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Sinistä kasvua rannikkoalueen 
kalakannoista? 



Biotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotantoa, jossa 
hyödynnetään luonnosta saatavia uusiutuvia 
materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön 
niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Samalla 
edistetään systeemistä muutosta kohti uusiutuvien 
luonnonvarojen käyttöä uusiutumattomien sijaan.

Biotalous voidaan nähdä myös strategiana, 
jonka avulla yhteiskunta taistelee 
päivänpolttavia haasteita vastaan. Tällaisia 
ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, lisääntyvä 
kilpailu luonnonvaroista sekä maaseudun ja 
alueiden kehittäminen.

http://www.sitra.fi/ekologia/biotalous

http://www.sitra.fi/ekologia/biotalous


Kalakannat ja sininen kasvu

• Globaali trendi – kalaproteiinin tarve kasvaa 
seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 15 % 
(OECD/FAO 2014)
– Kalankasvatus (liki 40%)

– Kalastus (2%)

– Alueellisia eroja? Onko Suomessa mahdollisuutta 
tasapainottaa suhdelukuja toiseen suuntaan?

• Kalastus on täysin riippuvainen vesiekosysteemin
tuotantokyvystä

• Osana ravintoketjua luonnon ehdoilla
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Sinistä kasvua rannikon kalakannoista?

• Mahdollisuudet liittyvät vesiluonnonvarojen ja vesiekosysteemien
tuotantopotentiaalin lisäämiseen

• Lisääntymisalueet ja luonnontuotanto
– Lisää hyödynnettävää kalaa mereen!?

• Elinympäristöt ja vaikutusalueet
• Istutukset
• Kalastus ja menetelmät
• Kalastuksen kilpailijat – hylkeet ja merimetsot
• Kalastuksen säätely ja kalastuksen tuotto
• Yhteistyö ja konfliktien sovittelu
• Kalastuksen arvon kasvattaminen

– Suurempi arvo hyödynnettävästä kalasta
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Lisääntymisalueet
kalantuotannon perustana
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Pienikin lisääntymisalue voi tuottaa 
kalakannan laajalle alueelle!
- entäpä monta pientä tai suurta?



Kalojen lisääntymisalueet

VELMU/Luke



Siian poikastuotannon 
kartoitus rannikon joissa

• Yhteensä 48 jokea 
kartoitettu vuonna 
2014

• Siianpoikasia 664 
paikassa

• 30 joessa havaittu 
luontaista 
lisääntymistä!



Entä merikutuinen siika?

• Lisääntymisalueet supistuneet 
Merenkurkusta etelään

• Taustatekijöinä todennäköisesti 
muutokset jääolosuhteissa ja 
matalien rannikkoalueiden 
rehevöityminen

• Perämerellä tilanne edelleen 
hyvä ja kanta kestää kalastusta

Vanhatalo et al. 2012; Veneranta et al. 2013



Merikutuisen siian elinympäristö – levät ja kasvillisuus

Puhdas hiekkapohja

Leväkasvustoa hiekkapohjalla

Pohjatyyppi

Levätön

Levällinen



Rannikkoalueen pienruoppausten vaikutus?



Perhonjoki, siikasaalis kutukannasta

Aineisto Dan Vikström

Koskien 
perkaustaOjitusta

Patoaminen ja 
voimalaitosIstutuksia



Siikasaaliiden laskua paikattu istutuksilla

• Siikaistutuksia on tehty vastakuoriutuneilla jo ainakin 1930–40-
luvulta

• Istutukset kesänvanhoilla siioilla aloitettiin merkittävässä määrin 
vasta -70 ja -80 lukujen taitteessa 

• 2000 -luvulla Pohjanlahden alueelle on istutettu 40–90 miljoonaa 
vastakuoriutunutta ja 4–8 miljoonaa kesänvanhaa siianpoikasta 
vuosittain 

• Istutukset ovat painottuneet vahvasti vaellussiikaan, kun taas 
vähäisiä määriä merikutuista on istutettu lähinnä Saaristomerelle 
sekä Selkämerelle
– Maalahden siikakanta ja Merenkurkun siikaistutukset

 Runsaiden istutusten vuoksi siikasaaliit eivät ole romahtaneet
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• Siikoja aletaan pyytää niiden ollessa 300-400 g painoisia (= 3-5 vuotiaita)

• Vaellussiiat joutuvat saaliiksi jo ennen kuin ne ehtivät käydä kudulla

• Minne kalat häviävät?
• Saaliskalat ovat kutistuneet koko Pohjanlahden alueella

• Naaraiden osuus kudulle nousevissa kannoissa pienentynyt aiemmin

Vaellussiikasaaliit
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• Saaliit seuraavat istutuksia

• Keskipainon ja merialueen 
verkkokalastuksen määrän 
välillä riippuvuussuhde

Tornionjoen siika
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Ammattikalastuksen verkkosaalis Merenkurkussa

Siika Ahven



Elinympäristöt muuttuvat

Talvi

Kesä

BACC II

Kuha



Merialueelle valuva kiintoainekuormitus

SYKE/M. Huttula



Kalavarojen 
hallinnointi
• Mikä on 

vaikutusmahdollisuuksien 
mittakaava?

• Tarve alueellisille käyttö- ja 
hoitosuunnitelmille, 
perustana kanta- tai 
aluekohtainen tutkimustieto

• Mitkä kalat ovat missäkin 
milloinkin? 
• Kalamerkinnät!

• Paikalliset kalakannat
– ahven, kuha, 

merikutuinen siika

• Vaeltavat kalakannat
– lohi, vaellussiika



ESIMERKKI MERITAIMEN



Lisääntymisalueiden kunnostukset
http://www.uvm.edu/rsenr/thunderbay/index.html

www.miseagrant.umich.edu/restoration

http://www.uvm.edu/rsenr/thunderbay/index.html
http://www.miseagrant.umich.edu/restoration
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Kalaystävälliset vesistötoimenpiteet?

• Valuma-alueet heijastuvat kalakantoihin

– Tulvasuojelu

– Metsä- ja pelto-ojitukset

– Turvetuotanto

– Happamien maiden erityisongelmat



Ahven/hauki/madehautomot

Kosteikkoaluetta?
Poikasille sopivaa elinympäristöä?



Voisiko tällaista luoda keinotekoisesti?



Hankalat 
elukat

• Hylje 

• Merimetso

• Resurssin - kalavarojen 
jakajia kalastajien 
kanssa

• Usein siellä, missä 
parhaat apajat ovat

• Vaikka kalantuotanto 
kasvaisi – päätyisikö 
siitä kalastajille asti 
saaliiksi?

Mervi Kunnasranta



Kalakantojen seuranta ja kehityksen ennakointi

• Tutkimuksen rooli tiedon tuottajana
• Vaikutusalueiden määrittely – alue- ja 

lajikohtaiset toimenpidesuositukset
• Kantojen seuranta tärkeää

– Mittaukset ja toimenpiteet
– Tietoa käyttö- ja hoitosuunnitelmiin

• Ekosysteemin laadun seuranta
• Tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys 

merialuekohtaisen suunnittelun perustaksi
– SmartSEA –hanke käynnistymässä Pohjanlahdella



Tutkimuksen mahdollisuuksia

• Ahvenen ja hauen lisääntymisalueiden kunnostus 
rakennetuissa jokisuuympäristöissä ja saaristoalueilla

• Keinotekoisten kutuhabitaattien merkitys ahvenen ja 
kuhan poikastuotannon lisäämisessä

• Fladakunnostusten merkitys

• Lisääntymisaluekunnostusten vaikutusalueet

• Luontaisen poikastuotannon määrittäminen 
rakennetuissa joissa

• Vaellusesteiden kartoittaminen ja määrittäminen

• Kalakantojen rakenteen seuranta - varoitusjärjestelmä



Rannikkokalastuksen mahdollisuudet

– Pienistä puroista muodostuu virta
– Uudet mahdollisuudet / vähemmän hyödynnetyt lajit

• Made, kuore, särkikalat, muut?

– Paikallinen toiminta (lukumäärä) vs. yksittäiset isot toimijat –
kasvun mahdollisuus jos edellytykset kunnossa

– Tarvitaan lisää kalaa mereen tai uusia kohdelajeja ja 
hyödyntämismuotoja

– Paluu luontaiseen tilaan kompensoi ihmisen aiheuttamaa 
hävikkiä

 Sininen kasvu on rannikkokalastuksen tehostamista 
kalakantojen ehdoilla
• Tarvitaan aktiivista kalakantojen seurantaa oikeaan mittakaavaan 

kohdennettuna
• Nähtävä puhtaan euromääräisen arvon lisäksi arvo saatavuudella ja 

sosiaalisella arvolla
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Uudet liiketoimintamahdollisuudet

• Onko meillä jotain mitä muualla ei ole?
• Raakamateriaalit
• Biomateriaalit
• Geenipoolit
• Kosmetiikka/lääkeaineet yms. korkean jalostusasteen 

tuotteet
– Arvokkaat yhdisteet

• Bioaktiiviset yhdisteet
• Pigmentit
• Rasvahapot
• Entsyymit
• Antioksidantit

• Edellyttää toimivaa perustutkimusta



Kalavarojen hyödyntäminen ja hallinnointi –
yksittäisistä lajeista ekosysteemitasolle
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Kestävälle pohjalle rakentuva sininen 
talous

Ekosysteemin hallinta

Biodiversiteetin hallinta

Ravintoketjun 
hallinta

Kalayhteisöt

Yksittäiset 
lajit

• Sidosryhmien yksimielisyys

• Yhteistyö toimijoiden välillä

• Aineisto ja tutkimustieto


