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1. Johdanto
Nahkiainen on aina ollut Perämeren rannikolla ja jokialueilla arvokas ja arvostettu erikoistuote, jota pyydetään syksyisin merkittävät määrät. Nahkiainen on useimmilla Perämeren jokialueilla saaliin arvossa
mitattuna joen tärkein luonnontuote. Nahkiainen on arvokas ja arvotettu, mutta nahkiaisen elämään liittyy
monia tuntemattomia tekijöitä, joita ei ole edes pyritty selvittämään.
Iijoella nahkiaiskanta on ollut ennen joen patoamista vähintään 500 000 nahkiaista. 1980-luvulla saalis
arvioitiin 300 000 nahkiaiseksi. 2000-luvun alussa saalis romahti jopa alla 100.000. Samaan aikaan saaliit
ovat heikentyneet merkittävästi lähes kaikilla muillakin jokialueilla. Huoli nahkiaisen tulevaisuudesta on
koettu suureksi.
Nahkiaissaaliiden heikentyessä Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat aloittivat menetyksellisesti nahkiaisen
viljelykokeilut Rantakestilän siikahautomolla. Tämän lisäksi todettiin, että on välttämätöntä selvittää nahkiaisen, esiintymistä, nykytilaa ja erityisesti nahkiaisen tulevaisuuden turvaamista. Kalastuskunnat tekivät
Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoimalle Perämeren kalatalousryhmälle esityksen ”Nahkiainen ennen
nyt ja tulevaisuudessa” hankkeen toteuttamisesta. Perämeren kalatalousryhmä toteuttaa Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on nahkiainen ja sen hyödyntämistä kehittävät hankkeet.
Perämeren kalatalousryhmän esityksestä Kainuun Ely-keskus myönsi Suomen elinkeinotalouden toimintaohjelman (EKTR) mukaisen rahoituksen hankkeelle. Hankkeen paikallisesta rahoituksesta ovat vastanneet Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat.
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto Outi Kaski ja Jyrki Oikarinen toteuttivat keväällä 2011 alueen nahkiaisen nykytilaselvityksen. Raportin saalistiedot ovat pääosin vuoden 2010 tilanteesta, joiltain osin tietoja
on voitu päivittää myös vuosien 2011 ja 2012 osalta. Kalastuskuntien palkkaamana kalastuskuntien esimies Risto Tolonen on tehnyt nahkiaiseen liittyviä selvityksiä. Eero Hiltunen koosti yhteistyössä hankkeen
seurantaryhmän kanssa selvityksen, jota voidaan pitää ensimmäisenä laaja-alaisena nahkiaista käsittelevänä nahkiaisraporttina.
Nahkiaisraportin tavoite on esitellä nahkiaisen nykytilaa Perämerellä sekä edistää nahkiaisen käyttöä ja
tulevaisuuden turvaamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

7

2. Nahkiainen elinkierto ja esiintyminen
Nahkiainen (Lampetra fluviatilis) on leuattomiin selkärankaisiin kuuluva ympyräsuinen. Sillä ei ole suomuja
eikä leukoja ja myös parilliset evät puuttuvat. Nahkiaisen silmien takana on seitsemän paria kidusaukkoja.
Varsinaisten silmien välissä nahkiaisella on ns. päälaensilmä, joka pystyy aistimaan valoa. Värisävyltään
nahkiainen on selkäpuolelta tummanharmaa, kyljistään kellertävä ja vatsapuolelta valkoinen.
Ympäristöministeriön uudessa uhanalaisluokituksessa nahkiainen on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi. Nahkiainen ja pikkunahkiainen kuuluvat EY:n luontodirektiivissä mainittuihin lajeihin, joiden kantojen
tilanteesta on raportoitava komissiolle.
Nahkiaisen elinkierron vaiheisiin kuuluu sekä meri- että jokijaksot. Nahkiainen vaeltaa jokialueille syksyisin, jolloin nahkaista pyydetään merroilla ja rysillä. Merestä nahkiaista tavataan harvoin ja muutenkin
nahkiaisen elintavat meressä tunnetaan heikosti. Syksyllä jokeen vaeltanut nahkiainen talvehtii koski- ja
niva-alueilla ja se kutee vasta keväällä, kuollakseen välittömästi kututapahtuman jälkeen.
Nahkiaisen toukat kuoriutuvat touko-kesäkuussa noin kaksi viikkoa kututapahtumasta joen virtapaikkojen
sorapohjilla. Noin kaksi viikkoa kestävässä esitoukkavaiheessa yksilöille kehittyy uintikyky ja kaivautumisvaste, minkä jälkeen niiden arvellaan siirtyvän noin 7 mm:n mittaisina likomatoina alavirtaan pehmeämpään sedimenttiin (Virkkala & Aronsuu 2000). Suvantoalueilla ruskuaispussin loputtua ne alkavat käyttää
ulkoista ravintoa orgaanisen ravintoliuoksen muodossa (Mallatt 1982). Seuraavaan kesään mennessä toukat hakeutuvat vielä hidasvirtaisemmille paikoille, missä ne kaivavat kaarevia käytäviä suojapaikoikseen.
Pitkässä toukkavaiheessa toukat tarvitsevat suvantojen pehmeää, orgaanisesta materiaalista koostuvaa
sedimenttipohjaa. Likomato elää joen pohjassa 5-7 vuotta suodattaen ravinnoksi orgaanisia partikkeleita
mukaan lukien bakteereja, eläin- ja kasvijätettä ja jopa pohjaeläimiä.
Viimeisen jokivuoden aikana tapahtuu muodonvaihdos (metamorfoosi) toukasta aikuiseksi, jolloin muodonvaihdoksen läpikäyneet yksilöt vaeltavat kevättulvan mukana mereen syönnökselle (Aronen 1998).
Nahkiaisen elintapoja ja vaellusreittejä meressä tunnetaan heikosti. Siiponjoella tehdyissä kuonomerkinnöissä saatiin takaisin neljä nahkiaista, jotka kaikki olivat merivaelluksella yhden kesän (Sarell & al. 1999).
Merijakson aikana nahkiaiset kasvavat Perämeren alueella noin 50 g painoiseksi ja ne tulevat sukukypsiksi noustakseen syksyllä kutua varten jokiin. Baltian jokien nahkiaiset kasvavat selvästi suuremmiksi
(keskipaino 82,0–95,5 grammaa), joten niiden syönnösalueet sijaitsevat todennäköisesti huomattavasti
etelämpänä kuin pohjoisten jokien nahkiaisten syönnösalueet.

2.2 Nahkiaisen vaelluksista ja elinympäristöistä
Jokien virtaamilla on suuri vaikutus nahkiaisten vaellusaktiivisuuteen. Nahkiaiset eivät ole kotijokiuskollisia kuten monet vaelluskalat ja todennäköisesti nahkiaiset valitsevatkin kutujoen suotuisten virtausolosuhteiden perusteella ja jakautuvat sen perusteella eri jokiin. Niin ikään veden laatu voi vaikuttaa kutujoen
valinnassa (Valtonen ja Huusko 1980). Nousua kutualueille ohjaa myös nahkiaisen toukkien erittämä feromoni (Aronsuu & Wennman 2012).
Kalastajien pyyntikokemusten mukaan saaliit vaihtelevat pyyntikauden aikana. Korkea merivesi, isot virtaamat ja sateiset, pimeät säät tuovat parempia saaliita. Matala merivesi, jokien heikko virtaama, kuutamo
yö ja kirkas sää tietävät kalastajien mukaan heikkoja saaliita (mm. Aronsuun 2002).
Kutujokeen noustessaan nahkiaiset vaeltavat koskialueilta toiselle ja ylittävät pehmeäpohjaiset suvantoalueet nopeasti. Louhikkoiset ja nopeavirtaiset alueet tarjoavat vaeltavalle nahkiaiselle runsashappisen,
predaatiolta suojaavan ja vähän energiaa vaativan levähdysalueen. Nahkiainen suosii talvehtimisalueina
samanlaisia habitaatteja (Tuohino 2004 ja Aronsuu & Wennman 2012).
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Nahkiaiset lisääntyvät hyvin monentyyppisissä virtavesissä aina suurjokien suistoalueilta pieniin metsäpuroihin. Nahkiaisen parhaat kutupaikat ovat jokien nivat ja kosket, joissa on hiekka- ja sorapohjia. Aronsuu ja Wennman (2012) tutkivat nahkiaisen kutupaikan valintaa allaskokeiden avulla. Havaintojen mukaan
kutuun valmistautuvat koirasnahkiaiset siirsivät suullaan kiviä (< 40 mm) virtausta hyväksi käyttäen ja
rakensivat näin kutukuoppaa. Hienorakeisemmilla kutualustoilla (< 10 mm) nahkiainen kaivoi kutukuoppaa pyrstöllään. Kutualustan valintaan vaikutti ensisijaisesti virran nopeus. Virran nopeudessa 26 cm/s
nahkiaiset suosivat selvästi monipuolisempia raekokoja kutualustakseen kuin 22 cm/s virtauksessa.
Luonnon kutualueilla mm. Perhojoen vähävetisessä uomassa tehdyissä havainnoissa kutukuopissa keskimääräinen virrannopeus oli varsin heikko (15 cm/s), mutta pintavirrannopeus oli keskimäärin 0,39 cm/s.
Vesisyvyys vaihteli kuoppien kohdalla 30 - 42 cm välillä (Aronsuu & Wennman 2012). Yksi naaras vapauttaa keskimäärin 17 000 takertuvaa mätijyvää. Jo ennen kutua nahkiaisten aineenvaihdunta heikkenee,
mutta romahtaa kudun jälkeen ja ne kuolevat.

2.3 Nahkiaisen esiintymisestä
Nahkiaisen alkumuotoja on elänyt maailman merissä jo yli 500 miljoonaa vuotta sitten. Nahkiaista tavataan Euroopassa alueella, joka ulottuu Etelä-Norjasta ja Itämereltä, ympäri Englannin saariston Välimerelle asti. Välimerellä kanta voi vielä esiintyä pitkin Italian länsirannikkoa, jossa nahkiaisperinteet yltävät
ainakin roomalaisten aikaan asti.
Nahkiaista on pyydetty laajasti Euroopan joista ja sitä on käytetty niin ruokana kuin syöttinä turskan kalastuksessa. Euroopan suurten jokien Reinen, Weserin, Elben, Oderin, Vistulan pyynti loppui 1900-luvulla
kokonaan ympäristömuutosten myötä. Yleisesti nahkiaiskannat ja levinneisyysalue ovat kutistuneet. Itämeren alueella kannat ovat vielä nykyään suhteellisen hyvässä kunnossa ja nahkiaisen pyynnin perinteet
ruuaksi ovat säilyneet.
Nahkiaisen kalastusta harjoitetaan Pohjois-Ruotsissa, Suomen rannikon joissa ja myös Itämeren rannikolla ainakin Latviassa, Liettuassa, Virossa sekä Puolassa. Venäjän Nevalla pyydettiin nahkiaisia vielä
1930-luvun lopulla muita Suomenlahden jokia yhteensä vastaava määrä, mutta saaliit laskivat voimakkaasti 1980-luvulle tultaessa. Nevan nykyisestä nahkiaistilanteesta ei ole käsitystä.
Suomessa nahkiaista on Itämeressä, siihen laskevissa joissa ja muutamissa järvissä. Järvinahkiainen
on nahkiaisen mereen vaeltamaton muoto. Niitä tavataan ainakin Saimaassa, Pyhäselällä, Höytiäisessä, Päijänteessä, Konnevedessä ja Näsijärvessä. Nykyisin nahkiaiskannat ovat runsaimpia Pohjanmaan,
Satakunnan ja itäisen Suomenlahden joissa. Pyyntikelpoinen kanta on arviolta noin 30 maamme joessa.
Suomen nahkiaissaalistilastojen luotettavuus vaihtelee jokikohtaisesti. Tarkimmat saalistiedot ovat saatavissa joilta, joissa toteutetaan kalatalousvelvoitteita kuten ylisiirtoa tai kirjanpitopyyntiä.
Suomen arvioitu kokonaissaalis (Kuvaaja 1) on kymmenen vuoden kuluessa heikentynyt merkittävästi.
Kokonaissaalis oli vuonna 2010 vain 57 % vuoden 2000 saaliista, yleensäkin vuosien väliset vaihtelut
voivat olla suuria. Viime vuosina suuria muutoksia vesistöjen käytössä, pyyntipaikoissa ja pyyntiponnistuksessa ei tunneta tapahtuneen. Liitteessä 1 (Taulukko 4) on koottu yhteen Perämereen laskevien jokien
nahkiaisenpyyntitiedot vuoteen 2010 asti.
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Kuvaaja 1. Suomen nahkiaissaalis (kpl) 2000 – luvulla.

Koko Suomen saaliista tarkastellessa (Kuvaaja 1) vuosituhannen vaihteen jälkeinen laskusuunta on tasaantunut viimeisen kuuden vuoden aikana ja näyttää, että saaliin määrä voi olla kasvamassa. Raportin
teon yhteydessä saatiin hajatietoja siitä, että 2011 saalis oli edellisiä vuosia parempi ja 2012 nahkiaisia
nousi selvästi enemmän ainakin Perämeren jokiin. Vuoden 2012 saaliissa yksi tekijä saattoi olla suuret
virtaamat, joka vaikutti saalismäärien kasvuun.
Jokikohtaisia saalistietoja arvioitaessa (Kuvaaja 2) tulee huomioida arvioiden eri tarkkuudet kussakin joessa. Perämereen laskevien jokien vuosikymmenien takaisia aikasarjoja tarkastellessa havaittiin eriasteista
saalismäärän pienenemistä erityisesti 90 – luvulla ja vuosituhannen alussa (Kuvaajat 3, 4 ja 6). Vaikka
vuoden 2011 ja 2012 saaliit osoittavat tätä edeltäviin vuosiin nähden nahkiaissaaliin lisäystä, niin nahkiaiskannat ovat joka tapauksessa huolestuttavasti heikentyneet luonnontilaisesta.
Perämereen laskevien jokien nahkiaistoukkatuotantoa on selvitetty paikoin 70- ja 80 - lukujen aikana kalatalousvelvoitteiden suunnittelun tausta-aineistoksi. Nykyiset ylisiirtovelvoitteet mm. Kemijoella, Iijoella,
Oulujoella sekä Perhonjoella perustuvat silloisiin tutkimuksiin.

2.4 Nahkiainen Tornio - Kokkola alueella
Nahkiaista esiintyy kaikissa Suomen rannikon joissa, mutta nahkiaisen pyynti on keskittynyt voimakkaasti
Perämerelle. Maamme nahkiaissaaliista 80–90 % saadaan saaliiksi Perämereltä. Muita merkityksellisiä
nahkiaisen pyyntijokia ovat Kokemäenjoki, Merikarvianjoki ja Kymijoki. Erityisesti Satakunnassa on Perämeren rannikon ohella vahva nahkiaisen pyynti- ja syöntikulttuuri.
Perämeren rannikolla nahkiaisella on huomattava taloudellinen merkitys jokivarsien kotitalouksille. Nahkiaisen kilohinta on viime vuosina vaihdellut 8–12 euron välillä. Perämeren rannikon nahkiaissaalis on
arvioitu olevan nykyisin vajaat 40 000 kiloa (noin 700 000 kpl). Vuosittainen nahkaissaalis pelkästään
kalastajahinnan mukaan arvioituna on noin 400 000 euroa. Kun tähän lisätään nahkiaisen pyyntiin, valmistukseen ja kauppaan liittyvät tekijät, niin saaliin arvo alueella on vähintään miljoona euroa. Merkittävä osa
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tilastoidusta nahkiaissaaliista käytetään vuosittain nahkiaiskantojen hoitoon rakennetuissa vesistöissä, yli
puolet saaliista päätyy elintarvikkeiksi.
Toistaiseksi selittämättömät syistä johtuvat saalismäärien vuosittaiset vaihtelevat voivat olla suuria. Saalismäärän lisäys ei välttämättä kuitenkaan nosta saaliin arvoa kalastajille. Nahkiaismarkkinat ovat hajanaisia, kun saalista on enemmän tarjolla, niin kalastajahinta laskee eikä kokonaistulo oleellisesti nouse.
Hinnanlasku tai -nousu ei näy yhtä selvästi kuluttajalle.
Nahkiaissaaliin rahallisen arvon lisäksi on huomioitava vuosisataiset perinteet, jotka liittyvät nahkiaisen
pyyntiin ja valmistamiseen. Nahkiaisen pyynti leimaa Perämeren rannikon jokilaaksoja. Keneltäkään, joka
on syyskesästä liikkunut Perämeren rannikolla, on tuskin jäänyt huomaamatta jokiin rakennetut mertapadot eli lautturit, joihin pyytäjät asettavat mertansa. Nahkiaisen pyynnin alkaminen elokuun puolessa välissä täyttää jokisuistot historiallisella elämällä pyytäjien aloittaessa pyyntiään ja kulinaristien odottaessa
ensimmäisten hiillosnahkiaisten ilmestymistä markkinoille.

2.5 Nahkiainen Ruotsissa, Latviassa ja Virossa
Ruotsissa nahkiaisen pyynti ja merkitys on huomattavasti vähentynyt. Nahkiaisen pyyntiä on harjoitettu
Dalälvenistä pohjoiseen. Merkittävimpiä nahkiaisjokia ovat olleet Ljusnan, Öreälven, Rickleån, Kalixjoki ja
Torniojoki. Vielä 1950-luvulla nahkiaisen pyyntiä harjoitettiin 25 joessa, kun 2000-luvun alussa pyydettiin
enää 14 joessa (Soler ja Nathanson 2006). Pyyntikulttuuria pitää yllä enää noin 50 iäkästä pyytäjää.
Ruotsin nahkiaissaalis arvioitiin olevan vuosien 1993–2003 välisenä aikana 220 000-380 000 nahkiaista.
Vuonna 2010 kokonaissaalis oli enää noin 150 000 nahkiaista (7 500 kg). Vain viidessä joessa saaliit ovat
suuruudeltaan sellaisia, että niillä voisi olla taloudellista merkitystä. Saalis käytetään lähinnä yksityiseen
kulutukseen perhe- ja tuttavapiirissä. Ruotsissa nahkiaisen pyynti onkin lähinnä vapaa-ajan kalastusta
sekä perinteiden ylläpitoa.
Jokien patoamiset ovat vaikuttaneet voimakkaasti Ruotsin nahkiaissaaliisiin. Esimerkiksi Dalälvenissä
saalis oli vuosina 1937 - 1948 keskimäärin yli 9 000 kg vuodessa ja pohjoisemman Umeälvenin keskimääräinen saalis vuosina 1942–1951 lähes 10 000 kg vuodessa. Tämä vastaa noin 200 000 nahkiaista.
Saaliit heikkenivät monissa tärkeissä nahkiaisjoissa vesivoimarakentamisen myötä (Sjöberg
2011).
Latviassa nahkiaisella on erittäin tärkeä asema. Maassa toimii 50–100 ammattipyytäjää, ja nahkiaisen kysyntä ylittää tarjonnan. Näin ollen nahkiaisesta saatava hinta on hyvä. Vuosina 1948–1960 keskimääräiset
saaliit olivat 67 000 kg (Raypolova 1960). Vuosina 1974–1979 kokonaissaaliit olivat keskimäärin 147 000
kg. Kannanvaihteluja kuvaa vuoden 1980 saalis, joka oli 58 000 kg. Vuonna 1990 saalis oli 128 000 kg ja
vuonna 2000 99 000 kg. Kaiken kaikkiaan saaliit ovat vaihdelleet 8 000 kg ja 270 000 kg välillä. Nahkiaisen merkitystä Latviassa kuvaa vuoden 2003 112 000 kg:n (1,3 milj. kpl) nahkiaissaalis. Saman vuonna
sisävesiltä saatiin yhteensä 381 000 kg:n kalasaalis (Sjöberg 2011).
Myös Virossa nahkiaisen pyynnillä on suuri merkitys. Saalista ei ole saatavilla kattavaa tietoa, mutta saalisvaihtelut eri vuosina ovat olleet Virossakin merkittäviä. Suurimmat kokonaisvuosisaaliit ovat olleet vuosien 1928 - 1938 välillä 67 000 kg / vuosi ja vuosina 1959 - 1968 21 000 kg / vuosi. Vuosina 1969 - 1988
suurin saalis oli 26 000 kg, vuosina 1994 - 2005 suurin saalis oli 63 000 kg (Oras 2007).
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3. Nahkiaiskannat ja -saaliit Tornio-Kokkola alueella
3.1 Nahkiaiskannat ja saalis
Suomen nahkiaiskantojen tila on heikentynyt voimakkaasti kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana. Suomen nahkiaissaalis ylitti vielä 1970-luvulla kolmen miljoonan yksilön rajan (Tuunainen ym. 1980)
ja saalistasoa sääteli lähinnä nahkiaisen kulutus. 1980-luvulle tultaessa nahkiaissaaliit alkoivat laskea
voimakkaasti, vaikka pyynti tehostui rysäpyynnin yleistyessä (Mäkelä & Kokko 1990, Ojutkangas 1997).
2000- luvulla saalismäärät ovat jatkaneet laskuaan, vuosituhannen vaihteen jälkeen maamme arvioitu
nahkaissaalis on pysytellyt alle miljoonassa yksilössä vuoteen 2010.
Pitkään jatkunut saalismäärän heikentyminen näyttää kuitenkin pysähtyneen viime vuosina. Vuoden 2011
ja 2012 saaliita ei tässä yhteydessä voitu selvittää kaikkia jokialueita kattavasti, mutta erityisesti vuoden
2012 saalis oli selkeästi parempi kuin aiempina vuosina 2000-luvulla. Vuoden 2012 saalistiedot eivät ole
kattavia, mutta 2012 kokonaissaalis voi nousta yli miljoonan kappaleen.
Suomen nahkiaissaalis on keskittynyt Perämeren alueelle, vuosittain 80–90 % saaliista saadaan Perämereen laskevista joista (PKL ry). Nahkiaiskantojen taantumisen syyt eivät ole täysin tiedossa, mutta on
ilmeistä, että ihmisen toimenpiteet vesistöissä ja niiden valuma-alueilla ovat olleet ratkaisevassa asemassa.
Pyynnin teho vaihtelee jokikohtaisesti (Lind 1982). Pohjanmaan pienillä joilla pyyntikuolevuus on keskimäärin 0,7. Kemijoella teho on alhainen, suuruusluokkaa 0,08. Näin ollen Kemijoella olisi pyydystettävissä
2,7 miljoonaa yksilöä/vuosi, joka on merkittävästi enemmän kuin Suomen nykyinen vuosittainen kokonaissaalismäärä. Pohjanmaan jokien suuret saaliit perustuvat siis tehokkaaseen pyyntiin.
Nahkiaiskannan kokoa arvioidaan merkintä - takaisinpyyntitutkimuksilla sekä saalismääriä seuraamalla.
Jokikohtaisten saaliiden vuosittaiset vaihtelut voivat olla suuria ja riippuvat paljon kyseisen joen virtausolosuhteista. Kuivana syksynä saalis voi olla pieni Keski-Pohjanmaalla, kun taas pohjoisemmilla joilla
nautitaan täysistä saaliista.
Jokipyyntiä harjoittaessa käytetään yleensä muutamaa parhaaksi havaittua pyyntipaikkaa, joista saadaan
suurin osuus joen kokonaissaaliista. Mikäli pyyntiponnistus moninkertaistettaisiin, ei se välttämättä näkyisi saalismäärän kasvuna. Näistä syistä johtuen jokikohtaiset aineistot pyyntiponnistuksesta ja pyydyskohtaisesta saalismäärästä eivät pelkästään riitä arvioimaan nahkiaiskantojen kokoa. Kalajoen ja Perhonjoen
nousevaa kantaa seurataan säännöllisesti saalismäärillä ja merkintä – takaisinpyyntimenetelmällä ELY
- keskuksen toimesta.
Kokonaissaalisarvion tarkkuus riippuu lähdetiedoista. Luotettavin tapa arvioida vuotuinen kokonaissaalis
oli käyttää ylisiirtotilastoja niissä joissa, missä ylisiirtoja toteutetaan. Toinen käytetty arviointimenetelmä
perustui jokikohtaiseen kirjanpitoon ja saalistiedusteluun.
Menetelmä ei ole yhtä tarkka kuin edellinen koska nahkaisen pyytäjillä ei ole saaliin tilastointivelvoitetta
ja suuri osa saaliista menee kotitalouksien omaan käyttöön. Kyseiset saalisarviot on merkitty kuvaajissa
tähdellä (*). Kolmas käytetty menetelmä vertasi PKL ry:n yksittäisiltä pyytäjiltä saatuja saalisarvioita joen
kokonaispyyntiponnistukseen. Tiedoista käy ilmi joen vuosittaisen kokonaissaaliin suuruusluokka. Kyseiset arviot on merkitty taulukkoon kahdella tähdellä (**).
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Kuvaaja 2. Perämeren jokikohtaisen saaliin keskiarvot (kpl) vuosina 2006 – 2010 (n=5).


ei tähteä = ylisiirtotilastot (Kemijoki Oy, Oulun kaupunki, PVO Oy, Voimalohi Oy)


* = kirjanpito ja saalistiedustelut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-pohjanmaan ELY-keskus), Per
honjoen arvio pelkästään kirjanpitoon perustuva

** = yksittäiset saalistiedustelut verrattuna koko joen pyyntiponnistukseen


 
3.2 Lapin merkittävät nahkiaisjoet
            

Lapin läänissä on noin 15 Perämereen laskevaa jokea tai puroa (Taulukko 1). Merkittäviä nahkiaisjokia on
kolme, Tornio-, Kemi- ja Simojoki. Tornionjoki on Euroopan pisin vapaana virtaava joki, jonka ekologinen

tila ja vedenlaatu on kauttaaltaan erinomainen tai hyvä. Lapin läänin alueella ei ole juurikaan tehty nahkiaiskantaan tai toukkatuotantoon liittyviä tutkimuksia (Aro 2011 henkilökohtainen tiedonanto). Vuonna
1979 Oulun yliopistossa (Valtonen 1979) on laadittu moniste Kemijoen toukkatuotannosta, muita tutki muksia ei ole tiedossa.
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Taulukko 1. Perämereen laskevat joet ja ojat Lapin läänin alueella. (Karttapaikka 2011)
LAPIN LÄÄNI
Torniojoki, Kirkkopudas

Lahdenoja

Niemenjuova

Haukelanoja

Raumonjoki / Keropudas, Vuotinpudas

Kirnunoja

Kyläjoki

Viantienjoki

Kaakamojoki

Vihtarinoja

Kemijoki

Taivallahdenoja

Vähä Ruonanoja

Simojoki

Töyränoja

3.2.1 Torniojoki
Torniojoen nahkiaiskantaa on hyödynnetty niin pääuomassa kuin muutamassa sivujoessakin vuosisatojen
ajan. Tornionjoella pyydetään nahkiaista noin 40 km:n matkalla jokisuusta ylöspäin. Torniojoen pääsaalis
saadaan Vaarankosken, Yli-Vojakkalankosken ja Kukkolankosken pyyntialueilta. Pohjoisempana sijaitsevien
Matkakosken ja Vuennonkosken pyynti on pienimuotoista kotitarvepyyntiä. Nahkiaisenpyytäjiä on Suomen
puolella noin 20, joista kaksi on ammattikalastajia. Ruotsin puolella pyytäjiä on alle kymmenen henkilöä.
Pyynti tapahtuu merroilla ja joen erikoisuutena on talvisin jään alta tapahtuva pyynti, mikä on muualta jo
lähes kadonnut. Nahkiaisenpyynnin järjestäminen tapahtuu paljolti samoin kuin siian lippoaminen eli kalastusoikeus kuuluu rannan talollisille. Poikkeuksena tästä on Matkakoski, jossa nahkiaisenpyynti on vapaata.
Haastattelujen perusteella Torniojoen nahkiaiskanta on heikentynyt voimakkaasti viimeisen 15 vuoden
aikana. Edellisen viiden vuoden saaliskeskiarvo on noin 55 000 kpl / vuosi (Kuvaaja 2). Yksittäisten pyytäjien saalis saattaa olla jopa 12 000 kpl vuodessa. Tähän verrattuna kokonaissaalisarvio tuntuu vähäiseltä,
toisaalta saalis jakautuu voimakkaasti ammattikalastajien ja harrastelijoiden välillä. Ammattimaisesti pyytävillä henkilöillä mertojen lukumäärä voi olla jopa 200 kpl harrastelijoilla 10 - 30 mertaa.

3.2.2 Kemijoki
Kemijoki on Suomen pisin joki ja sen valuma-alue kattaa suurimman osan Pohjois-Suomea aina Norjaan ja
Venäjälle saakka. Joen ekologinen tila on alajuoksulla tyydyttävä (VPD 2000/60). Kemijoen pääuoma sekä
monet sivujoet on valjastettu voimakkaasti vesivoiman käyttöön, mikä estää nahkiaisen nousun jokeen.
Kemijoen aiemmasta nahkiaissaaliista on vähän, mutta velvoitehoidon aikana saalis on ollut parhaimmillaan 400.000 kpl. Joen suurin mahdollinen saalis lienee ollut moninkertainen tähän nähden. Kemijoen
kokonaissaalis on heikentyi merkittävästi vuodesta 2003 lähtien ja saalis on mennyt ylisiirtovelvoitteen
(100.000 kpl) hoitoon. Kemijoen ylisiirtopyyntiä ja myös nahkiaisen paistoa ja myyntiä on pitkään harjoittanut kalastuskuntien yhteistyöelin Kemijoen nahkiaisenpyytäjät voimalaitoksen alapuolella . Pyynnillä ja
siitä saatavilla tuloilla on ollut suuri merkitys Kemijoen kalanhoidon kehittämiseen. Muuta pyyntiä Kemijoella ei ole merkittävästi ollut. Vuonna 2010 vain kaksi henkilöä harjoitti kotitarvepyyntiä kahdella rysällä.
Kemijoen vuosittaiset kokonaissaaliit ylisiirron osuus eriteltynä on esitetty Kuvaajassa 3.
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Kemijoen ylisiirtopyyntiä ja sen vertailtavuutta vaikeutti vuonna 2011 ja 2012 uusi rakenteilla ollut kalatie,
kun aiemmin käytössä ollutta pyyntipaikkaa ei voitu käyttää. 2011 saalis jäikin erityisen heikoksi ollen 26


800 kappaletta, mutta 2012 nahkiaisia saatiin 98 000 kpl, josta ylisiirrettiin 91 000 kpl. Lisäksi voimayhtiö
hyödynsi muiden alueiden hyvää nahkiaisvuotta ostamalla kertyneeseen vajaukseen nahkiaisia Ii- ja Ou-

lujoelta yhteensä 113 400 kpl.
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Kuvaaja 3. Kemijoen nahkiaisten kokonaissaalis (kpl) ylisiirrot eriteltyinä vuosina 1983-2009. (Kemijoki Oy 2011)


3.2.3 Simojoki

Simojoki on vapaana virtaava keskisuuri joki, jonka uoma on matalahko ja vesi humusväritteinen. Joen
ekologinen tila on todettu hyväksi. Vuosina 2002 - 2006 Simojoen koski- ja virta-alueita kunnostettiin
61
kpl, yhteispinta-alaltaan 155 hehtaaria (Nenonen ja Liljaniemi 2007)



Simojoella on pyydetty nahkiaista satoja vuosia ja sesonkiherkkua arvostetaankin pitäjässä. Kylän suurin
ulkoilmatapahtuma on jokasyksyiset nahkiaismarkkinat kunnan keskustassa. Joen pyyntipaikat, kolme
koskea, jaetaan huutokaupalla pitkän perinteen mukaisesti. Joella on 10 - 11 pyytäjää, joilla on käytössä
noin 350 mertaa. Rysäpyynti on joessa kielletty. Simojoesta pyydettiin 70 - 80-luvuilla 20 pyytäjän voimin
150 000–180 000 nahkiaista vuodessa (Ikonen & al 1983). Nykyään Simojoen vuosittainen nahkiaissaalis
vaihtelee arviolta 20 000 - 30 000 kappaleen välillä, josta noin puolet menee myyntiin ja loput kotitarvekäyttöön. 2011 saalis oli tätä parempia ja vuonna 2012 saalis oli arvioilta 40 % edellisvuosien keskivertosaalista parempi (Heikkilä henkilökohtainen tiedonanto).

3.2.4 Muut joet
Viantienjoki sijaitsee Simojoen pohjoispuolella. Joki on vedeltään humusväritteinen mutta joen yläosalla Viantienjokeen laskee kirkasvetinen Kurkioja. Nahkiainen nousee kutemaan joen ylimmille osille asti.
Viantienjoella harjoitetaan nahkiaisen pyyntiä joen alaosan kolmessa pyyntipaikassa. Kokonaissaalis on
enintään 3 000 nahkiaista vuodessa.
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Kaakamojoki on ollut menneinä vuosikymmeninä suosittu nahkiaisenpyyntijoki. Nykyisin jokisuulla kalastaa vain yksi kalastaja rysällä jokisuun alueella. Torniojoen sivuhaaroissa on tiettävästi pari nahkiaisen
rysäpyytäjää. Muilla joilla ei nahkiaista pyydetä.
Pienempien jokien merkitys voi olla hyvin merkittävä nahkiaisen lisääntymisalueina. Tutkimustietoa tästä
ei kuitenkaan ole.

3.3 Pohjois-Pohjanmaan merkittävät nahkiaisjoet
Pohjois-Pohjanmaan rannikon joet muodostavat Suomen tärkeimmän nahkiaisenpyyntialueen. Saalismääriä verrattaessa Iijoki on suurin myös valtakunnan mittakaavassa. Muita erittäin merkittäviä nahkiaisjokia ovat Oulu-, Siika-, Pyhä- ja Kalajoki. Perämereen laskevia jokia tai puroja on yhteensä 44 kpl.
Pohjois-Pohjanmaan alueella on seurattu suurimpien jokien nahkiaiskantoja velvoitetarkkailujen yhteydessä. Mm. Iijoen, sen kahden sivujoen, sekä Oulujokeen laskevan Sanginjoen toukkatuotantoalueita ja
-tiheyksiä on selvitetty 1980 -luvun laajassa nahkiaistutkimuksessa (Partanen 1985). Kainua (1981) on
selvittänyt Pro gradu – tutkielmassaan Siika-, Pyhä- ja Kalajoen toukkatuotantoalueita. Aronsuu ja Wennman (2012) ovat koonneet yhteenvedon Kalajoen velvoitetarkkailun tuloksista ja joella tehdyistä uusista
nahkiaistutkimuksista.
Taulukko 2. Perämereen laskevat joet ja ojat Pohjois-Pohjanmaalla. Vain Kalajoen toukkatuotantoalueet on kartoitettu ELY – keskuksen toimesta. (karttapaikka 2011)
POHJOIS-POHJANMAA
Kuivajoki

Kuivasoja

Rehulanoja

Myllyoja

Olhavajoki

Oulujoki

Majavaoja

Kalajoki

Vuornosoja

Myllyoja

Kurkunoja

Keihäsoja

Peistonoja

Siltaoja

Olkijoki

Siiponjoki

Puuro-oja

Peräoja / Niskaoja

Pattijoki

Himanganjoki, Pajuoja

Harisoja

Temmesjoki

Haapajoki

Kivisenoja

Iijoki

Liminganjoki

Piehinginjoki

Rautilanhaara

Liesoja

Lumijoki

Liminkaoja

Pöntiönoja

Saanionoja

Möttösenoja

Pyhäjoki

Kinarehenoja

Kiiminkijoki

Siikajoki

Yppärinjoki

Kalimeenoja

Korvenoja

Vasanoja

3.3.1 Iijoki
Iijoella nahkiaisenpyynti on aktiivista ja Iijoki on ollut pitkään Suomen merkittävin nahkiaisjoki. Luonnontilainen saalis (vähintään 500.000 nahkiaista) saalis on kuitenkin merkittävästi heikentynyt ja nykyisin suuri
osa saaliista on käytetty voimayhtiön ylisiirtovelvoitteeseen (vuosittain 60 000 kpl). Ylisiirtopyyntiin käytetään nykyisin kuutta rysää (Pvo Vesivoima Oy), minkä lisäksi Iijoen jokisuiston alueella on noin 22 nahkiaisenpyytäjää. He kalastavat yhteensä noin 45–60 rysällä, alaosalla on vain yksi mertapyyntiin soveltuva
virtapaikka, jota ei ole vuoden 2005 jälkeen käytetty saaliiden heikentymisen johdosta. Rysäpyynti on
joella helpompaa ja tuloksellisempaa kuin suuritöinen mertapyynti.
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Joen alaosan kalastusoikeuksilla on kaksi omistajaa, Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat. Kalastuskunnan vesialueet on palstoitettu (yhteensä 70–80 kpl) huutokaupattavaksi. Nahkiaisenpyyntiä palstalla ei ole
erikseen rajoitettu. Iijoen kokonaissaalis on ollut nykyisin 100 000–150 000 kpl vuodessa (vrt. kuvaaja 2).
Kuvaajassa 4 on esitelty Iijoen saaliit 1996 – 2010 sekä ylisiirron osuus kokonaissaaliista.
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Kuvaaja 4. Iijoen nahkiaisen kokonaissaaliit (kpl) ja ylisiirtojen osuudet vuosina 1983 – 2010. (PVO Oy,

Voimalohi Oy 2011).
Kuvaajassa ei ole esitetty erikseen Etelä- ja Pohjois- Iin kalastuskuntien toimesta vuosien 1998 – 2000


suoritettuja ylimääräisiä yht. 66 300 nahkiaisen ylisiirtoja (sisältyvät kokonaissaaliiseen). On huomattava,
että suoritetuista ylimääräisistä istutuksista huolimatta saaliit heikkenivät vuodesta 2003 alkaen.

Iijoen kokonaissaalismäärä
vuonna 2011 
162 700 nahkiaista,
josta ylisiirtoon
meni
90.300. Vuoden

oli



2012 saalis nousi edellisiin vuosiin nähden tuntuvasti ollen 329 100 kappaletta. Iijoen ylisiirtoon vuoden

2012


 
  
saaliista käytettiin 72.700 ja
Kemijoen ylisiirtoon
66 100 nahkiaista.

        
3.3.2 Oulujoki


Nahkiaisia on Oulujoella pyydetty ainakin Pyhäkoskessa ja Merikoskessa, missä useat kalastajat surivat
enemmän herkkuna
tunnetun
nahkiaisen menetystä
lohen menestystä
(1954).
Luonnonti


kuin

Sarasmo



laisen Oulujoen saaliista ei ole tietoa, mutta Salojärvi et al (1981) arvioivat sen olleen noin 500 000 kpl.
Nykyään
Oulujoen
nahkiaisenpyynti
on pääosin 
kalatalousvelvoitteita
tapahtuvaa




varten

ylisiirtopyyntiä.


 



  

Ylisiirtopyynti
tapahtuu
viranomaisten luvalla
kalastuskieltoalueella.
Pyytäjät
ovat
harventuneet 1980-lu-

vun seitsemästä henkilöstä nykyiseen neljään. Ylisiirtopyynnin lisäksi muuta pyyntiä tapahtuu kahdella



   
rysällä ja noin
12 
merralla (Oulun
kaupunki 2011).
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Oulujoen säännöllinen nahkiaisten ylisiirto Merikoskella alkoi vuonna 1982, mutta velvoitetta alettiin toteuttaa täysimääräisenä (50 000 kpl/vuosi) vuonna 1994. Kuvaajassa 5 näkyy vuosittainen kokonaissaalis (kpl)
ja ylisiirron osuus. On huomioitava, että pyyntiponnistus on kasvanut Merikosken velvoitteen seurauksena
merkittävästi vuosien 1982 ja 1994 välillä, eivätkä kasvaneet saalismäärät siten kuvaa nahkiaiskantojen tilaa.
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Kuvaaja 5. Oulujoen nahkiaisten kokonaissaaliit (kpl) ylisiirtojen osuudet vuosina 1982 – 2010. (Oulun
kaupunki 2011)

Oulujoen saalis oli vuonna oli 2011 81 500 kpl, josta ylisiirtoon meni 66 100. Vuonna 2012 saalis oli 129
010 nahkiaista, josta meni Oulujoen ylisiirtoon 59.000 kpl ja Kemijoen ylisiirtovelvoitteisiin 47.300 nahkiaista (Oulun kaupunki 2012).



3.3.3 Siikajoki

Siikajoen tärkein pyyntialue on noin 3 km:n pituinen jokiosuus, jossa 20 aktiivista pyytäjää kalastaa noin

        
90 % joen kokonaissaaliista. Pyytäjien lukumäärä romahti erityisen voimakkaasti 1990- luvun alussa,
minkä jälkeen
se 
on
vähentynyt
tasaisesti.
Osa
pyytäjistä
lopettanut
pyynnin
ikääntymisen
myötä ja





on



uusia pyytäjiä on tullut vain vähän. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisille on myönnetty niukasti viime vuosina

pyyntilupia,
mikä
on osaltaan heijastuu
pyytäjien
määrään.


 

     

 Siikajoen
nahkiaissaalis
 

muissakin
 joissa.
 


on 
heikentynyt
kuten
Vuonna
1990 saalis oli
210 000
kpl ja
vuonna 2010 enää alle 60 000 kpl, eli vain 28 % aikaisemmasta. Nahkiaisen pyyntiä säännöstellään pyy-


dysten lukumäärillä ja rauhoitusajalla. Yksi henkilö saa käyttää maksimissaan kolmea pyydysyksikköä (1
rysä tai 15
mertaa). Nahkiaisen
nousu
turvataan rauhoittamalla
joki joka
viikonloppu
perjantaista
 


 
toinen
 

sunnuntaihin. Pyynti on harvoin täydessä mitassaan, yleensä noin 10 rysää on pyynnissä, kun vuosina
- 2005 rysiä
oli pyynnissä 25
- 34 kpl
(Salo
2006).   
2001
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3.3.4 Pyhäjoki
Pyhäjoella nahkiaista pyydetään innokkaasti sekä rysillä että merroilla. Pyhäjoen kalastajainseura on
vuokrannut alajuoksun vesialueet Etelänkylän- ja Pohjankylän jakokunnilta. Seura järjestää alueella nahkiaisenpyynnin, vuonna 2010 pyyntilupia myytiin noin 45 kpl. Pyydysmäärät on rajoitettu niin, että 1 rysä
tai 10 mertaa ruokakuntaa kohti on sallittu. Rysäpyynti on runsasta ja noin kolmannes käyttää mertapyydyksiä. Pyyntiä tapahtuu muutamien kilometrien matkalla vielä valtatie -8:lta ylävirtaan päin. Pyhäjoen







vuosittaiset
nahkiaissaaliit 
ovat olleet vuosien
2006
– 2010
välillä keskimäärin
75 000
kpl.

       

3.3.5 Kalajoki

       

Kalajoen keskimääräinen nahkiaissaalis on Suomen kolmanneksi suurin saaliin päätyessä täysimittai-





sena markkinoille. Kalajokisten
nahkiaisten
osuus markkinoilla
on siten
huomattava.
Kalajoella vallitseperinteen mukaan ammattikalastajat ovat pyytäneet nahkiaista rysillä jokisuulla, muut henkilöt joen
van 
    

koskipaikoilla merroilla. Nykyisin vastaavaa jakoa ei voine enää tehdä, mutta pyyntipaikat ovat säilyneet
samoilla henkilöillä. Paikat
ovat jakautuneet
20 rysäpyytäjälle
ja 20 mertapyytäjälle.
Kalajoella
pyydetään




  

nahkiaista yhteensä 30 rysällä ja 150 merralla. Pyydysten lukumäärää on rajoitettu niin, että vanha pyytäjä

saa käyttää yhdellä paikalla 15 mertaa, uusi pyytäjä viittä mertaa. Vuosina 2000 – 2010 keskimääräinen
vuosisaalis on ollut 90 000 kpl (Aronsuu & Wennman 2012). Kuvaajassa 6 näkyy saaliin kehitys 70 -luvulta
 saakka sekä nousevan kannan koko.

700000

Kalajoki

saalis

nouseva kanta

Lin. (nouseva kanta)

600000
500000
400000
300000
200000
100000

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0

Kuvaaja 6. Kalajoen nahkiaissaaliit (kpl) vuosina 1977 – 2009 perustuvat kirjapitopyytäjien tilastoihin

sekä saaliskyselyihin. Arvio nousevasta kannasta vuosina 1977 – 2009 perustuvat takaisin-merkintä          
pyyntiin. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2011).

Kalajoen saalis oli vuonna 2011 66 800, nouseva kanta 235 000. Vuonna 2012 saalis oli aiempia vuosia
suurempi 102.000, nouseva kanta 359. (Alpo Huhmarniemi 2013).
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3.3.6 Muut joet
Kiiminkijoella Haukiputaan osakaskunnan omistamat koskipaikat on jaettu pieniin (>100 m) pätkiin, jotka
vuokrataan viideksi vuodeksi kerrallaan. Kaikkiaan palstoja on yhteensä 45 kpl. Vuonna 2010 pyytäjiä oli
noin 25 henkilöä. Jokivarren tiloilla on vakiintuneet pyyntipaikat, jotka vapautuessaan voidaan vuokrata
muiden pyytäjien käyttöön. Vain mertapyynti on sallittua, mutta pyydysten lukumäärää ei ole rajoitettu.
Keskimääräinen pyydyslukumäärä kalastajaa kohti vaihtelee 10 ja 30 merran välillä.
Viidenkymmenen vuoden ajan joessa kalastaneen Jouko Jussilan mukaan (2011) saman pyyntipaikan
nahkiaissaaliit ovat hiukan pienentyneet, mutta säilyneet kuitenkin melko hyvinä. 60- ja 70- luvuilla hän
sai pajumerroilla saaliin helpommin kuin nykyään, vaikka pyydykset ovat kehittyneet.
Kalastuskunta arvioi vuoden 2010 kokonaissaaliiksi noin 30 000 kpl, joka on kohtuullisen hyvä vuosisaalis
Kiiminkijoella. Vaikka Kiiminkijoen toukkatuotantoa ei ole tutkittu, on joen kohtuullisen hyvän kunnon perusteella syytä uskoa sen olevan tärkeä nahkiaisten toukkatuotannolle.
Kuivajoen nahkiaisenpyynti on ollut erittäin merkittävä tulonlähde jokivarren asukkaille. Aiemmin mertojen määrää ei rajoitettu, mutta nykyisin mertamäärä on rajoitettu siten, että huutokaupattavaa pyyntipaikkaa (12 kpl) kohden voi käyttää enintään 30 mertaa. Kaikkiaan voi olla käytössä noin 200 mertaa. Valtaosa
nahkiaisista on myyty paistettuna, parhaina vuosina osa saaliista myytiin tuoreena.
Saaliit joessa ovat vuosittain vaihdelleet voimakkaasti. Vaihteluja kuvaa hyvin yksittäisen kalastajan kirjanpidosta saatu tieto: vuoden 1984 saaliin arvo oli vain 4 910 markkaa, kun vastaavasti 1989 saaliin arvo
oli 51 240 markkaa. Laskettuna kalastajan saaman keskihinnan (0,5 mk) mukaan parhaina vuosina yhden
kalastajan saalis saattoi siis olla jopa 70 000 – 100 000 kpl, huonoina vuosina vain tuhansia.
2000-luvun alkuvaiheessa saalis on ollut viime vuosina muillekin jokialueille tyypillisesti heikko. Vuonna
2011 ja 2012 saalismäärä kuitenkin lähijokien tapaan nousi. Kuivajoen nykyiseksi kokonaissaaliiksi voidaan arvioida olevan 20 000–40 000 nahkiaista.
Olhavajoen nahkiaisenpyynti on vähentynyt voimakkaasti. Joen pyyntipaikat huutokaupataan viiden vuoden välein manttaalioikeuden haltijoiden kesken. Vuonna 2010 joella oli kolme mertapyytäjää (yhteensä
noin 20 merralla) ja useita pyyntipaikkoja oli tyhjillään.
Olki- ja Pattijoessa nahkiaisen saalistaminen on myös pienimuotoista. Nykyisin vain kaksi henkilöä kalastaa yhteensä kahdella rysällä Pattijoessa ja yhdeksällä merralla Olkijoessa. Pyyntilupien myynti on rajoitettu vain Pattijoen asukkaille. Olkijoen vedenlaatu on kohtalainen ja elinympäristönä sopiva nahkiaisen
toukille. On todennäköistä, että joen merkitys toukkatuotannolle on suuri.
Siiponjoessa on 7 – 8 pyytäjää. Jakokunnan omistamat pyyntipaikat jaetaan vanhan perinteen mukaisesti. Nahkiaisen nousun turvaamiseksi viikonloppu perjantaista sunnuntaihin on rauhoitettu pyytämiseltä.
Rysäpyynti on kielletty ja mertojen lukumäärä on rajoitettu neljään ruokakuntaa kohti.
Pöntiönjoella on yhteensä 10 pyytäjää. Rysiä on 2 – 3 kpl ja mertoja 10 – 20 kpl. Joella ei ole pyydysrajoituksia eikä rauhoituksia, mutta valtaväylä tulee säilyttää vapaana. Himanganjoella ei ole tiettävästi
nahkiaisenpyyntiä.
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3.4 Keski-Pohjanmaan merkittävät nahkiaisjoet
Keski-Pohjanmaalla on kaksi merkittävää nahkiaisjokea, Lestijoki ja Perhonjoki. Lestijoen vuosisaalis on
noin 50 000 kpl, Perhonjoen saalis on vaatimattomampi vaihdellen 10 000 – 25 000 kpl välillä. Lestijoen
eteläpuolella Perämereen laskee viisi pientä tai hyvin pientä jokea tai ojaa, joiden merkitys nahkiaisten
pyynnissä on vaihtelevaa (Taulukko 3). Nämä vesialueet saattavat olla toukkatuotannolle olennaisia. Ojutkangas (1983) on selvittänyt useissa tutkimuksissa Perho- ja Lestijoen nahkiaskantoja. Perhojoen toukkatuotantoa ja nahkiaiskantojen tila tunnetaankin hyvin.
Taulukko 3. Perämereen laskevat joet ja ojat Keski-Pohjanmaalla.
Keski-Pohjanmaa
Lestijoki

Vonganjoki

Myllyoja

Vetelinoja

Rannanoja

Kuikkisenoja

Viirretjoki

Kivioja

Kälviänjoki

Lohtajanjoki

Niemenjoki

Korpilahdenoja

Ruonanoja

Lennonjoki

Perhonjoki

Niitunoja

Koskenkylänjoki

3.4.1 Lestijoki
Lestijoella nahkiaisenpyyntiä harjoitetaan niin kaupallisessa tarkoituksessa kuin kotitarpeiksi. Joella on
noin 60 pyytäjää, joista 30 käyttää rysiä. Pyydysten lukumäärä on rajoitettu talouskohtaisesti, 1 rysä tai
10 mertaa taloutta kohti. Kalastusluvan suorittanut saa pyytää nahkiaista.
Lestijoen toukkatuotantoalueita on kartoitettu 1970 - 1980 -luvuilla, sillä Lestijoen vesistö toimi vertailuvesistönä Perhonjoen kalatalousvelvoitteita laadittaessa. Korpelankosken yläpuolisella alueella on paljon hyödyntämättömiä toukkatuotantoalueita. Patoalueelle rakennettava kalatie saattaa tulevaisuudessa
hyödyttää myös nahkiaisen kutuvaellusta. Joella ei ole jatkuvaa nahkiaiskannan seurantaa eikä myöskään
ylisiirtovelvoitteita.

3.4.2 Perhonjoki
Perhojoen nahkiaissaaliit ovat olleet 80- ja 90 – luvuilla 50 000 – 100 000 välillä (L-S ELY - keskus). 2000
- luvulla saalis on ollut lähempänä 30 000 kappaletta. Vuosien 2010 - 2012 välillä saalis on vaihdellut
18 000 – 27 000 kpl välillä. Kuitenkin kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana pyyntiponnistus on lähes
kaksinkertaistunut ja saalis heikentynyt. 70 – luvulta lähtien nahkiaisten pyytäjien lukumäärä on vaihdellut
10 – 20 välillä. Vuonna 2010 Perhonjoella oli toistakymmentä iäkästä mutta aktiivista nahkiaisenpyytäjää.
Rysiä oli käytössä 38 kpl ja mertoja 107 kpl mutta pyydysmäärät vuonna 2012 laskivat 35 rysään ja 30
mertaan (Wikström henkilökohtainen tiedonanto). Perhonjoen vesialueet ovat usean osakaskunnan omistuksessa. Jokainen osakaskunta järjestää nahkiaisenpyynnin omalla vesialueella. Kuvassa 8 on esitetty
arvio Perhojoen nousevan nahkiaiskannan koosta.
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Kuvaaja 8. Perhonjokeen nousevan nahkiaiskannan kokoarvio (kpl) vuosina 1981 – 2010 lukuun ottamatta
vuotta 8.
1983.
(Länsi-Suomen ELY
- keskus 2011)
Kuvaaja
Perhonjokeen
nousevan
nahkiaiskannan kokoarvio (kpl) vuosina
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3.4.3
Muut vuotta
joet 1983. (Länsi-Suomen ELY - keskus 2011)
ottamatta
Viirretjoessa on hyvin vähän nahkiaisenpyyntiä. Lennonjoki on joskus ollut pyyntijoki, mutta harrastus on
loppunut tulvasuojeluruoppausten jälkeen. Ruoppausten yhteydessä joki havaittiin erittäin merkittäväksi
toukkatuotantoalueeksi. Kälviänjoella ei pyydetä nahkiaista.



Viirretjoessa on hyvin vähän nahkiaisenpyyntiä. Lennonjoki on joskus

mutta harrastus on loppunut tulvasuojeluruoppausten jälkeen. Ruoppaus

joki havaittiin erittäin merkittäväksi toukkatuotantoalueeksi. Kälviänjoe

nahkiaista.
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4. Nahkiaiskantojen hoitotoimet
4.1. Nahkiaisen hoitoon vaikuttavista tekijöistä
Jokien patoamisella ja muilla vesistöjärjestelyillä, kuten perkauksella ja säännöstelyllä on suuret vaikutukset jokien nahkiaistuotantoon (Ojutkangas ym. 1994). Vesistöjenkäytön myötä hyvät toukkatuotantoalueet ovat vähentyneet huomattavasti vuosikymmenien aikana. Elinpaikkojen joustavuutensa ansiosta
nahkiaiskannat eivät ole pienentyneet niin voimakkaasti kuin muut samojen alueiden vaelluskalakannat.
Koskien uittoperkaukset ovat monin paikoin tuhonneet kutupaikat toukkineen, joskin koskia on ennallistettu hiljattain. Virtauksen säätelyn seurauksena vesi voi huuhdella mädin tai pienet toukat mennessään.
Virtauksen säätelystä johtuva omaeroosio vähentää osaltaan toukkien elinympäristöjä. Suuret vesistörakennelmat jokien alajuoksuilla pysäyttävät luonnonvesissä jopa 30 – 50 km:n nousun heti alkuunsa.
Voimakas vesistörakentaminen ja joen valuma-alueilla tapahtuva maankäyttö mm. happamuuden ja kiintoaineen muodoissa aiheuttavat häiriöitä useissa Perämereen laskevissa joissa. Esteetön kulku vaeltavalle ympyräsuiselle, määrällisesti ja laadullisesti riittävät toukkatuotantoalueet mukaan lukien kelvollinen
vedenlaatu, takaisivat todennäköisesti runsaat nahkiaissaaliita tulevina vuosina.
Suomessa nahkiaiskantoja on hoidettu noin 40 vuoden ajan pääasiallisesti siirtämällä kudulle nousevia
emoja nousuesteiden yli. Ylisiirtojen tavoitteena on taata lähellä luonnontilaa vastaava nahkiaissaalis.
Hoitovelvoitteet on määrätty haitan aiheuttajalle, usein vesivoimayhtiöille tai valtiolle. Mittavat ylisiirtovelvoitteet ovat Kemijoella, Iijoella, Oulujoella ja Perhonjoella.
1970- ja 1980- luvulla nahkiaiseen liittyviä tutkimuksia tehtiin etenkin Iijoella osin Kemijoella. Tämän jälkeen tutkimuksia pohjoisten suurien jokien alueella ei ole ollut tai ne ovat olleet hyvin satunnaisia. Näin
ollen hoitotoimenpiteitä on hankala kohdistaa ongelmakohtiin, kun niitä ei tunneta.Nahkiaistutkimusta ja
kompensaatio menetelmien kehittämistä on tehty Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksissa (Länsi-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus) noin 30 vuoden ajan. Tällöin on myös kehitetty nahkiaisenviljelyä, minkä oli alun perin tarkoitus vastata Perhonjoen kalatalousvelvoitteisiin. Virasto
on julkaissut mm. nahkiaisenviljely oppaan vuonna 2002 osana PESCA – rahoitteista nahkiaisprojektia.
Osaaminen on levinnyt ja tällä hetkellä nahkiaista viljellään Iissä sekä RKTL:n laitoksessa Keminmaassa.
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry on tehnyt viljelykokeen Pyhäjoella, mutta siellä ei ole jatkuvaa
viljelyä. Nahkiaisen toukkien tuottaminen kontrolloiduissa olosuhteissa on kehittynyt nopeasti, erityisesti
viimeisen 10 vuoden aikana. Viljelyllä pystytään tuottamaan suhteellisen alhaisilla kustannuksilla huomattavia toukkamääriä.
Nahkiaisen jokivaihe on hyvin pitkä ja siten varsin haavoittuvainen ympäristönmuutoksille. Mikäli toukkaistutuksilla voitaisiin menestyksellisesti tukea nahkiaiskantoja, se olisi teknisesti ja kustannuksiltaan
melko helppoa. Ilman parempaa tutkimustietoa suuret investoinnit nahkiaisen viljelyyn ovat kuitenkin hakuammuntaa. Nahkiaiskantojen tilan merkittävä parantaminen ei näytä nopealla aikajänteellä mahdolliselta, mutta on yksittäisiä vesistöjä, joissa voitaisiin helposti edesauttaa nahkiaiskantojen tilaa.
Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarainneuvosto hyväksyi vuonna 2002 vesijaoston aloitteen nahkiaiskantojen hoito-ohjelman käynnistämistä pyynnin edellytysten parantamista varten. Luonnonvarainneuvosto ehdotti laajan nahkiaisohjelman käynnistämistä, jonka tavoitteena on nahkiaiskantojen olennainen vahvistaminen. Käytännön tasolla ohjelmaa ei kuitenkaan ole toteutettu.
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4.2. Nahkiaisen velvoitehoito
4.2.1. Nahkiaisen ylisiirrot ja ylisiirtoihin vaikuttavat tekijät
Suomessa nahkiaiskantojen tärkein hoitotoimenpide on nahkiaisten siirto nousuesteiden yli voimalaitosten patoaltaisiin, joissa nahkiaiset talvehtivat keväistä kututapahtumaa varten. Ylisiirtojen tavoitteena on
toukkatuotannon ja nahkiaissaaliiden turvaaminen lähes luonnontilaisella tasolla. Ruotsissa voimayhtiöillä
ei ole Suomen käytännön mukaista ylisiirtovelvoitetta, joka on osaltaan johtanut nahkiaiskannan ja pyynnin taantumiseen.
Vaikka ylisiirroilla on ollut merkitys nahkiaiskannan säilymiselle, nahkiaissaaliit ovat olleet laskusuunnassa
varsinkin 2000-luvulla. On aivan ilmeistä, että patoaltaat eivät ole optimaalisia kutu- ja toukkatuotantoalueita (mm. Ojutkangas 1995, Valtonen 1979) Patoaltaissa on niukasti matalia pehmeäpohjaisia rantaalueita ja virtausolosuhteiden sekä veden korkeuden vaihtelut ovat suuria. Tällöin nahkiaisen toukat ovat
vaarassa huuhtoutua virran mukana tai jäädä kuivalle ranta-alueelle. Ojutkankaan (1995) mukaan säännöstelyn vaikutukset ovat voimakkaimmat rantavyöhykkeellä, missä toukat esiintyvät. Todennäköisesti
säännöstelyn vaikutukset heijastuvat aina mädin hautoutumis- ja esitoukkavaihe mukaan lukien kaikkiin
nahkiaisen elinkierron jokivaiheisiin. Säännöstelyn seurauksena monet habitaattimuutokset, kuten kutualueiden ja aikuisten nahkiaisten talvehtimisalueiden puute heikentävät ylisiirtojen tuloksia. Merkintäkokeissa ainakin Valtonen (1979a), Tuunainen & al. (1980), Törmälä (1981), Ojutkangas (1983b) ja Moore
& al (1979) ovat saaneet havaintoja nahkiaisen vaeltamisesta merkintäjoesta muihin jokiin. Esimerkiksi
Kemijoen oma poikastuotanto on ylisiirroista huolimatta todettu alhaiseksi, mutta sinne vaeltaa jatkuvasti
runsaasti nahkiaisia (Valtonen 1979b). Tämä viittaa siihen, että suuret joet houkuttelevat myös pienten
jokien nahkiaisia ja osa pienten jokien nahkiaistuotannosta voi päätyä suurten jokien hoitovelvoitteisiin.
Voimalaitosten käyttö on muuttunut sähkömarkkinoiden muutoksen vuoksi entistä rajummaksi ja veden
virtausvaihtelut vaihtelevat entistä nopeammin. Tämä heikentää entuudestaan nahkiaisen toukkien menestymismahdollisuuksia voimalaitosten patoaltaissa.

4.2.2. Kemijoki
Kemijoella voimatalouden aiheuttamia vahinkoja pyritään kompensoimaan 100 000 nahkiaisen ylisiirroilla,
joita on toteutettu vuosikymmenien ajan voimayhtiön ja kalastuskuntien toimesta. Nykyään osakaskuntien
muodostama yhtymä, Keminmaan nahkiaisenpyytäjät, hoitaa ylisiirtoon tarvittavaa nahkiaisenpyyntiä.
Vuodesta 1983 alkaen vesivoimalan (Kemijoki Oy) ylisiirtovelvoite (100 000 kpl) on toteutettu täydessä
mitassaan. Tuolloin nahkiaisia ylisiirrettiin Isohaaran altaaseen 50 000 kpl, Ounasjokeen 25 000 kpl, Vanttaukseen 12 500kpl, Tervolan sivujokiin 12 500 kpl.
Vuonna 1986 niin Iijoella kuin myös Kemijoella nahkiaisten ylisiirrot kiellettiin voimalaitosten yläpuolisille
alueille kalatautivaaran vuoksi. Tämän jälkeen ylisiirrot on tehty pitkään pelkästään Isohaaran patoaltaaseen, viime vuosina myös Taivalkosken voimalaitoksen yläpuolelle.
Kemijoen nahkiaissaaliit säilyivät pitkään kohtuullisina. Luonnontuotantoa vastaavaan saalista ei tosin ole
saavutettu, mutta kanta säilyi 70-luvulla aloitettujen ylisiirtojen tai lähijokien ja muiden jokien tuotannon avulla
pyyntivahvana. Nahkiaisen ylisiirrot toteutettiin poikkeuksetta vuosittain. Samalla nahkiaisen pyynnin avulla
alueen kalatalouden kehittämiseen saatiin merkittäviä tuloja. Kemijoen nahkiaisen ylisiirtoon liittyviä tutkimuksia on erityisen vähän. Kuitenkin jo 1970-luvulla havaittiin pääuomassa toukkatuotannon taantuminen.
Kemijoen nahkiaissaalis on romahtanut vuodesta 2003 lähtien eikä ylisiirtovelvoitteita saatu kokonaisuudessaan täytettyä. Saaliin vähentyminen oli tuolloin selvästi rajumpi kuin muilla velvoitejoilla ja ylisiirron
vajaus lisääntyi vuosittain aina vuoteen 2012 asti, jolloin vajausta oli kertynyt noin 300 000 kpl.
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Vuoden 2011 ja 2012 ylisiirron osalta ei saada vertailukelpoista tietoa, sillä Isohaaran voimalaitokseen vuonna 2011 rakenteilla ollut ja 2012 valmistunut Borland-tyyppinen kalatie muutti nahkiaisen ylisiirtopyyntimahdollisuuksia. Entisillä hyvillä pyyntipaikoilla ei voinut harjoittaa pyyntiä. 2011 saaliit jäi erityisen heikoiksi,
vuonna 2012 nahkiaisia saatiin kuitenkin Kemijoesta saaliiksi noin 98 000 kpl, josta ylisiirrettiin 91 000 kpl.
Lisäksi voimayhtiö hyödynsi muiden alueiden hyvää nahkiaisvuotta ostamalla kertyneeseen vajaukseen
nahkiaisia Ii- ja Oulujoelta. Nahkiaisia ylisiirrettiin Kemijoella vuonna 2012 kokonaisuudessaan 204 400 kpl ja
vajausta jäi noin 200 000 kpl. Kemijoen pyyntijärjestelyiden tehokkuus tarkentuu seuraavien vuosien aikana.
Kemijoen ylisiirtojen tuloksellisuus on ilmeisen heikkoa, jos ylisiirrot toteutetaan vain ensimmäisen voimalan yli (mm. Valtonen 1979). Isohaaran allas soveltuu varsin heikosti talvehtimis-, lisääntymis- ja toukkatuotantoalueeksi matalien ranta-alueiden ja säännöstelyn vuoksi (säännöstelylle ei ole alarajaa). Lisäksi
Isohaaran altaalla ylisiirrettyjä nahkiaisia verottavat runsaslukuiset koskeloparvet ja pyynti Taivalkosken
padolla. Viime vuosina nahkiaisia on ylisiirretty myös Taivalkosken yläpuoliseen altaaseen, joka oli ennen
joen valjastamista nahkiaisen luontaista lisääntymisaluetta. Taivalkosken altaan säännöstely väli on noin
0,5 metriä ja toukkatuotantoon soveltuvia alueita on enemmän. Toisaalta Taivalkosken altaalle on suunniteltu vuodelle 2013 ruoppauksia, jotka ainakin tilapäisesti heikentävät toukkatuotantoa.
Nykyään Kemijoen sivujokiin ei Tervolan Louejokea lukuun ottamatta ole ylisiirretty nahkiaisia. Louejokeen
siirrettyjen nahkiaisten määrä on kokonaisuudessa marginaalinen. Nahkiaisia siirrettiin ainakin vuonna
1983 sivujokiin pieniä määriä. Valtonen (1979b) pitää muutaman tuhannen yksilön siirtoa sivujokiin toukkatuotannon kannalta riittämättömänä. Sivujokien toukkatuotantoon soveltuvia alueita ei ole laajasti kartoitettu mutta Valtonen (1979) pitää niitä toukkatuotantoon paljon sopivampana kuin pääuomaa.

4.2.3. Iijoki
Ijooella nahkiaiskantaa on tutkittu enemmän muihin suuriin voimalajokiin verrattuna. Tutkimuksia on tehty
mm. ylisiirtojen vaikutuksesta, tuokkatuotannosta ja esiintymisalueista. Lisäksi Iijoella on 2000-luvulla
kehitetty myös nahkiaisen viljelytoimintaa.
Ennen Iijoen valjastamista ylimmät nahkiaisen pyyntipaikat sijaitsivat Iin ja Yli-Iin kuntien rajalla. Sormusen (1980) mukaan varsinainen nousualue oli 60 km pääuomaa. Kalataloussäätiö (Sormunen & al. 1963)
mukaan keskimääräinen viimeisten luonnontilaisten vuosien nahkiaissaalis oli 450 000 kpl.
Poikkeuksellisen hyvinä nahkiaisvuosina, kuten vuonna 1963 Pahkakosken voimalaitoksen valmistuttua,
saalis vaihteli 500 000 – 600 000 yksilöä/vuosi. Tällöin joen alaosalla oli vielä jäljellä runsaasti nahkiaisen
lisääntymisalueita. Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton (1984) mukaan nahkiaissaaliit ovat Iijokisuulla vähentyneet 30% luonnontilaiseen nähden. Partasen (1985) mukaan vuonna 1983 kokonaissaalis oli 307 900
nahkiaista. Saaliista käytettiin ylisiirtoon 133 670 kpl ja varsinaiseksi saaliiksi päätyi 174 203 kpl. Vuonna 1984 kokonaissaalis oli 205 900 kpl, josta ylisiirtoon käytettiin 151 804 ja varsinaiseksi saaliiksi päätyi
54 085 kpl. Saaliin arvo oli tuolloin kalastajahinta-arviona 164 700 mk ja saaliin vähittäishintana 514 750 mk.
1980-luvulla tehtyjen selvitysten perusteella Haapakosken yläpuolisilla alueilla ylisiirrot ovat onnistuneet
hyvin ja alue pystyy ylläpitämään silloisen saaliin kokoista nahkiaiskantaa. Kipinäkoski jakaa em. tuotantoalueen kahtia, sillä sen yläpuolinen alue on selvästi tuottoisampaa. Ylisiirron tulokset ovat siis olleet selvästi parhaat luonnontilaisella Haapakosken yläpuolisella Iijoella. Myös Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton (1984) Iijokiselvityksessä todettiin nahkiaisen lisääntymisalueiden olevan pääasiassa Haapakosken
patoaltaan ja Livojoen yhtymäkohdan välisillä alueilla 1986 ylisiirrot Haapakosken yläpuolelle kuitenkin
kiellettiin kalatautivaaran takia.
Partasen (1985) mukaan Iijoen keskimääräinen toukkatiheys vuonna 1984 oli 7,1 toukkaa neliömetrillä.
Iijoen sivujokien Siuruanjoen ja Martimojoen keskimääräiset toukkatiheydet olivat noin 5 yks/m2. Iijoen
parhaat lisääntymisalueet ovat olleet Haapakosken patoaltaan ja Livojoen yhtymäkohdan välisellä alueella (Partanen 1985). Kipinänkoski, Hikimyskoski ja Kumpuojan suun alapuolinen koski ovat vuonna 1984
olleet suosittuja nahkiaisen kutualueita.
25

Nahkiaisen ylisiirtopyynti Iijoella.
Yli-Iin Maalismaan voimalaitoksen alapuolelle laskeva Martimojoki näyttää soveltuvan hyvin nahkiaisten
ylisiirtoalueeksi. Martimojoen laskeutuvien vaellustoukkien kanta-arvio oli pyyntipaikasta ja vuodesta
riippuen 5 800–10 100 yksilöä. Partanen (1985) arvioi vuosina 1980–1983 istutettujen emonahkiaisten
(11 230 yksilöä) tuottaneen Martimojokeen keskimäärin 130 000 yli 1-vuotiasta toukkaa. Näistä vaellusikäisiä, seuraavana keväänä mereen laskeutuvia toukkia oli arvioilta 15 %, 19 500 yksilöä. Vuosina
1996–2002 on Raasakan kalanviljelylaitoksen kirjanpidon mukaan siirretty Martimojokeen keskimäärin
9 600 nahkiaista / vuosi, eli lähes 3,5-kertainen määrä 1980-luvun alkuun verrattuna. Vaikka ei voidakaan
olettaa nahkiaisen toukkatuotannon nousevan suorassa suhteessa istutusmäärään nähden, ei Liedeksen
tutkimuksessa (2009) saatu vaellustoukkien kanta-arvio ole 1980-luvun alun tasolla.
Nahkiaisia on ylisiirretty myös Ijokeen laskevaan Siuruanjokeen. Lyytisen mukaan Siuruanjoella on kuitenkin laajoja alueita, jotka eivät sovellu toukkatuotantoon ja yli 10 000 yksilöä/vuosi siirrot ovat olleet osaksi
tuottamattomia. Ratkaisevaa siirtojen onnistumisessa ei ole pelkästään määrä, sillä paikan valinnalla ja
ylisiirtotekniikalla on myös merkitystä.
Raasakan voimalaitosten yläpuolisessa patoaltaassa arvioidaan elävän noin 10 000 toukkaa. Iijoen alaosa
jokisuulta Raasakan voimalaitokselle asti ei sovellu poikastuotantoon meriveden korkeuden vaihtelujen
ja voimalaitoksen aiheuttamien virtaamavaihteluiden takia (Lind 1982). Myös Turpeisen (2012) havainnot
olivat samansuuntaisia.
Vähävetisessä uomassa Raasakkakosken ja Palukankoksen välillä elää noin 4 000 toukkaa. Illinsaaren
ympärillä sekä Raasakan voimalaitoksen ja meren välisellä jokialueelle lienee noin 2 000 toukan kanta.
Alaosan sivu-uomien pohjan laatu on toukkatuotannolle sopiva mutta virtaama ilmeisesti liian pieni. Lisäksi veden laatua huonontaa kesällä rehevöityminen, talvella kriittisin tekijä on happitalous (Kurikka &
al 1983). Talviajan kuolevuus voi heikon happitalouden takia olla suurta ja keväällä kudun onnistumista
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Nahkiaiset siirretään havaspusseilla kuljetussäiliöihin.
heikentää puolestaan soveltuvien kutualueiden puute. Raasakan vähävetisen uoman toukkatuotannon
nostaminen olisi mahdollista, jos uomaan juoksutettaisiin runsaammin ja tasaisemmin vettä läpi vuoden
ja huolehdittaisiin riittävästä emonahkiaisten määrästä. Myös uomaan tehtävillä kunnostustoimenpiteillä
(kynnys-väliallas rakenteet) voitaisiin parantaa toukkatuotantoa ja veden happitaloutta.
Iijoella nahkiaisten ylisiirtoa on harjoitettu ennen vuotta 1993 kalastuskuntien toimesta 21 vuotta. Samoin
kuin Kemijoella ylisiirrolla ja siitä saadulla tulolla on ollut iso taloudellinen merkitys kalastuskuntien toiminnalle ja sen kehittämiselle. Iijoen ylisiirtopyynnissä oli pitkään leimallista, että pyyntikauden alussa ja
jo ennen pyyntikautta nahkiaisia oli runsaasti voimalaitoksen alapuolella ja ylisiirtopyynnin saaliit olivat
pyyntikauden alussa lähes poikkeuksetta hyviä. Alkukaudesta nahkiaisen hinta oli hyvä, joten alkukauden
saalis päätyi myyntiin ja vasta loppukauden nahkiaiset käytettiin ylisiirtoihin. Saalista saatiin niin runsaasti,
että ylisiirto voitiin toteuttaa myös loppukauden nahkiaisilla.
Nahkiaissaaliissa ja nahkiaisen nousussa havaittiin kuitenkin selkeä muutos 90 -luvulla. Vähitellen alkukauden nahkiaiset vähenivät ja pyyntikauden alussa ei saatu enää juuri ollenkaan saalista. Tähän ei voinut
vaikuttaa pyynti, koska aiemmin nahkiaiset kertyivät voimalan alapuolelle ennen pyyntiä. Ilmeinen syy
muutokseen on kalastuskuntien toteuttama ajallisesti väärin toteutettu ylisiirto.
Kun nahkiaissaaliit muutoinkin vähenivät eikä ylisiirtoja saatu aina toteutettua, niin ylisiirtopyynnin järjestelyjä muutettiin. 2000-luvulla ylisiirto on toteutettu voimayhtiön toimesta. Ylisiirtopyyntiä ei välttämättä
saatu täytettyä, joten ylisiirtokäytäntöä oli käytännössäkin pakko muuttaa niin, että nahkiaisia ylisiirrettiin
koko syksyn ajan. Tämän myötä on ilmennyt että, myös pyyntikauden alussa on alettu saamaan lähes entiseen tapaan nahkiaisia. Em. kokemukset ovat osoittaneet, että ylisiirtoa tulee toteuttaa mahdollisimman
pitkällä aikavälillä ja sen tulisi toteutua tasaisti koko nousuajan.
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Lisäksi huomattava, että Iijoella ylisiirtoja toteutettiin kalastuskuntien toimesta vuosina 1998 - 2000 yli
varsinaisen 60 000 nahkiaisvelvoitteen. Kuitenkin nahkiaissaaliit 2003 alkaen nahkiaissaaliit kääntyivät
joelle tuntuvaan laskuun. 1970-luvulla aloitettu ylisiirtovelvoitteet saatiin täytettyä vuoteen 2001 asti ilman
ongelmia (ks. saalis ja ylisiirto kuvaaja 4)., mutta vuonna 2004 jälkeen ylisiirtovajausta oli kertynyt lähes
59 000 kpl. Heikkoina vuosina jouduttiin toteuttamaan myös pyyntirajoituksia ylisiirtopyynnin vuoksi ja
ylisiirtonahkiaisia otettiin myös kalastajilta.
Kokemus osoitti, että ylisiirtojen määrä ei ollut ratkaiseva nousevan kannan koolle, vaan muut tekijät
vaikuttavat saalismäärään. Toisaalta voimalaitoksen alapuolella kalastajien harjoittama pyynti ei ollut syy
ylisiirtopyynnin epäonnistumisen syy. Syy oli nousevan kannan vähäisyys, syitä tähän ei ole tutkittu.
Kun nahkiaiskannat heikkenivät huolestuttavasti, niin vuonna 2006 Iissä reagoitiin saaliiden taantumaan
ottamalla Rantakestilän hautomolla ylisiirtonahkiaisia talveksi (ely-keskus hyväksyi nahkiaiset ylisiirtovelvoitteeseen). Näiden ylisiirtonahkiaisiksi tarkoitettujen nahkiaisten avulla kalastuskunnan aloittivat nahkaisen toukkaviljelykokeilut ja voimayhtiö osallistui alkuvaiheessa kokeiluihin. Viljely on vuosittain onnistunut
ja sitä on kehitetty myös RKTL:n Keminmaan kalanviljelylaitokselta saatujen tietojen avulla.
Vuosittaiset nahkiaisten toukkien istutusmäärät ovat olleet 1-5 miljoonaan toukkaa. Turpeisen (2011)
opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään toukkaistutusten tuloksia. Osa istutuspaikoista todettiin heikosti
tarkoitukseen soveltuviksi. Selviä näyttöjä toukkaistutusten tuloksellisuudesta ei selvityksessä saatu, sillä
näytteenottoon ja toteutukseen liittyi monia epävarmuustekijöitä. Selvää kuitenkin on, että viljelyä tulee
kehittää ja toukkaistutuksia suunnata eri tavoin kuin aiemmin. Kalastuskunnat ja Keski-Perämeren kalastusalue organisoivat vuonna 2012 hankkeen toukkaistutuksten ja viljelyn kehittämiseksi.
Kun viljely aloitettiin 2006, niin ylisiirtovajaus oli jo lähes 100 000 kpl. Saaliit ovat tämän jälkeen parantuneet eikä ylisiirroissa ole enää vajausta eikä muun pyynnin kieltoa ole tarvinnut toeteuttaa. Positiivista
syy-yhteyttä viljelyyn ei kuitenkaan voida osoittaa.
Kalastuskuntien harjoittaman toukkatuotannon lisäksi nahkiaisen menestymisen kannalta erityisen merkittävä asia on, että pitkän tauon (vuoden 1986) jälkeen nahkiaisen ylisiirrot sallittiin uudestaan Haapakosken voimalaitoksen yläpuolisille alueille, nahkiaisen parhaille toukkatuotantoalueille.

4.2.4. Oulujoki
Oulujoen säännöllinen nahkiaisten ylisiirto Merikoskella alkoi vuonna 1982, mutta sitä alettiin toteuttaa
täysimääräisenä (50 000 kpl/vuosi) vuonna 1994. Ylisiirtomäärät ovat kokonaisuutena saavutettu. Joinakin vuosina syntynyt vajausta on voitu täydentää seuraavina vuosina.
Vielä 1980-luvulla nahkiaisen toukkia tavattiin Sanginjoella yleisesti. Vuonna 1984 keskimääräiset toukkatiheydet olivat 1,6 kpl/m² ja vuonna 1986 2,5 kpl/m². Parhaimmalla suvannolla toukkatiheys oli 1984 3,8
kpl/m². Vuonna 1986 eräällä näytteenottopisteellä toukkatiheys oli jopa 24 kpl/m². Vuonna 2007 alueelta
löytyi enää vain yksi nahkiaisen toukka (Tertsunen & al 2012). Toukkatuotannon romahtaminen johtuu
vuoden 2006 happamuuspiikistä, jonka seurauksena Sanginjoella oli laajoja kalakuolemia. Tästä johtuen
vuoden 2012 sivujokiin tehtävät ylisiirrot keskitettiin kunnostettuun Muhosjokeen.
Oulujoella Merikosken voimalaitoksen velvoitteena tehtävät ylisiirtoistutukset on kohdennettu viime vuoteen asti Oulujoen pääuomaan ja Sanginjokeen, jonne vuosittain on ylisiirretty 25 000 nahkiaista. Vuonna
2012 Muhosjoen alaosan koskialueelle siirrettiin 12 736 nahkiaista. Tulevina vuosina Muhosjokeen siirretään suurempi osa velvoitteesta. Vuonna 2012 Oulujoen pääuomaan ylisiirrettiin 45 299 nahkiaista, jolloin
kokonaismäärä oli 58 035 kpl. Nykyisin suurin osa nahkiaissaaliista on käytetty ylisiirtoihin ja myyntiin on
mennyt vain pieni osa saaliista.
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Merikosken patoaltaan pinnan nosto ja vuorokausisäännöstelyn vaihteluvälin pienentäminen 50 cm:n odotetaan edesauttavan nahkiaisen toukkien menestymistä. Uuden käytännön myötä rantatörmää Merikosken
altaan alaosalla jäi enemmän pysyvästi vedenpinnan alapuolelle (Kari Hanski henkilökohtainen tiedonanto).
Oulujoella on tehty kunnostustoimenpiteitä Merikosken kalatien yläpuolisella jokiosuudella pääuomassa
ja siihen laskevissa sivujoissa kuten Muhosjoessa. Kunnostettuja Muhosjoen koskia hyödynnetäänkin
nykyään ylisiirrettyjen nahkiaisten istutuspaikkoina. Laajala ja Tertsunen (2006) arvioivat, että kunnostusten myötä kutu- ja poikasalueiden laajuus kasvaa noin 5-10 % ja poikasalueiden osuus 30 - 35 %
koskipinta-alan suhteesta arvioituna. Kutualueiden määrä yli kymmenkertaistuu ja poikasten elinalueiden
määrä kasvaa noin kolmanneksella (Laajala & Tertsunen 2006).
Myös Utajärven voimalaitoksen yläpuolelle laskevalla, kunnostetulla Utosjoella olisi runsaasti nahkiaisille
soveltuvia kutu- ja toukkatuotantoalueita, mutta nahkiaisen ylisiirtovelvoite ei koske tätä aluetta. Olisikin
pohdittava, voidaanko velvoitetta rationalisoida ja ylisiirtojen tuloksia parantaa tekemällä ylisiirtoja myös
esimerkiksi Utosjoelle.

4.2.5 Siikajoki
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29 seurata
Kalajoessa nahkiainen on kalastajien tärkein saaliskohde. Joen nahkiaiskantaa

tiiviisti, sillä Kalajoen keskiosan vesistöjärjestelyt kuten Hamarinkosken porras

4.2.6. Kalajoki
Kalajoessa nahkiainen on kalastajien tärkein saaliskohde. Joen nahkiaiskantaa seurataan tiiviisti, sillä Kalajoen keskiosan vesistöjärjestelyt kuten Hamarinkosken porrastus, Hamarin voimalaitoksen ja Juurikosken pohjapatojen rakentaminen, uoman perkaukset sekä tulvasuojelutyöt ovat johtaneet Kalajoen kalataloustarkkailuvelvoitteisiin (Aronen 1998). Vesioikeuden määräämiä nahkiaisen elinalueiden parantamisiin
ja toimenpiteiden tuloksien seuraamiseen liittyviä velvoitteita hoitaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Jo 1970-luvun lopulta lähtien on tarkkailututkimuksissa seurattu vesistörakentamisen ja säännöstelyn
vaikutuksia nahkiaistoukkatiheyksiin, nahkiaissaaliiseen sekä jokeen nousevan nahkiaiskannan kokoon.
Seurannan perusteella nahkiaisen pyytäjille ja kalastusoikeuden haltijoille on maksettu korvauksia saalismenetyksistä.
Tarkempia selvityksiä nahkiaiskantojen taantumisen syistä ja mahdollisuuksista elvyttää nahkiaiskantoja
alettiin tehdä 1990-luvulla. Työtä on tehty kiinteässä yhteistyössä Perhonjoen nahkiaisvelvoitteiden hoidosta vastaavien henkilöiden kanssa. Osin työ tehtiin samojen henkilöiden toimesta. Kalajoessa, Perhonjoessa sekä laboratorio-olosuhteissa tehdyt tutkimukset tukivat tosiaan ja antoivat pohjan nahkiaiskantojen elvyttämiseen tähtäävässä työssä.
Kalajoessa nahkaiskantoja on pyritty elvyttämään pääasiassa kunnostamalla jokea siten, että luontaiseen
lisääntymisen ja toukkatuotannon edellytykset paranisivat. Viimeisen kymmenen vuoden aikana seuranta
on painottunut kunnostustoimenpiteiden tuloksellisuuden selvittämiseen. Potentiaalisia toukkatuotantoalueita on Kalajokeen laskevassa luonnontilaisessa Vääräjoessa sekä siihen laskevassa Sipoojoessa.
Vääräjoella alas laskeutuvien metamorfoituneiden nahkiaisten määrän on arvioitu olevan vähintään muutama sata tuhatta ja jonakin vuosina jopa yli miljoona yksilöä (Aronsuu ja Wennman 2012).
Kalajoen pääuoman kunnostetuilla alueilla nahkiaisen toukkatiheydet ovat nousseet lähelle em. sivujokien
kontrollialueiden tasoa (Aronsuu ja Wennman 2012). Tämä osoittaa, että nahkiaisen elinympäristökunnostuksilla voidaan saavuttaa nahkiaiskannan hoidossa näkyviä tuloksia.

4.2.7. Perhonjoki
Perhonjoen nahkiaiskannan tila tunnetaan usealta vuosikymmeneltä kalatalousvelvoitteiden ansiosta.
Joen keskiosan järviryhmän säännöstely aloitettiin 1980 -luvun alussa, jolloin lupaehtojen mukaista kalataloustarkkailua alettiin toteuttaa silloisen Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimesta. Nousevan kannan kokoa seurataan ja arvioidaan kirjanpitokalastuksella sekä merkintä – takaisinpyynti-menetelmällä.
Kalatalousvelvoitteeseen kuuluu vuosittaiset emonahkiaisten ylisiirrot (12 500 kpl) Kaitforsin voimalaitoksen yläpuolelle sekä 15 miljoonan nahkiaisentoukan istutukset toukkatuotantoon soveltuville alueille
(Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus). Toukat kasvatettiin aikaisemmin Korpelan Voiman Kuntayhtymän voimalaitoksen tiloissa Kannuksessa mutta vuodesta 2011 lähtien nahkiaisen viljelytoiminta on siirretty kokonaan RKTL:n Keminmaan kalaviljelylaitokselle. Nousuesteen yläpuolelle istutettavat nahkiaiset ostetaan
Perhonjokisuun pyytäjiltä. Ylisiirrosta vastaa Perämeren Kalastajayhteisöjen Liitto.
Perhojen ylisiirtovelvoitteet hoidetaan joen omilla ja Kalajoelta ostetuilla nahkiaisilla. Ylisiirtomäärät ovat
toteutuneet vuosittain. Toukkien istutusmäärissä on ollut vuosien välillä vaihteluja mutta vielä vuonna
2011 vajausta ei ollut. Sen sijaan vuonna 2012 toukkavajausta tuli 1,7 miljoonaa kpl emonahkiaisissa
esiintyneen loistartunnan takia.
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4.3 Nahkiaiskantojen hoidon kehittäminen
4.3.1 Ylisiirtojen kehittäminen
Jokien patoamisella ja muilla vesistöjärjestelyillä, kuten perkauksella ja säännöstelyllä on suuret vaikutukset jokien nahkiaistuotantoon. Vesivoimaloiden padot toimivat vaellusesteinä ja säännöstelyn myötä
nahkiaisten talvehtimis-, kutu, - ja esitoukkavaiheen elinympäristöt ovat vähentyneet huomattavasti vuosikymmenien aikana. Patoaltaiden rannat ovat kiviverhoilun ja voimakkaiden veden vaihtelujen takia sopimattomia toukkatuotannolle ja keskiuoman tuotannosta ei ole selvää käsitystä. Toukkatiheys on syvemmässä vedessä alhaisempia kuin ranta-alueilla. Käsitystä patoaltaiden heikosta tuotannosta vahvistaa
se, että Iijokiselvityksen (1984) toukkainvestoinnissa ei löydetty yhtään toukkaa Kierikin ja Pahkakosken
patoaltaista. 2000-luvulla voimalaitosten käyttö on muuttunut entistä rajummaksi ja veden virtausvaihtelut
kasvavat nykyisen säätövoiman ja sähkömarkkinoiden takia. Tämä heikentää entuudestaan nahkiaisen
toukkien menestymismahdollisuuksia voimalaitosten patoaltailla.
Ylisiirtovelvoitteiden toteutuksessa on osoitettavissa selviä puutteita. Tästä huolimatta velvoitteet ovat todennäköisesti olleet merkittävä tekijä nahkiaisen selviämiseen. Ylisiirtojen tuloksellisuuden mahdollisuudet ovat olleet heikoimmat Kemijoella. Nahkiaiset on siirretty pääosin ensimmäisen voimalan yläpuolelle,
jossa toukkien elinehdot ovat heikot, Vuonna 2012 Kemijoelle ylisiirrettiin lähes 300 000 nahkiaista mutta
nykykäytännön mukaisilla istutuspaikoilla ei liene riittävästi toukkatuotantoon soveltuvia alueita. Ylisiirtokäytäntöjä kehitettäessä on kiinnitettävä enemmän huomiota nahkiaisen elinehtoihin kuin ylisiirtomääriin.
Vaikka Kemijokeen vaeltaa jatkuvasti runsaasti nahkiaisia, joen oma poikastuotanto on ylisiirroista huolimatta todettu alhaiseksi. Tämän perusteella Kemijokeen vaeltanee pientenkin jokien nahkiaisia. Mm Mooren &
al (1980) mukaan suuret ja vuolaat joet ilmeisesti luonnostaankin vetävät pienten jokin nahkiaisia puoleensa.
Ylisiirtojen kehittämiseksi tulee toteuttaa voimaloiden yläpuolisten alueiden käyttöä muuallakin kuin Iijoella. Samoin on selvitettävä, voidaanko vapaita lähialueiden jokia (Kemijoen osalta esim. Kaakamojoki) hyödyntää ylisiirtojen istutuskohteina. Niin ikään Kemijoella Taivalkosken patoaltaaseen laskevien sivujokien,
kuten pohjoisesta laskevien Kaisajoen, Varejoen ja erityisesti etelästä laskevan Runkausjoen potentiaaliset toukkatuotantoalueet olisi inventoitava sekä arvioitava kunnostusmahdollisuuksia niin jokiuomissa
kuin niiden valuma-alueillakin. Ounasjokeen on siirretty Isohaaran alapuolelta vuosittain merilohia. Kalatautiriskeihin perustuva nahkiaisen ylisiirtokielto joen yläjuoksulle ei ole enää perusteltavissa.
Iijoella ylisiirrettiin vuosina 1995 – 2000 vuosittain keskimäärin yli 60.000 nahkiaista, lisäksi kalastuskuntien toimesta ylimääräisiä siirtoistukkaita. Saalismäärät kuitenkin romahtivat vuodesta 2003 alkaen.
Iijoella kannan romahtamisen syynä pidettiin liian voimakasta pyyntiä. Tällöin katsottiin vain ylisiirron toteutumista, vaikka kannan romahtamiseen ovat olleet muualla kuin pyynnissä.
Iijoella ylisiirtoja on kohdennettu hoitotulosten parantamiseksi patoaltaisiin laskeviin sivujokiin, lähinnä
Martimo- ja Siuruanjokeen ja nykyisin jälleen erityisesti Haapakosken yläpuoliselle Iijoelle. Toukkatuotantoa edistää myös se. että Iijoen kalastusalue on myös useamman vuoden ajan erikseen kieltänyt ylisiirrettyjen nahkiaisten pyynnin.
Oulujoella Merikosken nykyinen säännöstelykäytäntö (50 cm:n vaihtelu) edesauttaa toukkien menestymistä ja lisäksi nahkiaisten ylisiirtoja kohdennetaan kunnostettuun sivujokeen. Myös Oulujoen muiden
kunnostettujen sivujokien potentiaali olisi hyödynnettävissä, se edellyttää ylisiirtoja esim. Utajärven yläpuoliseen vesistöön.
Ylisiirroissa tulee huomioida myös ajallisesti mahdollisimman pitkä ylisiirtoaika. Mikäli kannat saadaan
nousemaan niin ylisiirrot eivät saisi missään oloissa jatkuvasti vain tiettyihin lyhyisiin ajankohtiin esim.
nousevan kannan alku- tai loppupäähän. Iijoella ylösnousevan kannan muutos havaittiin, kun aiemmin
nousevia nahkiaisia ei siirretty yläjuoksulle. Ilmiö lienee sama kuin kesäsiian puuttuminen ensin siian emokaloissa sitten kesäsiian puuttumisesta saaliissa.
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4.3.2. Nahkiaisen viljely ja toukkaistutukset
Nahkiaisen toukkien viljely on aloitettu Suomessa 1980-luvulla, mutta suuremmassa mittakaavassa sitä
on harjoitettu vuodesta 1997 lähtien, jolloin Perhonjoella tuli 10 miljoonan vastakuoriutuneen toukan istutusvelvoite. Nahkiaisen viljelytoiminta on saamassa pysyvät puitteet ja toukkatuotanto on Perämeren
alueella nykyisin kymmeniä miljoonia kappaleita. Nahkiaisen viljelyä ei tiettävästi harjoiteta Suomen mittakaavassa muualla ja viljelytoiminta onkin herättänyt mielenkiintoa maailmalla.
Joista pyydystetyt emonahkiaisen otetaan hautomolle alkusyksyllä, jolloin saaliin sukupuolijakauma on
naaraspainotteinen. Nahkiaiset ovat hautomon altaissa talven yli. Tällä estetään luonnonolosuhteissa tapahtuva kuolleisuus, esimerkiksi predaation seurauksena.
Keväällä veden lämmettyä n. 10 asteeseen nahkiaiset on aiemmin lajiteltu sukupuolen perusteella. Nykyisin tästä on luovuttu. Veden lämpötilan noustua 12 – 13 asteeseen nahkiaiset nukutetaan ja lypsy sekä
hedelmöittäminen aloitetaan. Hedelmöitetty mäti siirretään suppiloihin, joissa sitä haudotaan veden lämpötilasta riippuen 1 - 3 viikon ajan. Kuoriutuneet erittäin pienet nahkiaisen toukat siirretään keräilyaltaisiin.
Muutaman viikon kuluttua liikkumaan oppineet toukat istutetaan vesistöön.
Nahkiaisten kuolleisuus laitosolosuhteissa on yleisesti ottaen varsin vähäistä. Kuolleisuutta esiintyy veden
lämpötilan kasvaessa ja on suurinta syksyllä talvisäilytykseen siirron jälkeen ja keväällä vesien lämmettyä.
Haudonnan aikana mätimunien kuolleisuus vaihtelee 40 – 70 m % välillä. Loppuvaiheessa kuoriutuneiden
toukkien kuolleisuus on noin 10 %.
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Nahkiaisen mäti haudontasuppiloissa.
Talvella 2011 RKTL:n Keminmaan kalanviljelylaitoksella emonahkiaisten suurta kuolleisuutta aiheuttivat
nahkiaisissa tavatut imumatoloiset (todennäköisesti Diplostomum petromyzi-fluviatilis), jotka syksyn 2011
lämpimien vesien yhteisvaikutuksesta heikensivät nahkiaisia ( Juntunen suullinen tiedonanto ). Em. loisten
esiintymistä tutkittiin Oulujoen, Kemijoen, Kalajoen ja Perhonjoen nahkiaisissa. Kaikissa näistä joista 2012
pyydetyissä näytenahkiaisissa esiintyi em. loista (Evira 2013).
Tuotantokustannukset toukkatuotannossa ovat pienet, sillä nahkiaisia ei ruokita, eivätkä ne tarvitse muutoinkaan erityistä hoitoa. Hoidon tarve on pienimmillään talvella ja suurimmillaan toukkavaiheessa. Vähäisestä työmäärästä johtuen nahkiaisia voidaan viljellä myös muun kalanviljelytoiminnan ohessa.
Perhonjoelle tehtyjen toukkaistutusten perusteella optimaalisin istukkaiden pituus on 6,9 mm. Istukkaiden
keskipituuden liiallinen kasvu on riski toukkien laadulle (Vikström 2012). Tutkimustulosten perusteella ei
ole voitu tehdä tarkempia arvioita toukkien selviytymisprosentista joessa. Vaikka toukkaistutusten tuloksellisuudessa on kuitenkin vaihtelua eri vuosien välillä, istutuksilla on ylisiirtojen ohella vaikutusta alas
laskeutuvien nahkiaisten määrään. Toukkaistutusten tuloksellisuuteen vaikuttavat istutuskohteen ympäristötekijöiden lisäksi mm. istukkaiden koko, kunto ja istutustekniikka, josta kaivataan lisätutkimuksia.
Sen sijaan Vikström (2012) ei havainnut kuljetusmatkan vaikuttavan istutustuloksiin.
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4.3.3 Nahkiaisen viivästetyt ylisiirrot
Viivästetyssä istutuksessa nahkiaisia säilytetään laitosolosuhteissa talven yli ja siirretään keväällä kutualueille. Tällä pyritään vähentämään ylisiirrettävien nahkiaisten ympäristöolosuhteista ja predaatiosta johtuvaa kuolleisuutta. Tuohino (2004) havaitsi Perhonjoella tehtyjen telemetriaseurantojen perusteella, että
jopa 50 % ylisiirretystä koe-erästä joutui todennäköisesti minkkien ja saukkojen ruuaksi sellaisella jokialueella missä oli niukasti suojapaikkoja. Ympäristöolosuhteet, etenkin hyyde ja lyhytaikaissäännöstely verottavat niin ikään nahkiaisia. Allasolosuhteissa nahkiaiset eivät tarvitse erityistä hoitoa eikä niitä tarvitse
ruokkia, jolloin saavutettu hyöty saadaan pienillä kustannuksilla. Nahkiaiskantojen hoidossa viivästettyä
istutusta käytetään yleisesti Pohjois-Amerikassa mutta Suomessa sitä on käytännön tasolla toteutettu
vain koeluonteisesti (Aronsuu, henkilökohtainen tiedonanto).

4.3.4. Nahkiaisen elinympäristön parantaminen
Virtavesikunnostusten tavoitteena on parantaa perattujen koskien rakenteellisia ominaisuuksia. Kosket pyritään kunnostamaan mahdollisimman monimuotoisiksi huomioiden kalojen ja muiden vesieliöiden elinympäristövaatimukset. Alkuperäiset koskialueet, sivu-uomat, tulva-alueet, mutkittelu ja koskien väliin sijoittuvat suvantoalueet pyritään palauttamaan entiseen laajuuteensa ja muotoonsa. Perkausvallien poistaminen
rannoilta palauttaa monimuotoisen rantavyöhykkeen ja tulvatasanteen. Uoman ja virtausrakenteen monipuolistaminen, kuten mutkittelu ja syvyysvaihtelut, ovat edellytyksenä pohja-aineksen (kutusoraikot ym.)
lajittumiselle ja lisäävät sen kykyä pidättää virran mukana tulevaa eloperäistä ainesta (Yrjänä 2002).
Kunnostuksilla saavutettava hyöty realisoituu vasta silloin, kun esimerkiksi kalatien kautta nousee riittävä
määrä kaloja kudulle. Nahkiainen ei yleensä pysty nousemaan teknisissä kalateissä, jos virtausnopeus on
suuri. Nahkiaiselle soveltuvaa kalatietä on kehitelty esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. Rakenteena käytetään yksinkertaista putkea, jossa virtaa sen verran vettä, että nahkiainen pystyy sen kautta nousemaan.
Nahkiainen imeytyy putken laitaan ja pystyy nousemaan hyvinkin jyrkkiä kaltevuuksia. Nahkiainen pystyy
nousemaan myös ohitusuomissa, pystyrakokalateissä ja Denil-kalateissä, mikäli virtausnopeudet pystytään pitämään sopivan pieninä. Muun muassa Isohaaran kalatien pystyrakokalatieosuudella nahkiaisen
nousu on mahdollistettu pystyraon pohjaan kiinnitettävien harjasten avulla (Sutela & al 2011). Aronsuu ja
Wennman (2012) havaitsivat Kalajoella nahkiaisten suosivan luonnonmukaista kalatietä teknisen kalatien
sijaan.
Perämeren jokien valuma-alueet ovat voimakkaasti ojitettuja, mikä heikentää sivu- ja valtajokien veden
laatua. Nahkiaiset kestävät tyypillisiä jokikaloja paremmin jokiveden runsasta kiintoainepitoisuutta sekä
matalaa happipitoisuutta. Laji on kuitenkin herkkä veden pH:n muutoksille. Jokiveden happamuus on
yleistä useissa Perämereen laskevissa joissa. Tämä vaikuttaa kielteisesti nahkiaisen fekunditeettiin, mädin hedelmöittymisasteeseen ja toukkien selviytymiseen (Myllynen ym. 1997). Esimerkiksi nahkiaisten
toukkien hapenkulutus laskee huomattavasti veden happamuuden lisääntyessä. Veden lisääntyvä happamuus aiheuttaa solun sisäisen pH:n laskun, jota se ei pysty aktiivisesti korjaamaan. Tällöin myös punasolut happamoituvat ja niiden hemoglobiinin hapensitomiskyky alenee (Mäenpää & al. 2001). Kiintoainehuuhtoumat sedimentoituvat jokiin mataloittaen uomia ja liettäen kalojen sekä nahkiaisten kutualueet
ja poikasvaiheiden elinympäristöt. Ojitukset äärevöittävät jokien virtaamia, jolloin voimakkaat ylivirtaamat
aiheuttavat uomaeroosiota ja toisaalta kesällä joet kärsivät kuivuudesta.
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5. Nahkiaisen pyynti ja pyyntitavat
5.1 Mertapyynti
Nahkiaisia on perinteisesti pyydetty kokonaan puusta valmistetuilla varpumerroilla. Perusrakenteeltaan
merta on samanlainen eri pyyntialueilla. Paikalliset piirteet ilmenevät lähinnä kopan muodossa, valmistusmateriaaleissa sekä pyyntiin asettamisessa. Mertamallit ovat kehittyneet vuosisatojen aikana eri pyyntialueiden luonnonolosuhteiden mukaan ja ne soveltuvat erilaisiin virtauksiin. Perinteiset nahkiaismerrat
ovat todellisia käsityöosaamisen taidonnäytteitä ja merran rakentamistaito vaalii parhaalla tavalla perinteitä. Elävä historia on jo arvo sinänsä, jota mertarivistöt Perämeren jokien alaosilla edustavat.
Aikaisemmin merrat tehtiin noin puolen senttimetrin vahvuisista, sileiksi veistellyistä katajan varvuista,
jotka sidottiin pehmeäksi vaivatuilla kuusen juurilla. Merran sisäpuolelle asennettiin viisi puuvyötä, jotka
pitävät merran lujasti siinä kuuluvassa muodossa. Yhteen mertaan meni noin 300 varpua. Mertaan kuului
vielä nielulaite ja kaksi pitkää keppiä eli korvaa, joiden avulla merta laskettiin koskeen tokeita vasten ja
koettaessa taas nostettiin ylös. Vaikka katajamertoja käytetään edelleen, on paju yleistynyt monin paikoin
mertojen rakennusmateriaalina.
Mertapajuiksi kelpaa yleensä pajun ensimmäisen kesän kasvu. Myös liotettua, vanhempaa pajuakin voi
käyttää. Lokakuussa pajun lehtien lähdettyä kerätään yhtä mertaa kohden 30 pienempää ja päälykuoreen
saman verran isompaa pajua. Yhden pajumerran valmistukseen kuluu aikaa kokeneelta tekijältä puoli päivää. Pajumerran käyttöikä on noin 2 - 5 vuotta kun taas katajasta tehty merta saattaa kestää kymmeniä
vuosia. Torniojoella käytetään männystä valmistettuja säle- eli päremertoja. Nykyisin mertoja rakennetaan
yleisesti myös muovipäällysteisestä metalliverkosta tai lasikuidusta. Muovipäällysteiset metallilangat ovat
nykyään yleisiä myös pajumertojen sidontalankana.
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Nahkiaisen pyyntikausi alkaa elokuun 15. päivän jälkeen. Merrat painettaan veteen illalla ja koetaan varhain seuraavana aamuna. Pyyntitapoja on pääasiassa kaksi: patopyynti ja kahluupyynti. Kahluupyynnissä
pyytäjä asettaa merrat koskien kivien väliin kahlaamalla. Kahluupyyntiä käytetään voimakkaassa virrassa
ja koskissa. Patopyynti sopii hitaampaan virtaukseen. Patopyynnissä jokeen asetetaan tokeet, joihin merrat kiinnitetään. Jotta tokeet kestäisivät, joudutaan joen pohjaa usein kevyesti raivaamaan (Tuikkala 1974).
Mertapyynnin osaajat ovat vanhempaa ikäluokkaa ja pyyntiperinteiden jatkajia on vähän. Sama suuntaus
on vielä selvemmin havaittavissa Ruotsissa, jossa pyynti on voimakkaasti vähentynyt. Mertapyynti mertojen valmistamisesta patorakenteiden eli lauttureiden pystyttäminen vaatii paljon työtä ja vaivannäköä,
joka vaikuttaa osaltaan uusien pyytäjien rekrytoitumiseen.
Sen sijaan mertapyynnin kustannukset ovat pienet, koska pyydysten ja patolaitteiden materiaalit saadaan
useimmiten suoraan luonnosta. Tämä lisää luonnollisesti pyynnin taloudellista kannattavuutta.

5.2 Rysäpyynti
Nahkiaisten rysäpyynti yleistyi Suomessa 1970-luvulta alkaen, jonka myötä nahkiaisen pyynti tehostui ja
saaliit kasvoivat vesistöjärjestelyiden aiheuttamista haitoista huolimatta. Rysäpyyntiä harjoitettiin aluksi
Kalajoella, jonne 1940-luvulla saapuneet inkeriläiset pakolaiset toivat mukanaan omia pyyntiperinteitä.
Nahkiaisrysän pyyntisyvyys on Pohjanmaan jokialueilla yleisimmin noin 1,5 metriä ja pesän vannehalkaisija 0,5 metriä. Pyyntipaikasta ja jokialueesta rysillä pyydetään kuitenkin myös huomattavasti syvemmillä
paikoilla, jolloin rysän pyyntisyvyys on pyyntipaikasta riippuvainen. Havaksen silmäkoko perässä on 8
mm ja siipiverkon 10 - 12 mm. Siipiverkkojen pituus määräytyy pyyntipaikan mukaan.
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Rysäpyyntiä käytetään virtaavissa syvemmissä vesissä. Rysät asennetaan ankkureiden ja vaajaseipäiden
avulla vastavirtaan usein jokisuille meren välittömään läheisyyteen. Siipiaidat muodostavat V-muodon,
jonka päässä on rysäpyydys. Virtauksen kasvaessa siipiaitojen kulmaa supistetaan pyydykseen kohdistuvan virran aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi. Rysän perä on tummaksi kyllästetty ja aitaverkko
on vaaleampaa havasta.
Rysät ovat mertoja huomattavasti tehokkaampia pyydyksiä. Suurin osa nahkiaissaaliista saadaan jokisuiden rysäpyynnillä, sen osuuden on arviolta 70 % kokonaissaaliista, mertapyynnin kattaessa noin 30 %
(RKTL 2004). Katajiston (2001) selvityksen mukaan Keski-Pohjanmaan jokien rysäsaaliiden pyydyskohtainen pyyntiteho oli yli kymmenkertainen mertasaaliisiin verrattuna.

5.3 Pyynnin kehittäminen
Pyynnin kehittämiseen ei nykytietämyksellä ole välitöntä tarvetta. Iijoella on tosin menestyksellisesti kokeiltu pyöreän rysän sijasta avorysämallia. Sen kalastavuus voi olla parempi kuin perinteisen rysämallin.
Pyynnin virittäminen vaatii kuitenkin enemmän työtä ja huolellisuutta.
2000-luvun vaihteessa keskusteltiin kiivaasti tehostuneen pyynnin vaikutuksesta nahkiaiskantojen vähentymiseen. Kuitenkaan ei ole todistettu, että pyynti olisi ollut syynä nahkiaisen vähentymiseen vaan ympäristötekijät ovat luultavimmin syynä kantojen heikentymiseen. Väittämää tukee myös MMM:n luonnonvarainneuvoston kannanotto (2002). Monilla jokialueilla käyttöönotetut pyyntipäivien rauhoitukset voivat
todennäköisesti turvata nahkiaiskannat, jos ja kun vesien ympäristötekijät ovat kunnossa.
Pyynnin teho vaihtelee jokikohtaisesti (Lind 1982). Kemijoella teho on ollut aikoinaan alhainen, pyyntikuolevuuden suuruusluokkaa 0,08. Pohjanmaan pienillä joilla pyyntikuolevuus on keskimäärin 0,7, jolloin Kemijoella olisi ollut pyydystettävissä 2,7 miljoonaa yksilöä/vuosi, joka vastaa Suomen aiempaa vuosittaista
kokonaissaalista. Pohjanmaan jokien suuret saaliit perustuvat siis tehokkaaseen pyyntiin.
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6. Nahkiaisen valmistustavat
6.1 Nahkiainen elintarvikkeena
” Ilmakuivatun poron ohella nahkiainen on niin kallis herkku, että hävettää syödä sellaista. Viinamadot
maksavat pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa kolme euroa kappale, ja jos herkutteluhetkestä selviytyy alle kolmella kappaleella, luonto on luja. Säästöä kertyy silti siitä, että perheen ja suvun jäsenet,
naapurit, vieraat ja käypäläiset eivät tuota herkkua suuhunsa pane.”.
Nahkiaista on käytetty ravintona vuosisatoja. Vuonna 1519 Olaus Magnusen mainitsee Tornionjoen matkakuvauksessa mm. lohen ja nahkiaisen savukalana. Nakkilalaisen kartanon 1500-luvulta peräisin olevissa tilikirjoissa mainitaan säännöllisesti nahkiainen ruokatarpeena. Tuolloin oletettavasti vain ylemmät yhteiskuntaluokat ja nahkiaisten pyytäjät ovat käyttäneet sitä erikoisherkkuna. Nahkiaisen käyttö ravintona
on esikäsittelystä johtuen yleistynyt rinnan suolan yleistymisen kanssa (Tuomi-Nikula 1977).
Nahkiainen sisältää runsaasti rasvaa. Paistetun nahkiaisen energiapitoisuus on 1270 – 1519 kJ/100 g,
josta rasvaa on 26 – 33 % ja proteiinia 17,5 %. Nahkiainen ei sisällä lainkaan hiilihydraatteja. Muilta ravintoarvoiltaan nahkiainen on varsin monipuolinen elintarvike, joka sisältää runsaasti D-vitamiinia ja monia
muita vitamiineja.
Nahkiaisten elintarvikehygieenistä laatua on tutkittu vähän. Merivirta (2007) selvitti väitöstutkimuksessa
Pohjanlahden piirissä elävien nahkiaisten raskasmetallipitoisuuksia (elohopea, kadmium ja lyijy), useita
torjunta-ainejäämiä sekä PCB-pitoisuuksia. Koska nahkiainen syö paljolti kalaa, em. aineiden pitoisuuden
olivat samansuuntaisia kuin Itämeren kalojen pitoisuudet. Elohopeaa ja kadmiumia löytyi enemmän Perämeren nahkiaisista kuin Selkämereltä ja Merenkurkusta. Lyijypitoisuudet olivat merkityksettömiä. Torjunta-aine- ja vierasainepitoisuudet olivat yleensä suuremmat eteläiseltä alueelta pyydetyissä nahkiaisissa verrattuna Perämeren alueeseen. Tämä saattaa johtua siitä, että eteläisten jokien valuma-alueella on
runsaammin maataloutta ja teollisuutta verrattuna pohjoiseen alueeseen, joka on suurelta osin erämaata.
Paistettua nahkiaista myydään runsaasti esijäähdyttämättä, joten Merivirta (2007) selvitti tutkimuksessaan
myös tuotteen pilaantumista ja mikrobiologisia riskejä. Tuote on säilyvämpi kuin hiillostetut ja savustetut
kalat yleensä. Paistettu nahkiainen alkaa pilaantua huoneenlämmössä vasta kahden vuorokauden jälkeen, mutta +3 asteessa säilyvyys oli jopa 24 vuorokautta. Vakuumisäilytyksessä +8 asteessa säilytettynä
pilaantuminen alkoi viiden viikon jälkeen. Eri valmistajien välillä säilyvyysajoissa oli eroja. Maitohappobakteerit eivät olleet dominoiva mikrobiryhmä vakuumipakatussa tuotteessa. Ruokamyrkytyksiä aiheuttavia
mikrobeja, kuten Listeria monocytogenes- tai Clostridium perfringens -bakteereita ei paistetussa tuotteessa todettu. Staphylococcus aureusta havaittiin mahdollisesti jälkikontaminaationa kahdessa näytteessä
(0.67 %). Yhdessä raakanahkiaisnäytteessä (1.5 %) todettiin Clostridium botulinum–itiöitä (Merivirta 2007).

6.2 Nahkiaistuotteet
Perämeren alueella toimii neljä nahkiaisjalostajaa, jotka ostavat nahkiaiset raakana jalostetavaksi. Lisäksi
lähes jokaisessa Perämereen laskevan joen jokivarressa on ainakin yksi pieni nahkiaispaistamo, joka toimii vain sesonkikautena.
Suurin osa paistamoiden myynnistä menee alueelliseen suoramyyntiin, osa mahdollisesti torimyyntiin.
Hyvänä nahkiaisvuotena saatu lisätulo voi olla merkittävä tulonlähde paistajalle, toisena vuotena toiminta
voi muistuttaa lähinnä harrastusta. Paistetun nahkiaisen kappalehinta on eurosta ylöspäin ollen etelässä
jopa yli neljä euroa kappaleelta. Hinta vaihtelee vuosittain nahkiaissaaliiden mukaan myös nahkiaisen
koko vaikuttaa hintaan.
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Sesonkiajan ulkopuolella nahkiaistuotteiden myynti on vähäistä eikä tuotteita ole helppoa löytää markkinoilta. Nahkiaista on käytetty raaka-aineena jalosteissa hyvin vähän, vaikka se soveltuisi hyvin pitkällekin
jalostetuksi tuotteeksi (vrt.6.2 Helsingin Silakkamarkkinoilla tehty nahkiaisjalosteiden makutesti v.2004).
Markkinoilla on kuitenkin ympäri vuoden mm. purkitettuja nahkiaisia. Ainakin himankalainen Polar Gourmet on valmistanut säilykkeitä hiillos- ja savunahkiaisesta sekä suorittaa rahtipurkitusta myös asiakkaiden toivomusten mukaan.

6.2.1. Hiillosnahkiainen
Pääasiallisin ja nykyisin Suomessa käytännössä ainoa tapa valmistaa nahkaiset on hiillostaminen. Nahkiaiset liikkuvat ainoastaan yöaikaan, joten pyynnit koetaan aamuisin. Nahkiaiset tuodaan paistettavaksi
elävinä saaveissa. Nahkiaiset tapetaan ja veri poistetaan suolavedessä välillä sekoittaen. Suolakylpyvaihe
vaihtelee, voi kestää yön yli tai muutamien tuntien ajan. Isoilla paistamoilla käytetään sekoittamiseen konetta, joka hoitaa em. vaiheen reilussa tunnissa. Kun veri on poistunut nahkiaisista, ne pestään kylmällä
vedellä huolellisesti. Nahkiaiset ladotaan ritilälle vieri viereen ja työnnetään kuumaan mieluiten leppähaloilla lämmitettyyn uuniin. Uunissa palaa ritilän molemmin puolin avotuli, alla käytetään hieman hiillosta.
Nahkiaiset paistetaan molemmin puolin. Paistoaika on noin 25 - 30 minuuttia, jolloin lämpötila nousee
tuotteessa 90 - 114 asteeseen. Paiston jälkeen nahkiaiset irrotetaan toisistaan.
Kypsän nahkiaisen tunnistaa siitä kun se katkeaa sitä taitettaessa. Parhaimmillaan nahkiainen on juuri uunituoreena ja lämpimänä. Tuote myydään pääosin tuoreeltaan toreilla, kauppahalleissa ja erikoismyymälöissä. Hiillosnahkiaisia on myyty ainakin 1600-luvulta lähtien nipuissa eli ”kerpoissa”. Kerpo sisältää 30
nahkiaista ja yksi ”siteeksi poikittain”. Kerpoittain myynti on luonteenomaista Etelä-Suomen pyyntialueilla
kun taas muualla Suomessa myyntiyksikkönä on käytetty kappaletta tai kiloa (Tuomi-Nikula 1977).
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6.2.2 Muut valmistustavat
Etenkin hiillosnahkiaista käytetään erilaisten marinadien ja kastikkeitten kanssa.
Paistettuna nahkiainen säilyy hyvin mutta paistetut nahkiaiset voidaan säilöä myös etikkaliemeen. Litran
etikkaliemeen käytetään 9 dl vettä, 1 dl väkiviinaetikkaa. Lisätään merisuolaa ja sokeria sekä kokonaisia
maustepippureita ja laakerinlehtiä. Ainekset sekoitetaan keskenään. Nahkiaisten on oltava jäähdytettyjä
ja etikkaliemen viileää ennen yhdistämistä. Liemi voidaan maustaa omien makutottumusten mukaan.
Perinteisen nakkilalaisen nahkiaiskeiton aineosat ovat 1,5 litraa vettä, 8 isoa perunaa, 6 nahkiaista, juureksia, pippuria ja suolaa. Tuoreet nahkiaiset pilkotaan 2 – 3 cm:n pituisiksi paloiksi. Palat pestään huolellisesti kylmällä vedellä. Nahkiaiset laitetaan kattilaan ja kiehautetaan, jonka seurauksena nahkiaisten
pinnalle muodostuu rasvainen kerros. Peitekerros tulee pestä pois kylmän veden alla. Palat laitetaan
takaisin kattilaan kiehumaan, lisätään perunat ja mahdolliset juurekset. Sekaan lisätään suolaa ja pippuria
makutottumusten mukaan.
Kastikkeista yleinen on sinappikastike. Sinappikastikkeeseen tarvitaan 1 kanamunan keltuainen, 2 ruokalusikallista sinappia, 2 ruokalusikallista sitruunamehua, 1 teelusikallinen sokeria, valkopippuria ja tilliä
sekä desilitra ruokaöljyä. Aluksi sekoitetaan sinappi, keltuainen, sitruunamehu, sokeri ja pippuri. Öljy lisätään pienissä erissä hyvin vatkaten. Lopuksi lisätään tilli.
Nahkiaiset voidaan myös marinoida. 1 kerpun vastapaistettujen nahkiaisten marinadiin tarvitaan 1 litra
etikkaa, 4 litraa vettä, pussillinen kurkunsäilöntäainetta, 4 dl sokeria ja pari 2 laakerinlehteä.
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7. Nahkiaismarkkinat
7.1. Nykyinen nahkiaiskauppa
Nahkiaisen saalismäärät vaihtelevat huomattavasti vuosien välillä ja myös pyyntikauden aikana. Tämän
johdosta nahkiaisen pyynnin jakaminen kaupalliseen ja kotitarvekalastukseen on hankalaa. Nahkiaisen
pyytäjien joukossa on ammattikalastajia, jotka nahkiaisen kalastuksen lisäksi harjoittavat muutakin kalastusta. Joukossa on myös paljon pyytäjiä, jotka keskittyvät yksinomaan nahkiaisen pyyntiin. Monet lähtökohtaisesti kotitarpeekseen nahkiaista pyytävät voivat hyvänä vuonna myydä osan saaliistaan. Nahkiaismarkkinat muistuttavatkin monilta osin toisen samankaltaisen erikoistuotteen, jokiravun, markkinoita.
Nahkiaisen pyynnin ammattimaisuutta voidaankin mitata lähinnä pyyntiponnistuksen perusteella, mutta
suurista saalisvaihteluista johtuen tämäkin mittaa heikosti pyynnin ammattimaisuutta.
Pohjanmaalla toteutetun kalastajille suunnatun kyselyn mukaan (Katajisto 2001) puolet pyytäjistä määrittelivät itsensä kotitarvekalastajiksi, kolmannes harrastelijoiksi, 20 % puoliammattilaisiksi sekä 5 % kokonaan ammattilaisiksi. Edellä esitetty tieto kuvaa lähinnä nahkiaisten pyytäjien omaa asennoitumista
toimintaansa. Kalastuslain mukaan ammattimaiseksi kalastajaksi katsotaan kalastaja, joka myy saaliinsa
tai osan siitä. Tämän määritelmän mukaan voidaan arvioida, että valtaosa nahkiaisen pyytäjistä harjoittaa
ainakin välillä ammattimaista toimintaa.
Nahkiaisenpyynti kuuluu piirteiltään ammatti- ja virkistyskalastuksen välimaastoon. Alkutuottajien omintakeisuuden johdosta myös nahkiaismarkkinat ovat tavallista monisyisemmät. Toiminnan ammattimaisuutta voidaan mitata esimerkiksi käytettyjen pyydysten lukumäärällä. Nahkiaissaaliin koko määrittelee myös
toiminnan ammattimaisuutta, yhtäkkinen suuri saalis päätyy markkinoille kun taas pienemmillä saaliilla
nahkiaiset käytetään itse.
Noin 90 % nahkiaisista myydään alkutuottajalta eteenpäin jalostamattomina. Perämeren alueella vuonna
2010 tämän arvo oli kalastajille 446 000 €. Vuonna 2010 Perämeren alueella toteutettiin 240 000 nahkiaisyksilön ylisiirrot, minkä rahallinen arvo oli noin 140 000 €. Elintarvikekäyttöön jäi 610 000 kpl:n saalis, jonka
arvo oli 356 000 €. Kalastajien saama nahkiaisen keskihinta vuonna 2010 oli noin 10 - 12 €/kg. Alkutuottajille
jäävän tulon arvoa lisää myös se, että pienet nahkiaispaistamot usein pyytävät itse paistettavat jalosteensa.
Nahkiaissaaliin arvo kalastajille on vuosittain noin 400.000 – 500.000 euroa. Saaliin määrä ei välttämättä
lisää kalastajien kokonaistuloja. Nahkiaismarkkinat ovat hajanaiset ja kun saalista on enemmän, niin kalastajahinta putoaa nopeasti. Ottaen huomioon nahkiaisen jalostus ja nahkiaiseen liittyvät muut toiminnat
on nahkiaisen merkitys alueella vähintään miljoonan euron luokkaa.
Nahkiaisen ympärillä on ns. harmaan talouden alue, jonka kokoa on vaikea arvioida. Kotitarvekalastaja
joutuu maksamaan myyntituotoistaan veroa henkilöverotuksensa yhteydessä. Kokonaissaaliin arvo jakautuu yhteensä Perämeren vajaan 300 nahkiaisenpyytäjän kesken.
Suuri osa Perämeren nahkiaissaaliista myydään alueen jalostajille ja nahkiaisten hoitotoimiin, lähinnä ylisiirtoihin. Perämeren alueella kalanjalostajat H. Kuha Iissä ja Hätälä Oy Oulussa ja Annunen Raahessa
ovat suurehkoja nahkiaisenjalostajia. Tornionjoen Kukkolankoskella toimii Kalaliike Haavi, joka ostaa nahkiaisia Ruotsin Kalixjoelta ja Suomen puoleisilta Perämeren rannikolta Iijoelle asti. Myös satakuntalainen
paistaja Mäkinen on useina vuosina ostanut merkittävimmän osan Perämeren alueen nahkiaissaaliista.
Ravintoloihin ja tavaratalojen kalatiskeille saaliista päätyy vain marginaalinen osa.
Nahkiaisia on alettu tuoda Etelä-Suomen ja ilmeisesti myös Pohjois-Suomen markkinoille jossain määrin
Baltiasta, lähinnä Virosta. Varsinkin huonoina nahkiaisvuosina tuontinahkiaisia voi esiintyä myös pohjoisemmilla nahkiaismarkkinoilla. Tuonnin todellista mittakaavaa on vaikea arvioida sillä muualta tuodut nahkiaiset eivät näy Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastoissa erillisenä lajina, vaan ne tilastoidaan
kategoriaan ”muut kalalajit” (Nylander suull. ilm.).
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Simon nahkiaismarkkinat.
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Baltiasta tuodut nahkiaiset tunnistaa parhaiten niiden suuremmasta koosta. Suurin Suomesssa pyydetyn
nahkiaisen pituus on 46,6 cm mutta Suomen jokien nahkiaiset ovat harvoin yli 35 cm pitkiä, kun taas
Baltian nahkiaisten pituus tavanomaisesti ylittää tämän. Esimerkiksi Latviassa nahkiaisen keskipaino on
82,0 – 95,5 grammaa. Tuontinahkiaisten laatua on pidetty heikkona. Virolaisia nahkiaisia on tarjottu myös
Perämeren rannikon jalostajille raakana ja pakastettuna, mutta ne eivät ole saavuttanut suosiota pohjoisen nahkiaismarkkinoilla ja jalostajien keskuudessa (Auno henkilökohtainen tiedonanto).
Tuontinahkiaisten kauppaa voidaan pitää uhkana kotimaiselle nahkiaiskaupalle varsinkin heikkoina nahkiaisvuosina, jolloin suomalaisen nahkiaisen hinta on korkea ja saatavuus vaikeutuu. Tuontinahkiaisten
heikompi laatu etenkin ensimmäisiä käyttökokemuksia keräävälle kuluttajalle antaa väärän kuvan nahkiaisesta herkkuruokana ja voi tulevaisuudessa heijastua myös kotimaisen nahkiaisen kysyntään.

7.2. Kaupan ja markkinoinnin kehittäminen
Nahkiaisen ostajia ovat useimmiten keski-ikäiset sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta riippumatta.
Nuoremmille ikäpolville nahkiainen on elintarvikkeena tuntemattomampi. Katajiston (2001) tekemän kyselyyn osallistuneista noin puolet ostaa nahkiaisjalosteita säännöllisesti tai on niitä joskus maistanut. Yleisesti nykyiseen jalostetarjontaan ja tuotteiden hintoihin oltiin kyselyssä tyytyväisiä. Nahkiaisjalosteiden
saannin suurena ongelmana pidettiin niiden vaikeaa löydettävyyttä ja erityisesti sitä, ettei niitä ole enää
tarjolla jokilaaksojen yläjuoksujen paikkakunnilla. Myyntipaikoista tai -ajoista ei saada riittävästi tietoa,
joka viittaa kehittymättömiin jakelukanaviin ja markkinoinnin puutteisiin. Toisaalta jos nahkiaiset saadaan
nykyisellä käytännöllä helposti kaupaksi, tarvetta markkinoinnin ja jakelukanavien kehittämiseen ei nähdä.
Nahkiaiselinkeinon kehittäminen edellyttää hoitotoimien ja pyynnin kehittämisen lisäksi kysynnän vahvistumista. Nykyistä suurempi kysyntä saadaan aikaan vain tehokkaiden markkinointiponnistusten avulla.
Täten markkinointiin ja nahkiaista koskevaan tiedotukseen olisi panostettava selvästi nykyistä enemmän.
Saulamo (2004) esitti Kymenlaakson ja Pohjanmaan nahkiaisen pyytäjien verkostoitumista, joka edesauttaisi markkina-alueen laajentamisessa mm. Pietarin alueelle. Myös Katajiston (2001) mukaan pyytäjien
tuottajaringeissä jalostusta, markkinointia ja myyntiä voitaisiin keskittää. Tämä osaltaan edesauttaisi riittävien resurssien luomista vientiäkin varten.
Jalostustoimintaan liittyvää henkilökohtaista riskiä voitaisiin pienentää kalastajien keskinäisellä yhteistyöllä. Näin saataisiin vakiinnutettua nahkiaisjalosteiden tuotantoa sekä myyntiä ajan ja paikan suhteen,
jolloin valmiita nahkiaistuotteita saataisiin pyynnin jälkeen nopeasti yhä laajemmalle asiakaskunnalle. Korkeampi jalostusaste jatkaa myös myyntisesonkia.
Myyntisesonkia ja pyyntikauden ajoittaisia saalishuippuja voidaan jatkaa tai tasata välivarastoinnilla, jossa
saalis siirretään elävänä altaisiin. Saalis voitaisiin jalostaa myöhemmin pienemmissäkin erissä kysynnän
mukaan. Allassäilytyksessä nahkiainen menestyy yleensä hyvin ja kuolleisuus on vähäistä. Välivarastointia
voidaan käyttää myös alkukauden nahkiaisten laadun varmistamiseksi. Pyyntikauden alussa voi esiintyä
makuvirheitä nahkiaisen suolen sisällön vuoksi. Puhtaassa vedessä välivarastoidun saaliin laatu paranee,
sillä nahkiainen käyttää altaassa suolen ravinnon.
Keskeisenä haittana nahkiaistuotteiden kaupalle ovat vallitsevat ennakkoluulot, jotka johtuvat usein esteettisistä tekijöistä. Jalostusastetta nostamalla voidaan vaikuttaa esteettisyyteen liittyviin ennakkoluuloihin ja saada uudet kuluttajat tottumaan nahkiaisen käyttöön herkkuruokana. Esimerkiksi Fisherman’s
Food Oy toteutti 2004 Helsingin Silakkamarkkinoilla eri nahkiaisjalosteiden maistatuksia. Paistettua nahkiaiskalapihviä uskalsivat maistaa kaikki nekin, jotka muuten jättivät nahkiaisen väliin. Se oli erityisesti
lapsiperheiden suosikki (Saulamo 2004).
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Nahkainen on kysytty herkku vanhempien ikäluokkien keskuudessa mutta monet nuoret eivät ole nahkiaista koskaan maistaneet. Nahkiaisen kysynnän hiipuminen tulevaisuudessa voi vaarantaa kokonaisen
pyyntikulttuurin ja tärkeän osan perinteikästä ruokakulttuuria, ellei nuoremmille ikäluokille tarjota mahdollisuutta ensikokemukseen nahkiaistuotteista. Paikalliset nahkiaisen ympärille rakentuneet tapahtumat ovat erinomaisia markkinointitilaisuuksia nimenomaan nuoria kuluttajia ajatellen. Tapahtumiin liittyvä
oheistoiminta ja nahkiainen nivoutuvat myönteisellä tavalla toisiinsa. Nahkiaisen tunnettuus paranee ja
siihen totutaan. Nahkiainen voidaan tapahtumien kautta kokea positiivisena osana paikallista perinnettä
ja sen käyttö elintarvikkeena saa luontevasti hyväksynnän myös nuorten keskuudessa. Nahkiaistapahtumat ovat vain harvojen ulottuvilla. Ensimmäinen makukokemus tulisi olla mahdollista mahdollisimman
monelle nuorelle kuluttajalle.

7.3. Nahkiainen ja matkailu
Toistaiseksi käytännössä käyttämättömän mahdollisuutena tulisi kehittää nahkiaiseen liittyvää matkailutoimintaa. Helpoimmin nahkiainen voidaan yhdistää matkailuun rannikkoseudulla järjestettävien nahkiaistapahtumien myötä. Nahkiaismarkkinoita tai nahkiaiseen liittyviä tapahtumia järjestetään ainakin Simossa,
Kokkolassa, Kalajoella ja myös Satakunnassa Nakkilassa. Nahkiaismarkkinat houkuttelevat laajalta alueelta nahkiaisen ystäviä ja pysäyttävät matkailijoita viipymään pitempään rannikkoseudun paikkakunnilla.
Nahkiaisen pyynnin ja valmistuksen ympärille on
kuitenkin mahdollista kehittää myös ohjelmapalvelutoimintaa. Satakunnassa toimivalla Nakkilan
Nahkiaispaistamolla matkailija voi seurata nahkiaisen paistoa ja ruokailla paistamon tehtaanmyymälässä. Toistaiseksi matkailijalla ei ole kuitenkaan
juuri mahdollisuutta päästä tutustumaan ja seuraamaan nahkiaisen pyyntiä. Esimerkiksi perinteinen
mertapyynti on sopiva ohjelmapalvelunumero monelle luontomatkailuun erikoistuneelle yritykselle
ja perinteistä sekä erikoisuuksista kiinnostuneille
matkailijoille. Ohjelmaan on helppo liittää nahkaisen paistoa ja ruokailua. Näin nahkainen tulisi
erikoisherkkuna tutuksi myös aikaisempaa kokemusta omaamattomille ulkomaita myöten. Ohjelmapalvelutoiminta lisäisi nahkiaisen pyynnistä
saatavaa tuloa, edistäisi nahkiaisen ja pyyntikulttuurin tunnettuutta. Nahkiaisen ympärille rakennetun ohjelmapalvelutoiminnan kehittämisen myötä
pyyntielinkeinon houkuttelevuus kasvaisi nuorempien ikäluokkien keskuudessa elinkeinotoiminnan
monipuolistuessa ja pyyntikulttuurin jatkuvuus olisi
turvatumpaa. Uudet yrittäjät kokeilevat ennakkoluulottomasti elinkeinon rajoja ja etsivät aiempaa
laajakatseisemmin lisätulon ansaitsemismahdollisuuksia kalastusmatkailusta.
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8. Johtopäätökset
8.1. Nahkiaiskannat ja saaliit Perämerellä
Suomen arvioitu nahkiaisen kokonaissaalis on nykyään ollut noin miljoona kappaletta, josta 80 -90 %
saadaan saaliiksi Perämeren alueelta. Nahkiaiskantojen tila on heikentynyt voimakkaasti kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana. Suomen nahkiaissaalis ylitti vielä 1970-luvulla kolmen miljoonan yksilön
rajan ja saalistasoa sääteli lähinnä nahkiaisen kulutus. Vuoden 2010 kokonaissaalis oli vain 57 % vuoden 2000 saaliista. Vuosittaisen nahkaissaaliin arvo kalastajahinnalla tarkasteltuna on nykyisin vähintään
400 000 euroa, saaliin kokonaismerkitys n 1 miljoona euroa. Merkittävä osa tilastoidusta nahkiaissaaliista
käytetään vuosittain nahkiaiskantojen hoitoon rakennetuissa vesistöissä, yli puolet saaliista päätyy elintarvikkeiksi. Perämeren rannikolla nahkiaisen pyytäjiä on noin 300 ja nahkiainen on jokialueiden selvästi
merkittävin luonnontuote.
Lapin läänissä merkittäviä nahkiaisjokia ovat Tornio-, Kemi- ja Simojoki. Pohjois-Pohjanmaan rannikon
joet muodostavat Suomen tärkeimmän nahkiaisenpyyntialueen. Iijoen saaliit ovat suurimmat valtakunnan
mittakaavassa. Muita merkittäviä jokia ovat Oulu-, Siika-, Pyhä- ja Kalajoki. Kalajoen keskimääräinen
nahkiaissaalis on Suomen kolmanneksi suurin saaliin päätyessä täysimittaisena markkinoille. Keski-Pohjanmaalla on kaksi merkittävää nahkiaisjokea, Lestijoki ja Perhonjoki.
Lähialueilla Latviassa on vahvin nahkiaisen pyynti- ja käyttökulttuuri. Nahkiaisen tunnettuus ruokana on
hyvä. Latviassa on 50 - 100 ammattimaista nahkiaisen pyytäjää ja uusien pyytäjien rekrytointi helppoa.
Latvian vuosittainen nahkiaissaalis vaihtelee 0,5 – 2 miljoonaa kappaleen välillä. Nahkiaista jalostetaan
teollisessa mittakaavassa ja siitä saatava hinta on kalamarkkinoiden kärkipäässä. Myös Virossa nahkiaisella on vahva asema. Viron nahkiaissaaliit ovat pitkällä aikavälillä laskeneet ja vuosittainen saalis on
lienee noin puolet Latvian saaliista.
Sen sijaan Ruotsissa pyytäjäkunta on ikääntynyttä ja perinteiden jatkuminen vaakalaudalla. Ruotsin tilanteeseen verrattuna, Suomessa pyydykset ovat tehokkaampia, aktiivisia pyytäjiä on enemmän. Myös
kauppa on kehittyneenpää ja markkinointia on tutkittu. Vaikka Suomessa pyynti- ja käyttökulttuuri on
elinvoimaisempaa, nahkiaisen pyynnin tulevaisuus kulkee pyytäjäkunnan ikääntymisen myötä Ruotsissa
vallitsevaa tilannetta kohti.
Suomen vuosittaiset nahkiaissaaliit vaihtelevat voimakkaasti. Esimerkiksi Kuivajoella nahkaissaaliin vaihtelu on ollut kymmenkertainen. Kalajoella tehtyjen tutkimusten mukaan nahkiaisen kalastuskuolleisuus
oli vuosina 1980 - 2009 korkeimmillaan 64 % ja keskimäärin 50 %. Yhden joen tietoja ei voida yleistää,
mutta huomioiden Kalajoen tehokaan rysäpyynnin, voidaan arvioida muiden jokien kalastuskuolleisuuden
olevan huomattavasti Kalajokea alhaisempi.
Nahkiaista ja sen hyödyntämistä on tutkittu lajin merkitykseen nähden vähän. Nahkiaiskantojen taantumisen syyt eivät ole täysin tiedossa, mutta on ilmeistä, että ihmistoiminta vesistöjen valuma-alueilla, jokien
patoamiset, rannikon makeavesialtaat, perkaukset ja muut vesistöjärjestelyt ovat vaikuttaneet niin Suomen kuin Ruotsinkin puoleisten jokien nahkiaistuotantoon.
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8.2. Nahkiaiskantojen hoitotoimet
Velvoitteina olevien nahkiaisten ylisiirtojen tavoitteena on turvata jokien luontaista tilaa vastaava nahkiaissaalis ja pyynnin jatkuvuuden turvaaminen. Patoaltaat eivät kuitenkaan ole optimaalisia nahkiaisen talvehtimis-, kutu- ja toukkatuotantoalueita ja ylisiirtojen tuloksellisuus on usein paikoin heikkoa. Lohen osalta luontaisia kutualueita pyritään ottamaan poikastuotantoon. Sama tavoite täytyy olla nahkiaiskantojen hoidossa.
Vaikka ylisiirtovelvoitteiden toteutuksessa on osoitettavissa selviä puutteita, velvoitteet ovat todennäköisesti olleet merkittävä tekijä nahkiaisen selviämiseen. Ylisiirtojen tuloksellisuuden edellytykset ovat
olleet heikoimmat Kemijoella, koska nahkiaisen toukkien ja aikuisten nahkiaisten elinehdot ovat varsinkin
Isohaaran yläpuolella ovat huonot. Ylisiirtokäytäntöjä kehitettäessä on kiinnitettävä enemmän huomiota
nahkiaisen elinehtoihin eri elämän vaiheissa. Oleellisinta ei ole ylisiirrettävien nahkiaisten määrä, vaan
toukkatuotantoon soveltuvien alueiden laatu ja laajuus. Ylisiirroissa tärkeää on myös ylisiirrettävien nahkiaisten ajallinen jakautuminen. Kun nahkiaiskannat saadaan nousuun, niin ylisiirrot eivät saa kohdistua
esim. vain alkuvaiheessa nouseviin nahkiaisiin vaan ylisiirtoa on jaksotettava koko nousuajalle.
Iijoella ylisiirtoja on kohdennettu hoitotulosten parantamiseksi patoaltaisiin laskeviin sivujokiin ja nykyisin uudestaan voimalaitosten yläpuoliselle jokiosuudelle. Tätä käytäntöä on syytä soveltaa myös muilla
jokialueilla. Ounasjokeen on voitu siirtää Isohaaran alapuolelta merilohia, joten Kemijoen voimalaitosten
yläpuolisille alueille kalatautiriskeihin perustuva nahkiaisten ylisiirtokielto ei ole enää perusteltu.
Sivujokien potentiaaliset toukkatuotantoalueet tulee inventoida sekä arvioida kunnostusmahdollisuuksia
niin jokiuomissa kuin niiden valuma-alueillakin. Samoin tulee selvittää voidaanko vapaita lähialueiden jokia hyödyntää ylisiirtojen istutuskohteina.
Lestijoella Korpelan voimalaitoksen yläpuolisia laajoja tyhjillään olevia toukkatuotantoalueita tulisi hyödyntää. Tällaisten kohteiden kartoitus ja käyttöönotto on syytä tehdä mahdollisimman nopeasti ja laajasti.
Oulujoen muiden kunnostettujen sivujokien potentiaali olisi hyödynnettävissä esim. Utasen yläpuolisen
alueen kunnostetut alueet.
Nahkiaisen toukkien tuottaminen kontrolloiduissa olosuhteissa on kehittynyt erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana. Viljelyllä pystytään tuottamaan alhaisilla kustannuksilla huomattavia toukkamääriä. Perhonjoelle tehtyjen toukkaistutusten perusteella optimaalisin istukkaiden pituus on 6,9 mm. Istutustulokset
vaihtelevat vuosittain. Istutusten tuloksellisuuteen vaikuttavat ympäristötekijät, istukkaiden kunto ja istutustekniikka.
Myös nahkiaisen viivästetty siirtoistutus tulee ottaa koetoiminnan piiriin. Ylisiirrettävät nahkiaiset voidaan
säilyttää edullisesti viljelyoloissa, vältytään predaatiolta ja muulta luonnon kuolleisuudelta, etenkin alueilla
missä on niukasti nahkiaiselle soveltuvia talvihabitaatteja. Keväällä nahkiaiset voidaan istuttaa ennalta tutkituille hyville poikastuotantoalueille. Vaikutus nahkiaiskantojen tulevaisuuteen on mitä ilmeisimmin
suurempi kuin syksyn siirtoistutuksissa. Kustannukset talvisäilytyksestä ovat joka tapauksessa pienet.
Jokien kunnostaminen hyödyttää myös nahkiaista. Tämä edellyttää, että nahkiaisen elinkierto ja elinympäristövaatimukset otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa, kuten esimerkiksi Kalajoen kunnostamisessa on menestyksellisesti toimittu. Myös valuma-alue kunnostuksilla on oleellinen merkitys nahkiaiskantojen turvaamiselle. Eteläisen Perämeren rannikon jokien valuma-alueilla sulfaattimaiden maankäyttö
aiheuttaa vesistöihin happamoitumisriskin, joka on otettava huomioon myös nahkiaiskantojen hoidossa.
Perämereen laskevien jokien nahkiaisissa tavatun imumatoloisen vaikutusta jokien nahkiaistuotantoon
ei tunneta. Näin ollen on tärkeää tutkia laajemmin ja tarkemmin loisen esiintymistä nahkiaisissa ja niiden
vaikutusta nahkiaistuotantoon sekä estää mahdollisesti uhkaava kannan romahdus.
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8.3. Nahkiaisen pyynti ja pyyntitavat
Pyyntimuotojen tulevaisuutta tarkasteltaessa rysäpyynti vaivattomampana pyyntimuotona säilyttänee
asemansa, kun taas pyytäjäkunnan ikääntyessä mertapyynnin työläys voi uhata pyyntimuotoa. Toisaalta
pyynnin pienet kustannukset ja eräiden jokien rysäpyyntikiellot edesauttavat mertojen käytön jatkuvuutta.
Voimalaitosjoilla on huomattava, että pääasia ei voi olla vain velvoitteen täyttäminen vaan pyyntivahvan
nahkiaiskannan ja -saaliiden turvaaminen. Voimalaitosjoilla kalastajien pyynnin rajoittaminen pelkästään
ylisiirtopyynnin vuoksi ei välttämättä ole perusteltua.
Nahkiaisen pyynnin järjestelyt vaihtelevat eri jokien välillä merkittävästi, mutta yhteistä kaikille joille on,
että pyynti perustuu vuosikymmeniä jopa vuosisatoja vanhoihin käytäntöihin. Perinteistä mertapyyntiä
harjoitetaan lähes jokaisella pyyntijoella, mutta suhtautuminen rysäpyyntiin vaihtelee ja useissa joissa
rysäpyynti on kokonaan kielletty.
Mertapyynti näyttävineen tokeineen ja mertoineen edustaa parhaimmalla tavalla rannikkoseudun elävää
historiaa, jolla on ehdottomasti vaalimisen arvoista kulttuuriperintöarvoa. Pyyntiperinteen säilyttämiseksi
on pyrittävä rekrytoimaan nuoria pyytäjiä sekä luomaan pyyntijärjestelyillä ja koulutuksella siihen riittävät
edellytykset.
Nahkiaisen pyynnillä on suuri taloudellinen ja sosiaalinen merkitys Perämeren jokisuiden väestölle. Nahkiainen tarjoaa lisätulonlähteen monille jokivarren asukkaille. Pyynti on toisaalta kalastukseen ja muihin
eränkäyntimuotoihin verrattava harrastus, jolla on jo sinänsä sosiaalinen merkitys. Nahkiaisen myötä monilla paikkakunnilla kokoonnutaan viettämään syksyisiä maistajaisia ja markkinoita, joiden oheistapahtumien ja – tarjonnan myötä nahkiaisen pyynti hyödyttää myös muita elinkeinoja. Nahkiaistapahtumia
voidaan laajentaa useammalle Perämeren rannikon paikkakunnalle. Erikoisuutensa vuoksi nahkiaisen ja
pyyntiin liittyvää tapahtumaa on mahdollista viedä myös kauemmaksi rannikolta isoihin asutuskeskuksiin.

8.4. Nahkiaisen valmistus
Nahkiaista on tutkittu suhteellisen vähän, mutta se tiedetään ravintona hyväksi. Nahkiainen nousee jokeen syksyllä, jolloin se myös valmistetaan tuoreeltaan. Nahkiaiseen on kertynyt runsaasti ravintovaroja,
jotta se selviää kutuvaelluksestaan pitkän talven yli. Nahkiainen tuotteena on säilyvämpi kuin hiillostetut
ja savustetut kalat yleensä. Paistettu nahkiainen alkaa pilaantua huoneenlämmössä vasta kahden vuorokauden jälkeen mutta +3 asteessa säilyvyys on jopa 24 vuorokautta. Vakuumisäilytyksessä +8 asteessa
säilytettynä pilaantuminen alkoi viiden viikon jälkeen.
Nahkiaista valmistetaan Suomessa käytännössä vain hiillostettuna. Suurin osa syödään sellaisenaan, osa
säilötään etikkaan. Lisäksi nahkiaista on saatavilla vähäisessä määrin purkitettuna.
Nahkiaisen jalostukseen vaikuttaa nahkiaissaaliiden rajut vaihtelut, raaka-ainetta on vaihtelevasti saatavilla. Saaliiden vaihtelut heijastuvat raaka-aineen hintaan. Heikkoina nahkiaisvuosina hiillosnahkiaiset
saadaan hyvin kaupaksi, mutta hyvinä vuosina markkinoille kaivataan monipuolisempaa jalostetarjontaa.
Perämeren alueella toimii neljä nahkiaisjalostajaa, jotka ostavat nahkiaiset raakana jalostetavaksi. Lähes
jokaisessa Perämereen jokivarressa on ainakin yksi pieni sesonkiaikana toimiva nahkiaispaistamo, joiden
myynti on pääosin suoramyyntiä.
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8.5. Nahkiaiskauppa ja markkinointi
Nahkiaisen pyyntiaika alkaa elokuun 15 päivä ja kestää käytännössä jäiden tuloon saakka. Nahkiaista
voidaan pyytää kohtuullisen pienillä pyyntikustannuksilla, nahkiainen on erityis- ja sesonkituote. Se tuo
merkittäviä tuloja jokivarsien asukkaille. Vuosittaiset saaliin vaihtelut vaikeuttavat markkinointia ja jakelukanavien luomista. Toisaalta nahkiaisenpyynti kuuluu piirteiltään ammatti- ja virkistyskalastuksen välimaastoon. Pyyntiin liittyvää ”harmaan kaupan” laajuutta on vaikea arvioida, mutta se osaltaan vaikeuttaa
elinkeinon kehittämistoimia.
Suuri osa Perämeren nahkiaissaaliista myydään nykyisin alueen jalostajille, aiemmin nahkiaisia vietiin
runsaasti Poriin. Osa saaliista menee nahkiaisten hoitotoimiin, lähinnä ylisiirtoihin. Ongelmana pyynnin
tulokselle on nahkiaissaaliiden myynti jalostamattomina. Alkutuottajien myymästä saaliista vain noin 10 %
myydään jalostettuna. Pyytäjän saama korvaus jalostamattomasta nahkiaisesta on usein vain noin 20 %
jalosteina myytävistä nahkiaisista. Nahkiaiskaupan hajanaisuus, jalostuksen vähäisyys ja myös ”harmaa
kauppa” vähentävät kalastajien saamaa tuloa varsinkin hyvinä nahkiaisvuosina, jolloin nahkiaisen kalastajahinta laskee tuntuvasti. Hinnan lasku ei näy yhtä selvänä kuluttajalle.
Kaupan ja markkinoinnin kehittämiseksi tulee lisätä pyytäjien yhteistoimintaa ja verkostoitumista. Yhteistyön myötä voidaan kehittää jalostusta, markkinointia ja luoda tehokkaita jakelukanavia laajemman käyttäjäkunnan saavuttamiseksi. Nahkiaisten välivarastointi voi olla tärkeä yhteistoiminnan muoto, joka jatkaa
ja tasata sesonkia ja parantaa saaliista saatavaa tuottoa.
Välivarastointi voidaan toteuttaa siten, että pyytäjät keräävät kukin sovitun osan saaliista samoihin allastai varastotiloihin, josta saalis myydään keskitetysti kysynnän mukaan. Samalla välivarastoinnilla voidaan
varmentaa tai parantaa alkusyksystä nahkiaisen laatua. Kuolleisuus allassäilytyksessä on todettu alhaiseksi ja kustannukset pieniksi, mikä osaltaan parantaa välivarastoinnin kannattavuutta. Saalis voidaan
yhteistoiminnassa myös jalostaa ennen jakelua.
Yhteistoimintamuoto voi olla pyynnin ja matkailuelinkeinon hyödyntäminen. Perinteisen nahkiaisen pyynnin
mahdollisuuksia matkailuyritysten ohjelmapalvelussa tuleen selvittää. Pyynnistä saatavan tulorakenteen laajeneminen voi osaltaan edistää nuorempien pyytäjien rekrytoimista alalle ja turvata pyyntiperinteen säilymisen.
Nahkiaisen tunnettuutta voidaan edistää esim. erityisen perinneruoka-hankkeen kautta, jossa nahkiaisella
on keskeinen osa. Hankkeen kohderyhmänä tulee olla nuoret kuluttajat ja hankealue tulee ulottua myös
perinteisten nahkiaisalueiden ulkopuolelle. Hankeen avulla voidaan järjestää nahkiaiseen liittyviä teemapäiviä esimerkiksi kouluissa, messuilla ja muissa tapahtumissa, joissa voidaan tavoittaa nuoremman ikäluokan kuluttajat.
Nahkaisen ulkomaantuonnista ei ole selvää käsitystä sillä tuontia ei tilastoida nahkiaisen osalta lajikohtaisesti. Virosta tarjotaan ajoittain nahkiaisia myös Pohjois-Suomen markkinoille, mutta sen osuutta Perämeren rannikolla ei voida arvioida. Tuontinahkiainen saadaan harvoin elävänä ja tuoreena paistettavaksi.
Tämä heikentää tuntuvasti nahkiaisen laatua ja ilmeisesti myös sen säilyvyyttä, mikä voi vaikuttaa heikentävästi yleiseen imagoon nahkiaisen käytölle elintarvikkeena. Tuontinahkiaiset voi yleensä erottaa Perämeren nahkiaisesta, ne ovat selvästi kookkaampia. Nahkiaisten ulkomaan tuontia voidaan pitää uhkana
Perämeren nahkiaiselle ja nahkiaisen pyyntikulttuurille.
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8.6. Toimenpide-ehdotuksia
Ylisiirtojen kehittäminen: voimalaitosaltaat soveltuvat heikosti nahkiaisen toukkatuotantoon. Sivuvesistöjä niin joen omia kuin lähialueidenkin luonnontilaisia jokialueita voidaan hyödyntää istutuskohteina nykyistä tehokkaammin. Näistä alueista tulee saada kattavaa tietoa, mikä edellyttää potentiaalisten alueiden
inventointia. Erityisesti Kemijoen toukkatuotantoa on parannettava. Ylisiirroissa nahkiaismäärien sijasta
on tutkittava ja otettava huomioon (yli)siirtoalueiden soveltuvuus nahkiaisen toukkatuotantoon. Samoin
ylisiirrot on suoritettava mahdollisimman pitkällä aikavälillä elokuun alusta aina nousun loppuun asti.
Nahkiaisen viljelyn ja toukkatuotannon kehittäminen: nahkiaisen viljelyä ja toukkaistutuksiin soveltuvia alueita tulee selvittää. Samaan aikaan on selvitettävä istutusten vaikutuksia sekä istutusten kehittämismahdollisuudet.
Viivästettyjen siirtoistutusten kokeileminen: nahkiaiset on toistaiseksi ylisiirretty syksyisin. Muuttuneissa vesistöissä talviset olot ovat kuitenkin usein nahkiaisen selviytymiselle epäedullisia. Laitosoloissa
nahkiaiset talvehtiminen on helppo järjestää ja vaatii vähän taloudellisia panostusta. Keväällä toteuttavat
voivat tuoda syksyn siirtoihin verrattuna huomattavasti parempia tuloksia.
Nahkiaisen pyynnin tulevaisuuden turvaaminen: nuoremman ikäluokan nahkiaisen pyytäjien rekrytoinnille on luotava edellytykset tiedottamalla pyynnin ja nahkiaisen mahdollisuuksista. Pyyntijärjestelyillä ja
opastuksella on tarjottava mahdollisuus toiminnan aloittamiseen.
Verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen: pyytäjien verkostoituminen edistää ja kehittää lähes
kaikkia nahkiaiseen liittyviä osa-alueita. Etenkin yhteistyöllä toteutettavaa saaliin välivarastointia ja markkinointia tulee kehittää. Saaliit vaihtelevat vuosittain ja myös pyyntikauden aikana merkittävästi. Välivarastoinnin avulla markkinointia voidaan kehittää ja ajoittaa ajankohtiin, jolloin saalista on muutoin heikosti
tai ei ollenkaan saatavilla.
Nahkiaisen tunnettuuden ja markkinoinnin parantaminen: nahkiaiseen liittyy ennakkoluuloja, joita voidaan poistaa oikein suunnatulla tiedotuksella ja ennen kaikkea mahdollisuuksilla saada maistaa ja kokeilla
oikein valmistettua erikoisherkkua. Erityisesti nuorten kuluttajien keskuudessa on lisättävä nahkiaisen
tunnettuutta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi erityisen perinneruokahankkeen avulla, jossa nahkiaisella on keskeinen rooli. Hankkeen pääasiallisen kohderyhmänä voivat nuoret kuluttajat.
Nahkiainen ja matkailun kehittäminen: nahkiaiseen sisältyy monia mielenkiintoisia ja nykyihmisiä kiinnostavia asioita, jotka liittyvät sekä perinteisiin että itse nahkiaiseen. Nahkiainen ainutlaatuisena eliönä,
nahkiaisen elämä, pyyntiperinteet, nahkaisen valmistaminen ja käyttö on erikoisuuksia ja mahdollisuuksia, joita tulee kehittää osana rannikon matkailuelinkeinoa.
Nahkiaisen valmistus ja alkuperämerkinnät: nahkiaisen valmistukseen liittyy tekijöitä, jotka heikosti
toteutettuna voivat aiheuttaa valmiiseen tuotteeseen virheitä. Tämä yhdessä nahkiaiseen liittyvien epäluulojen kanssa voi aiheuttaa tuotetta ensi kertaa maistavalle ainaisen esteen nahkiaisen hyödyntämiselle.
Toisaalta ulkomaisen nahkiaisen tuonti on muodostumassa suureksi uhkaksi kotimaiselle nahkiaiselle.
Kotimaista nahkiaista selvästi kookkaammat nahkiaiset eivät välttämättä kaukaa tuotuna ole yhtä laadukkaita kuin kotimainen nahkiainen. Nahkaiselle on saatava alkuperämerkintä ja yleensäkin myytävänä
olevista nahkiaisista on saatava kuluttajille entistä parempaa tietoa.
NAHKIAISEN HOITO-OHJELMA: maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarainneuvosto laati ja esitti
vuonna 2002 nahkiaiskantojen hoito-ohjelman toteuttamista. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella
on ollut vireillä 2011 nahkiaiskantojen hoito-ohjelman laatiminen ja sen toteuttaminen. Nahkiaiseen liittyviä nahkiaisselvityksiä selvityksiä on tehty käytännössä vain vesistöjen rakentamiseen tai muuttamiseen
liittyvinä osatutkimuksina. Virallisia tutkimuksia, joilla pyrittäisiin selvittämään ja edistämään nahkaisen
elämää ja menestymistä ei ole toistaiseksi toteutettu ollenkaan. Nahkiaisen hoito-ohjelma tulee vihdoinkin
saada voimaan ja toimia nahkiaisen tulevaisuuden turvaamiseksi on alettava toteuttaa suunnitelmallisesti.
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9. Tiivistelmä
Nahkiainen Perämerellä on elävää, vahvaa perinnettä. Jokivarsien elämään kuuluu erottamattomaan osana nahkiaisenpyynti ja nahkiaisen hyödyntäminen. Perämeri on kiistattomasti maamme merkittävin nahkiaisalue, peräti nahkiaissaaliista 80 - 90 % saadaan saaliiksi Perämeren laskevista joista.
Alueen tärkeimmät nahkiaisjoet ovat Tornio-, Kemi, Ii-, Siika-, Pyhä- Kala- ja Lestijoki. Nahkiaisen merkitys on säilynyt Suomessa Ruotsia selvästi voimakkaampana. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että
Suomessa voimalaitosjoilla on asetettu myös nahkiaisille velvoitteita. Ruotsissa näitä ei ole. Toisaalta
esimerkiksi Latviassa nahkiainen on maan sisävesien kalatalouden tärkein tuote.
Perämeren alueen nahkiaissaaliin arvo on pelkästään kalastajahinnalla laskettuna vuositasolla 400.000
-500 000 euroa. Merkittävä osa saaliista menee ylisiirtoihin, eikä siten päädy lainkaan kulutukseen. Voidaan arvioida, että kaksi kolmannesta nahkiaissaaliista päätyy jalostettuna kuluttajalle. Jalostetun nahkiaissaaliin arvo Perämeren alueella on vähintään miljoona euroa.
Nahkiaissaaliit voivat vaihdella lajille tyypillisesti voimakkaasti niin vuosittain kuin pyyntikauden aikana.
Tämä vaikeuttaa nahkiaisen markkinointia ja kauppaa. Jokikohtaisia saalisvaihteluja korostaa se, että
nahkiainen ei ole kotijokiuskollinen. Vähävetisinä vuosina saaliit voivat olla eri jokialueilla erilaiset kuin
vastaavasti runsasvetisinä kausina. Rahallisen arvon lisäksi nahkiaisen pyynti elävöittää jokisuistoja ja on
viimeinen pala vanhaa jokisuistojen kalastuskulttuuria, joka on laajasti säilynyt nykypäivään.
Suomessa voimatalouden nahkiaiskannalle aiheuttamia vahinkoja on kompensoitu pääosin nahkiaisten
ylisiirroilla voimalaitospatojen yli. Voimaloiden patoaltaat eivät ole optimaalisia kutu- ja toukkatuotantoalueita, nahkiaisen lisääntymisen kannalta keskeiset alueet ovat olleet pääosin siirtojen ulkopuolella.
Sivuvesistöjen ja voimaloiden yläpuolisia alueita on hyödynnetty liian vähän. Tämä korostuu erityisesti
Kemijoen osalla.
Ylisiirroilla on ollut merkitystä nahkiaiskannan säilymiselle, mutta nahkiaissaaliit ovat olleet erityisen heikkoja 2000 luvulla. Runsasvetisen vuoden 2012 saalis oli kuitenkin 2000 luvun muuhun saaliiseen verrattuna hyvä. Tämä antaa uskoa siihen, että nahkiaisen tulevaisuutta voidaan turvata kehittämällä sen
hoitotoimia.
On ilmeistä, että nykymittainen nahkiaisenpyynti ei uhkaa nahkiaiskantoja. Nahkiaisen pyyntimenetelmistä rysäpyynti säilyttänee asemansa, kun taas pyytäjäkunnan ikääntyessä mertapyynnin työläys voi uhata
pyyntimuotoa. Pyytäjäkunnan ikääntyminen on saaliiden taantumisen ohella suurin uhka pyyntikulttuurin
jatkuvuuden kannalta.
Nahkiaista on käytetty ravintona vuosisatoja. Jalostusta on Suomessa kehitetty hyvin vähän verrattuna
esimerkiksi Latviaan. Käytännössä nahkiaista valmistetaan meillä vain hiillostettuna. Jalostusta vaikeuttaa voimakkaat saalisvaihtelut. Nahkiainen on muutoinkin sesonkiluonteinen erikoisherkku, sen tunnettuus on heikko. Etenkin nuoret kuluttajat usein vieroksuvat nahkiaista ravintona esteettisistä syistä.
Vaikka nahkiaisella on suuri taloudellinen ja sosiaalinen merkitys jokialueillemme, niin nahkiaiseen liittyviä
tutkimuksia on tehty toistaiseksi erityisen vähän. Nahkiaiselinkeinon kehittäminen edellyttää pikaisesti nahkiaista käsittävän hoito-ohjelman laatimista ja sitä seuraavia suunnitelmallisten kehittämistoimien
aloittamista.
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Liite Nahkiaisenpyytäjät ja pyydykset 2010
Taulukko 4. Perämereen laskevien jokien kalastusoikeuden haltijat, nahkiaisenpyytäjät vuonna 2010 sekä
käytettyjen pyydysten lukumäärä. (lähde, kalastusoikeuksien haltijat)
Joki

Kalastusoikeuden haltija

Nahkiaisenpyytäjät (lkm)

Pyydykset (kpl)
Rysät

Torniojoki

Manttaalioikeudet

Kemijoki

Kemin Kirkonkylän osakaskunta

Simojoki

Simonkylän maa- ja vesialueiden osakaskunta

10

Kuivajoki

Kuivajoen osakaskunta

12

140

Olhavajoki

Manttaalioikeudet

3

20

Iijoki

Etelä-ja Pohjois-Iin kalastuskunnat

22

Kiiminkijoki

Haukiputaan kalastajaseura

25

375

Oulujoki

Oulun kaupunki

4

12

Siikajoki

Siikajoen osakaskunta

20

Olkijoki

Pattijoen kalastajainseura

2

Pattijoki

Pattijoen kalastajainseura

2

2

Pyhäjoki

Pyhäjoen ks

45

30

150

Kalajoki

Kalajoen ks, Kalajoen Etelänkylän osk

40

30

150

Siiponjoki

Rahjankylän jakokunta

7

Pöntiönjoki

Himangan kalastajainseura

10

3

15

Lestijoki

Himangan kalastajainseura

60

30

300

Alaviirteenjoki

Lohtajan kalastajainseura

1

Lennonjoki

Marinkaisten kalastajainseura

Perhonjoki

Useita (kts. Liite 1.)

11

38

107

297

193

1926

YHTEENSÄ

20

Merrat

yritys & 2

470
2

48

10

150
9

28

61

62

