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Kuolimon kalastusalueen hallitus    4.5.2010 
Savitaipale 

  

ASIA:  Lausunto Kuolimon nieriän suojelutarpeesta ja oikaisupyyntö kalastusalueen 

vuosikokouksen päätökseen 20.4.2010  

 
Nieriä on esiintynyt Saimaan vesistössä viime jääkaudesta, noin kymmenen tuhannen 

vuoden ajan. Se, kuten Saimaan norppakin, on historian saatossa selviytynyt oletettavasti 

erilaisista ilmastollisista kausista. Monofiiliverkkojen yleistyminen 60-luvulla lisäsi sekä 

nieriän pyynnin tehokkuutta että sen osuutta järvikalastuksen sivusaaliissa. Nieriä katosi 

pian suuresta osaa Saimaan vesistöä ja siitä tuli uhanalainen. Sitä on tuettu massiivisin 

istutuksin ja sen biologiaa ja ekologiaa on tutkittu mittavin valtiollisin ja paikallisin hankkein. 

Ainoan luonnossa lisääntyvän eteläisen isonieriä kannan arvellaan asustavan Kuolimolla. 

Tänä päivänä nieriä on Suomen ainoa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu kala. Seuraava 

uhanalaisuusluokitus on ”luonnosta hävinnyt”. Tähän kategoriaan kuuluvat monni ja sampi 

sekä tuoreempana Saimaan lohi, jonka uhanalaisuus – toisin kuin nieriän – johtuu 

ylikalastuksen lisäksi paljolti myös lisääntymisalueiden tuhoutumisesta.   

Kalastuskunnilla ja kalastusalueilla on merkittävä osavastuu lajien säilyttämisestä paikallisia 

kalastusrajoituksia ja sääntöjä määriteltäessä. Positiivisia päätöksiä valtakunnassa ovat 

olleet kalastuslakia korkeammat alamitat ja paikalliset rauhoitusalueet. Nyt suunnitelmissa 

oleva ammattikalastuksen salliminen nieriän rauhoitusalueella Kuolimolla on vastuuton ja 

lyhytkatseinen päätös, joka vaarantaa koko eteläisen isonieriäkannan olemassaolon. 

Kuolimon nieriäkannan suojelussa tavoitteena on oltava suotuisan suojelun tason 

saavuttaminen nieriän säilymiseksi luontaisessa ympäristössään pitkällä aikavälillä. Tämän 

edellytyksenä ovat Saimaan tuki-istutukset mutta myös riittävä määrä turvallisia, 

rauhoitettuja elinympäristöjä kriittisen tärkeiksi katsotuilla alueilla. Kalastuksen avaaminen 

Isoselän rauhoituspiirissä olisi räikeässä ristiriidassa tämän kanssa ja voi tarkoittaa 

kuoliniskua äärimmäisen uhanalaiselle nieriälle. Nieriän ahdingon syistä on erilaisia 



 

 

näkemyksiä. On kuitenkin ymmärrettävä, että kalastus on kuolleisuussyistä se ainoa, johon 

me voimme vaikuttaa ja nopeasti. Näin myös negatiivisessa mielessä. 

WWF vaatiikin, että nieriän rauhoitusaluetta koskeva kalastuksen säätely käsitellään 

uudelleen ja kaikenlaista kalastusta rajoitetaan, ei missään nimessä lisätä. 

WWF puhuu näkyvästi kotimaisen kalan ja näin myös kalastuksen, myös 

sisävesikalastuksen säilymisen puolesta. Kalastuksen tulee kuitenkin olla kestävää, eikä se 

esimerkiksi saa vaarantaa muiden lajien, kalalajienkaan, olemassaoloa. 

Kalastuskieltoalueiden käytöstä maailmalla on saatu hyviä tuloksia. Se, että kalastuksen 

alueellisesta tai ajallisesta rajoittamisesta hyötyvät useat lajit, näkyy lopulta yleensä myös 

itse kalastuskieltoalueiden ulkopuolisten alueiden saaliiden kasvuna. Rauhoitusalueella 

pyynniltä säästyvien lajien lisääntyminen onnistuu paremmin, ja koska paikallisten kantojen 

voimistuessa kalat levittäytyvät tasaisesti ympäristöönsä, hyötyvät kalastuskieltoalueesta 

pitkällä juoksulla myös kalastajat. Ei ole todisteita kalojen pakkautumisesta suojelualueiden 

sisään. Jos tiheydet siellä ovat ulkopuolisia alueita suurempia, tarkoittaa se yleensä sitä, 

että kalastus niiden ulkopuolella on liian voimakasta, mikä selittää eron.  

EU:n kalastuslainsäädännön varovaisuusperiaate koskee myös suomalaista kalastuksen 

säätelyä. Tiedot nieriän lisääntyvän kannan tilasta ovat epävarmoja. Varovaisuus-

periaatteen mukaisesti mitä epävarmempia kalakannan tilasta ollaan, sitä voimakkaammin 

kalastusta tulee rajoittaa. Tehty päätös kalastuksen avaamisesta nieriän rauhoitusalueella 

tulee käsitellä uudelleen ja muuttaa nieriälle suotuisaksi.   

WWF toivoo viisautta päätöksentekoon ja on valmistautunut seuraamaan tilanteen 
kehittymistä. 
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