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Nieriä on esiintynyt Saimaan vesistössä viime jääkaudesta, noin kymmenen tuhannen  

vuoden ajan. Se, kuten saimaannorppakin, 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. Vuosina 2013–2015 

tehdyissä nieriän emokalapyynneissä saatiin saaliiksi yhteensä vain 27 koirasta ja 43 naarasta. 

Vuonna 2005 Kuolimolla tehdyissä koenuottauksissa saatiin vain kaksi nieriää. 

Emokalapyyntien tarkoituksena on ollut luoda uusia emokalastoja Luonnonvarakeskuksen 

Enonkosken kalanviljelylaitokselle. Emokalahankkeen tavoite on järjestää nieriän elinolosuhteet 

niin, että tulevaisuudessa olisi luontaisesti lisääntyvä ja mahdollisesti kalastettavissa oleva laji. 

Nieriän tilannetta ovat parantaneet Isonselän rauhoituspiiri ja sen ulkopuoliset verkon 

silmäkokorajoitus- ja kieltoalueet. Rauhoituspiirin alueella on Kuolimon kalastusalueen 

päätöksellä ”kaikki kalastus kiellettyä lukuun ottamatta koho-ongintaa, katiskakalastusta, heitto- 

ja perhokalastusta (uistelu kielletty), nuottausta jään päältä ja sellaisen muikkuloukun käyttöä, 

joka ei ole miltään osin silmällä pyytävä”. 

 

Nieriä yhdessä merivaelteisten taimenten, meriharjuksen ja järvilohen kanssa ovat äärimmäisen 

uhanalaiseksi luokiteltuja kaloja. Seuraava uhanalaisuusluokitus on ”luonnosta hävinnyt”. 

Tähän kategoriaan kuuluvat monni ja sampi. Järvilohi on onnistuneiden suojelutoimenpiteiden 

ansiosta onnistuttu palauttamaan luokasta ”luonnosta hävinnyt” luokkaan ”äärimmäisen 

uhanalainen”. Järvilohen ja taimenen uhanalaisuus on johtunut pitkälti ylikalastuksesta mutta 

myös lisääntymisalueiden tuhoutumisesta ja vaellusesteistä. Nieriä on tällä hetkellä rauhoitettu 

valtioneuvoston asetuksella Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan 

välisellä alueella sekä muualla Vuoksen vesistössä syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 

päivään. Osakaskunnilla ja kalatalousalueilla on merkittävä osavastuu lajien säilyttämisestä 

paikallisia kalastusrajoituksia ja sääntöjä määriteltäessä. Positiivisia päätöksiä valtakunnassa 

ovat olleet kalastuslakia korkeammat alamitat ja paikalliset rauhoitusalueet. 



 

 

Nieriäkantoja osaltaan uhkaa perinnöllisen monimuotoisuuden kapeneminen, mikä pitkällä 

aikavälillä uhkaa kannan elinkelpoisuutta ja siten palauttamistoimenpiteiden onnistumista. 

Osasyynä tähän on mm. eri kalastustapojen aiheuttama sivusaaliskuolleisuus.  

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. 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. Kalastuslain tarkoituksena 

on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon pohjautuen järjestää kalastus sosiaalisesti, 

ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, turvaten kalavarojen kestävä ja monipuolinen 

tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä monimuotoisuus ja suojelu. Merkittävää uhkaa 

äärimmäisen uhanalaiselle nieriälle aiheuttavien kalastusmuotojen salliminen on vasten 

kalastuslain 1 § pykälää. Rauhoitusalueita on tarvittaessa laajennettava, ja kaikki 

sivusaaliskuolleisuutta nieriälle aiheuttava kalastus kiellettävä kriittisillä alueilla – oli kyse 

verkkokalastuksesta, troolauksesta tai muusta kalastuksesta. Kaiken kalastuksen säätelyn 

lähtökohtana tulee olla äärimmäisen uhanalaisen saimaannieriän suojelu. Varsinkin troolaus on 

nähty erittäin merkittävänä Kuolimon nieriäkantaa uhkaavana tekijänä. 

 

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. Vuonna 2006 julkaistussa 

Saimaannieriän toimenpideohjelmassa on Kuolimo luokiteltu saimaannieriän palauttamisen 

kannalta soveltuvuudeltaan 1. ryhmään. Sen perusteluissa mm. todetaan, että ”Kuolimon 

nieriäkannan elvyttämiseen liittyvät toimenpiteet on asetettava kaikkien muiden toimenpiteiden 

edelle”. Tämä tarkoittaa myös nieriäkantojen elvyttämisen kannalta haitallisimpien 

kalastusmuotojen kieltämistä koko elinkierron ajan, niin syönnös- kuin lisääntymisalueilla. Myös 

kalastuksenvalvonta on oleellisessa roolissa uhanalaisten kalojen suojelussa. Suojeluun ja 

kalastuksen säätelyyn liittyvien toimenpiteiden ja päätösten tulee avoimia ja järkiperusteisia 

sekä niiden tulee pohjautua saimaannieriän suojelutarpeeseen. 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 olemassa 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. WWF toivoo viisautta päätöksentekoon ja on 

valmistautunut seuraamaan tilanteen kehittymistä.  
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