 km

N 6867467
E 203482
N 6861599
E 204984
N 6854809
E 203144

Merenkurkku
Stubben

Valassaaret

VästraMalbulten – Smalan – Skötgrynnan – Danielsgrynnan, eteläosat
Långbådagrynnan – Holsterbådan – Västra Malbulten, eteläosat

2,5 km
2,0 km

N 7052537
E 259848
N 7053253
E 259320
N 7052413
E 259452

N 7048649
E 205014
N 7045357
E 203492
N 7046137
E 202968

Perämeri
Iin Krunnit

Ulkokrunnin länsiranta

5,0 km

Perämeren kansallispuisto

Selkä-Sarven länsi- ja eteläranta

3,0 km

N 7253009
E 398992
N 7279397
E 370880
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LIITE 5.
Tiedotussuunnitelma
Taulukko 1. Meriharjuksen kannanhoidon tiedotussuunnitelma.
Toimenpide

Kohderyhmä

Kanava

Vastuutaho

Sisäinen

Ulkoinen

Sisäinen

Ulkoinen

Hoitosuunnitelma

MMM, ELY,
Luke, MH

kalastusoikeuden
haltijat,
paikalliset päätöksentekijät,
kalastajat, muut sidosryhmät,
järjestöt, kansalaiset

Yhteistyöverkosto

julkaisu
ja
esite, tiedotteet

MH, MMM

Rauhoituspiirit

MMM, ELY,
Luke, MH

kalastusoikeuden
haltijat,
paikalliset päätöksentekijät,
kalastajat, muut sidosryhmät,
järjestöt, kansalaiset

Yhteistyöverkosto

Yhteistyöverkostot,
viralliset tiedotteet

MMM, ELY, MH

Muut
kalastusrajoitukset

MMM, ELY,
Luke, MH

kalastusoikeuden
haltijat,
paikalliset päätöksentekijät,
kalastajat, muut sidosryhmät,
järjestöt, kansalaiset

Yhteistyöverkosto

Yhteistyöverkostot,
viralliset tiedotteet

MMM, ELY, MH

Emokalapyynti

MMM, ELY,
Luke,
MH,
Evira,
lääninhallitukset

kalastusoikeuden
haltijat,
paikalliset päätöksentekijät,
kalastajat, muut sidosryhmät,
järjestöt, kansalaiset

Yhteistyöverkosto

Yhteistyöverkostot,
tiedotteet,
verkkosivut,
asiakaslehdet

Luke, MH, muut
yhteistyökumppanit

Emokalaston
viljely

MMM, ELY,
Luke, MH

kalastusoikeuden
haltijat,
paikalliset päätöksentekijät,
kalastajat, muut sidosryhmät,
järjestöt, kansalaiset

Yhteistyöverkosto

tiedotteet,
verkkosivut,
asiakaslehdet, sosiaalinen media

Luke

Istutukset

MMM, ELY,
Luke, MH

kalastusoikeuden
haltijat,
paikalliset päätöksentekijät,
kalastajat, muut sidosryhmät,
järjestöt, kansalaiset

Yhteistyöverkosto

tiedotteet,
verkkosivut,
asiakaslehdet, sosiaalinen media

Luke, MH

Elinympäristökunnostukset

MMM, ELY,
Luke, MH

kalastusoikeuden
haltijat,
paikalliset päätöksentekijät,
kalastajat, muut sidosryhmät,
järjestöt, kansalaiset

Yhteistyöverkosto

tiedotteet,
verkkosivut,
asiakaslehdet, sosiaalinen media

Luke, yhteistyökumppanit

Seuranta

MMM, ELY,
Luke, MH

kalastusoikeuden
haltijat,
paikalliset päätöksentekijät,
kalastajat, muut sidosryhmät,
järjestöt, kansalaiset

Yhteistyöverkosto

tiedotteet,
verkkosivut,
asiakaslehdet, sosiaalinen media

Luke, MH, muut
yhteistyökumppanit

Tutkimus

MMM, ELY,
Luke, MH

kalastusoikeuden
haltijat,
paikalliset päätöksentekijät,
kalastajat, muut sidosryhmät,
järjestöt, kansalaiset

Yhteistyöverkosto

tiedotteet,
verkkosivut,
asiakaslehdet, sosiaalinen media

Luke,
tutkimuslaitokset
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