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1. Johdanto

Harjus kuuluu luontaisesti Vuoksen vesistöalu-
een virtavesien ja suurten järvien kalastoon. Vie-
lä 1900-luvun alussa harjuskannat olivat runsaat 
suuressa osassa Saimaata. 1900-luvun puolivälin 
jälkeen kannat ovat taantuneet voimakkaasti ko-
ko alueella. Kantojen heikentymisen myötä myös 
harjuksen esiintymisalue vesistöalueen järvissä 
on supistunut huomattavasti. Harjus on hävinnyt 
kokonaan laajoilta alueilta. Olemassa olevat kan-
nat ovat pääosin heikkoja tai erittäin heikkoja. Vain 
joillakin harvoilla ja suppeilla alueilla kantojen on 
arvioitu olevan kohtalaisia. Harjuskantojen jatkuva 
heikkeneminen ja niiden elinalueen supistuminen 
on jatkunut aivan viime vuosiin saakka. 

Suomen lajien edellisessä uhanalaisuusluokituk-
sessa (Rassi ym. 2010) harjuksen Etelä-Suomen 
sisävesikannat on luokiteltu silmälläpidettäviksi, 
mutta vuonna 2019 harjuskannat ovat heikentyneet 
luokkaan vaarantuneet leveyspiirin 65°00’N etelä-
puolisilla vesialueilla. Ainakin järvikutuisen harjuk-
sen osalta kantoja voidaan kuitenkin perustellusti 
pitää uhanalaisina pitkään jatkuneen taantumisen 
ja elinalueiden supistumisen takia suurimmassa 
osassa Vuoksen vesistöaluetta.

Harjuskantojen taantumisen syytä ei tiedetä var-
muudella. Nieriän tapaan myös harjus on kirkkaita, 
kylmiä ja hapekkaita vesiä suosiva kalalaji. Kanto-
jen kehitys Vuoksen vesistöalueella on ollut hyvin 
samankaltainen nieriän kanssa. On mahdollista, 
että kantojen taantumiseen vaikuttaneet tekijät 
ovat molemmilla lajeilla samoja. Nieriän kohdalla 
oletettiin, että pitkäaikaisilla ilmastonmuutoksilla, 
Saimaan pinnan useita kertoja jääkauden jälkeen 
tapahtuneilla laskuilla, rehevöitymisellä, kalalajien 
runsaussuhteiden muutoksilla, tehostuneella ka-
lastuksella ja muullakin ihmisen toiminnalla on vii-
meisten 200 vuoden aikana, ja varsinkin viime vuo-
sikymmeninä ollut oma vaikutuksensa (Hyytinen 
ym. 2006).

Vuoksen vesistöalueelle on jo laadittu toimenpi-
deohjelma kolmelle voimakkaasti taantuneelle la-
jille, järvilohelle, järvitaimenelle ja nieriälle. Toimen-
pideohjelmien avulla pyritään vaikuttamaan näiden 
lajien hoitotoimiin, mm. kalastuksen säätelyyn. 
Harjuskantojen selkeän taantumisen takia katsot-
tiin tarpeelliseksi laatia toimenpideohjelma myös 
harjukselle Vuoksen vesistöalueen alkuperäisten 

harjuskantojen tulevaisuuden turvaamiseksi. Oh-
jelma tarjoaa yhtenäisen tietopohjan toimenpi-
teineen kaikille niille, jotka tulevat asemansa vuoksi 
olemaan mukana toimeenpanossa. Ohjelma sisäl-
tää harjuskantojen hoidon ja suojelun keskeiset lin-
jaukset.

Harjuksen hoito-ohjelmatyön käynnisti vuonna 
2008 perustettu Vuoksen vesistöalueen harjus-
toimikunta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ve-
tovastuulla. Ohjelman laadintaan on osallistunut 
vuosien kuluessa suuri joukko asiantuntijoita ka-
latalousalan eri organisaatioista, mm. (TE-) ELY-
keskuksista: Kauko Poikola, Miko Malin, Timo 
Takkunen, Timo Turunen, Lasse Hyytinen ja Jari 
Simola, MMM:stä: Jouni Tammi, (RKTL:stä) Luon-
nonvarakeskuksesta Jorma Piironen, Jarmo Mak-
konen ja Nina Peuhkuri, Jyväskylän yliopistosta: 
Pekka Sundell, SVK:sta: Risto Tarikka sekä muista 
sidosryhmistä (Imatran Kala ja Kaviaari Oy): Tomi 
Menna ja Pekka Martikainen. Pekka Sundellin ko-
koamasta ohjelman luonnosversiosta tehtiin laaja 
kuulemiskierros vuonna 2017. Pitkän valmistelu-
vaiheen päätteeksi lopulliseen muotoonsa ohjel-
man täydensivät ja viimeistelivät Juuso Korhonen 
ja Niilo Valkonen Future Missions Oy:stä.
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2. Taustaa

2.1 Harjuskantojen suojelun 
perusta
Suomi on monin kansainvälisin sopimuksin (mm. 
Rion Sopimus, EU:n luontodirektiivi) sitoutunut säi-
lyttämään muun muassa uhanalaisiksi luokitellut 
kalalajit ja -kannat mahdollisimman monimuotoi-
sina. Tarkoituksena on turvata perinnöllisen moni-
muotoisuuden ja biodiversiteetin säilyminen suoje-
lemalla luonnonvaraisia elinympäristöjä, eläimiä ja 
kasveja siten, että saavutetaan suotuisan suojelun 
taso. Tämä edellyttää, että laji pystyy pitkällä aika-
välillä selviytymään luonnollisen elinympäristönsä 
elinkelpoisena osana eikä lajin luontainen levinnei-
syysalue pienene tai ole vaarassa pienentyä tule-
vaisuudessa. Luontodirektiivin mukaan suojelun ta-
so ei ole suotuisa silloin, kun kannan säilyminen on 
viljelyn ja istutusten varassa. 

Vuonna 2016 voimaan tulleen kalastuslain tar-
koituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan 
tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologi-
sesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö 
ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja 
monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elin-
kierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon moni-
muotoisuus ja suojelu (Kalastuslaki 379/2015 § 1).

2.2 Harjuskantojen suojelun 
vastuutahot

Kalataloutta koskevat asiat kuuluvat maa- ja met-
sätalousministeriön (MMM) hallinnonalaan. MMM 
vastaa myös luonnonsuojelulain (1096/1996) 37 § 
sekä luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) 17 § 
nojalla niistä uhanalaisiksi määritetyistä kalalajeis-
ta, joilla on taloudellista merkitystä. Harjus kuu-
luu taloudellisesti arvokkaisiin kalalajeihin ja siten 
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan. 
Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarastra-
tegian (MMM 2001) ensimmäisenä päämääränä 
on hoitaa ja käyttää luonnonvaroja eettisesti ja 
vastuullisesti siten, että niiden elinvoimaisuus, uu-
siutumis- ja tuottokyky turvataan kestävän käytön 
periaatteen mukaisesti. MMM:n tulosohjauksessa 
toimivat Järvi-Suomen ja Rannikko-Suomen ELY-

keskusten kalatalouspalvelut vastaavat kalastus-
lainsäädännön toimeenpanosta ja muista MMM:n 
määräämistä tehtävistä Vuoksen vesistöalueel-
la. ELY-keskukset muun muassa koordinoivat ja 
rahoittavat uhanalaisten kalakantojen suojeluun 
liittyviä hankkeita ja tehtäviä. Pohjois-Savon ELY-
keskuksen ylläpitämällä sivustolla www.jarvilohi.
fi on tarjolla tietoa Vuoksen vesistön uhanalaisten 
kalalajien nykytilanteesta.

Vuoden 2016 alusta voimaan astuneen kalas-
tuslain (379/2015) mukaan kalakantojen hoidosta 
ja hyödyntämisestä omilla vesialueillaan vastaavat 
Metsähallitus sekä kalaveden osakaskunnat (en-
tiset kalastuskunnat). Osakaskunnat ovat kalave-
sien omistajayhteisöjä, jotka toimivat yhteisalue- ja 
kalastuslainsäädännön mukaisesti kalakantojen 
hoidossa ja hyödyntämisessä omilla vesialueillaan. 
Osakaskunnilla ja jopa yksittäisillä jaettujen vesi-
alueiden omistajilla voi vesialueiden sijainnin mu-
kaan olla merkittävä rooli harjuskantojen hoidossa 
ja suojelussa. On tärkeää, että osakaskunnilla on 
tieto harjuksen elin- ja lisääntymisalueiden sijain-
nista ja harjuskantojen tilasta omilla vesialueillaan.

Kalavesien hoitoa on tärkeää suunnitella myös 
osakaskuntatasoa laajemmin. Kalatalousalueet 
muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisiä alueko-
konaisuuksia, joiden kalastusoloja järjestettäessä 
noudatetaan yhtenäisiä toimenpiteitä. Niiden jä-
seniä ovat osakaskunnat, vesialueiden omistajat, 
alueella toimivat kaupallisten kalastajien järjestöt 
sekä virkistyskalastajien eduista huolehtivat jär-
jestöt. Kalatalousalueen tärkein instrumentti käy-
tännön asioiden linjaamisessa on käyttö- ja hoito-
suunnitelma. Siihen kirjataan ne linjaukset, joiden 
mukaan kalavesiä käytetään ja hoidetaan kestävän 
käytön periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmat tu-
levat käyttöön 2020-luvun alussa. Sitä ennen osa-
kaskuntien päätösvaltaa ohjaavat kalastuslaki ja 
-asetus. 

Kalavarojen hyödyntäjinä toimivat erityisesti va-
paa-ajankalastajat. Vastuullisen ja kestävän kalas-
tuksen toteutuminen käytännössä perustuu usein 
kalastajien omaan näkemykseen kalastuksensa 
vaikutuksista, kalastusta koskeviin toimintaohjei-
siin ja viime kädessä säädöksin rajoitettuun ka-
lastukseen. Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen 
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vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä niiden 
alueelliset jäsenjärjestöt ohjaavat ja neuvovat jä-
senistöään kalastusta ja kalakantojen hoitoa kos-
kevissa asioissa. Lisäksi ne toteuttavat kestävää 
kalastusta edistäviä hankkeita.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tehtävänä on 
huolehtia maa- ja elintarviketalouden, metsätalou-
den sekä kalatalouden geenivarojen monimuotoi-
suuteen ja kestävään käyttöön liittyvistä toimen-
piteistä. Luonnonvarakeskuksen vesiviljely vastaa 
valtion kalanviljelytoiminnasta, jonka keskeisenä 
tehtävänä on ylläpitää vesiviljelyn keinoin taloudel-
lisesti arvokkaita kalakantoja ja niiden perinnöllistä 
monimuotoisuutta. Kalanviljelylaitokset on raken-
nettu muun muassa arvokalakantojen säilyttämistä, 
vahvistamista ja tutkimusta varten. Emokalakasva-
tuksella säilytetään uhanalaisia kalalajeja ja -kan-
toja sekä tuotetaan mätiä jatkokasvatusta ja istu-
tuksia varten. Luonnonvarakeskuksella ei ole tällä 
hetkellä viljelyssä Vuoksen vesistön harjuskantoja, 
eikä harjus kuulu sopimuskasvatuksen piiriin. Sopi-
muskasvatuksen yleisenä tarkoituksena on turvata 
uhanalaisten ja taantuneiden kantojen istukastuo-
tantoa ja kalastusmahdollisuuksia muun muassa 
tilanteissa, joissa velvoitehoidon vajaa mitoitus ei 
riitä turvaamaan lajin tai kannan säilymistä luonnon 
kierrossa (Westman 1995).
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Vuoksen vesistön valuma-alueen pinta-ala on noin 
68500 km2, josta Suomen puolella on noin 52700 
km2. Se on suurin kaikista Suomen valuma-alu-
eista. Vesialueiden kokonaispinta-ala Suomen 
puolella on 11000 km2. Alue on hyvin runsasjärvi-
nen (järvisyys on noin 20 %). Vesistöalueella on 
useita isoja järvialtaita. Samassa tasossa olevaan 
Suur-Saimaan altaaseen kuuluu mm. Pyhäselkä, 
Orivesi, Haukivesi, Pihlajavesi, Puruvesi ja Etelä-
Saimaa. Muita suuria järviä ovat mm. Pielinen, Kal-
lavesi, Höytiäinen ja Pyhäjärvi (kuva 1).

Vesistöalueella on useita vesireittejä. Pohjoisin 
on Kallaveden reitti, joka puolestaan jakautuu Iisal-
men ja Nilsiän reiteiksi. Kallavedestä vedet virtaa-
vat Haukiveteen Leppävirran reittinä ja Heinäveden 

reittinä, johon yhtyy idästä Juojärven reitti. Toinen 
pohjoisen pääreitti on Pielisen reitti, johon yhtyy 
idästä Koitajoen reitti. Pielisen reitti laskee Pielisjo-
kea pitkin Pyhäselkään, johon laskevat pohjoisesta 
myös Höytiäisen vedet. Pyhäselältä vedet virtaa-
vat Oriveden kautta Haukiveteen ja sieltä edelleen 
Pihlajaveden kautta Etelä-Saimaalle. Osittain Ve-
näjän puolella sijaitsevan Pyhäjärven vedet las-
kevat Puhoksen voimalaitoksen kautta Oriveteen. 
Etelä-Saimaalta vedet purkautuvat Vuoksen kautta 
Laatokkaan ja edelleen Suomenlahteen. Vuoksen 
keskivirtaama on noin 580 m3/s. Etelä-Saimaan ja 
Laatokan välinen korkeusero on 70 metriä.

Kuva 1. Vuoksen vesistöalue.

3. Suunnittelualueen kuvaus
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3.1 Veden laatu ja siihen 
vaikuttavat tekijät
Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitel-
man mukaan valtaosa Vuoksen vesienhoitoalueen 
suurista järvistä, kuten Saimaan osa-altaat, Pieli-
nen ja Kallavesi ovat erinomaisessa tai hyvässä ti-
lassa. Erinomaisessa tilassa on 46 % ja hyvässä 
44 % järvipinta-alasta. Kaikkien järvien lukumää-
rästä (1182 kpl) noin tuhannen ekologinen tila on 
erinomainen tai hyvä. Tyydyttävässä tai tätä hei-
kommassa tilassa ovat etenkin pienemmät järvet 
ja ne muodostavat noin kymmenesosan järvipin-
ta-alasta. Kaikkiaan 186 järven tila on hyvää hei-
kompi. Suuri osa niistä sijaitsee Pohjois-Savossa 
Iisalmen reitillä, Pohjois-Karjalassa Viinijärven-He-
poselän ja Oriveden-Pyhäselän alueilla sekä Kaak-
kois-Suomessa Pien-Saimaalla ja Salpausselkien 
eteläpuolisella alueella. Pienten järvien tilaa hei-
kentää erityisesti hajakuormituksen aiheuttama 
rehevöityminen. Tilaluokkien osuudet luokitelluista 
vesimuodostumista on esitetty kuvassa 2. Vuok-
sen vesienhoitoalueen joet ovat järviä hieman hei-
kommassa tilassa. Erinomaisessa tilassa on 5 % ja 
hyvässä tilassa 60 % jokipituudesta. (Manninen & 
Kotanen [toim.] 2016, 106).

3.2 Vedenpinnan korkeuden 
sekä virtaamien vaihtelut ja 
niiden vaikutukset

3.2.1 Saimaan alue

Saimaan tasossa olevien vesialueiden (Pyhäseläl-
tä Etelä-Saimaalle) vedenkorkeuksia ja virtaamia 
säädellään Vuoksen yläpäässä olevalla Tainionkos-
ken voimalaitospadolla. Säännöstelyn pääsääntö 
edellyttää, että Saimaan pinta pyritään pitämään 
luonnonmukaisella tasolla. Säännöstely mahdollis-
taa myös Vuoksen poikkeusjuoksutukset, mikäli on 
tarve alentaa tulvahuippuja tai nostaa poikkeuksel-
lisen matalia vedenkorkeuksia. 

Tämän niin kutsutun pääsäännön lisäksi Taini-
onkosken voimalaitokselle on annettu mahdolli-
suus (silloin kun vedenkorkeus on vähemmän kuin 
40 cm ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeu-
den ylä- tai alapuolella) lyhytaikaisesti, vähäisesti 
ja enintään 5 cm poiketa ohjekorkeudesta käytön 
tarkoituksenmukaisen ja joustavan hoitamiseen pe-
rustuen. (Pekka Vähänäkki, suull. tieto 12.2.2020)

Keväinen minimi Etelä-Saimaalla saavu-
tetaan huhtikuun puolivälissä ja tulvakorkeus 

Kuva 2. Pintavesien ekologisen tilan kokonaisarvio (%-osuudet luokitelluista vesimuodostumista). (Manninen & Kota-
nen [toim.] 2016, 107).
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heinä-elokuun vaihteessa. Harjuksen kutuaikana 
veden pinta on hitaassa nousussa. Vedenpinnan 
korkeuden vaihteluilla ei ole merkittävää vaikutusta 
Saimaan järvialueiden harjuskantojen tilaan. Poik-
keusjuoksutusten tai Tainionkosken voimalaitoksen 
5 cm:n säätömahdollisuuden vaikutuksia Saimaan 
ja Vuoksen harjuskantoihin ei ole tiettävästi tutkittu.

3.2.2 Pielisen alue

Pieliseen tulee eniten vettä Lieksanjoen kautta, 
keskimäärin lähes 100 m3 sekunnissa. Pielisen 
vedenkorkeuteen vaikuttaa myös Koitajoen kautta 
tuleva Pamilon voimalaitoksen voimakkaasti sään-
nöstelty virtaama. Pääasiassa Pielisen vedenpin-
nan korkeutta säädellään Kaltimon voimalaitospa-
dolla. Voimalaitos säätelee Pielisjoen juoksutusta 
Pielisen luonnontilaa vastaavasti. 

Pielinen laskee Pielisjoen kautta Pyhäselkään, 
Saimaan pohjoisimpaan osaan. Pielisjokea kana-
voitiin jo 1870-luvulla ja myöhemmin siihen raken-
nettiin vesivoimalaitoksia: vuonna 1958 Kaltimo ja 
vuonna 1971 Kuurna. Pielisjoen kautta Saimaa-
seen tulee noin 40 % siihen laskevista vesistä (kes-
kivirtaama 240 m³/s). 

Pielisen vedenpinnan keskimääräinen vuotui-
nen vaihteluväli on 117 cm, mikä on selvästi enem-
män kuin Saimaalla. Myös keväinen vedenpinnan 
nousu on huomattavasti nopeampaa kuin Sai-
maalla. Nousu ajoittuu pääosin harjuksen kutuai-
kaan toukokuulle. Järvialueilla harjuksen kannalta 
parhaita kutupohjia ovat matalat ja aallokon puh-
taana pitämät kivikkorannat. On mahdollista, että 
joinakin vuosina osa harjuksen mädistä jää liian sy-
välle, jolloin pohjan liettyneisyys heikentää kuoriu-
tumistulosta. On kuitenkin todennäköistä, että ve-
denpinnan korkeuden vaihtelut eivät ole Pielisessä 
erityisen merkittävä harjuskantoja säätelevä tekijä.

3.3 Kalasto ja kalastus

Vuoksen vesistöalueella tavataan lähes kaikki Suo-
men makean veden lajit. Erityispiirteenä ovat ää-
rimmäisen uhanalaiseksi luokitellut saimaannieriä 
ja järvilohi. Järvitaimen on luokiteltu erittäin uhan-
alaiseksi ja harjus vaarantuneeksi.

Kaupallisen kalastuksen kannalta tärkein saalis-
laji on muikku, jota pyydetään eniten troolilla. Muita 
kaupallisen kalastuksen pyynnin kohteina olevia la-
jeja ovat kuha, ahven, hauki ja särki. Vapaa-ajan-
kalastajien tärkeimmät saalislajit ovat hauki, ahven 
ja muikku. Harjuksen osuus saadussa kokonais-
saaliissa on vähäinen.

Tietoja harjuksen kalastuksesta ja saaliista on 
Vuoksen vesistöalueelta vähän. Harjus on alueen 
runsaimpiin saalislajeihin verrattuna varsin mar-
ginaalinen kalalaji. Tästä syystä vuotuisten saa-
lismäärien luotettava arviointi on vaikeaa. Eni-
ten tietoa harjuksesta ja sen kalastuksesta löytyy 
Suur-Saimaalta, missä harjusta koskevia tietoja 
on saatu kalastustiedusteluiden yhteydessä (Tiiti-
nen 2014, Sundell 2008, 2003 ja 1998). Harjuksia 
saaliiksi saaneiden ruokakuntien osuus ja heidän 
saamansa keskimääräinen harjussaalis on pienen-
tynyt jatkuvasti (kuva 3). Kyselyihin vastanneiden 
mukaan harjuskanta on vuoden 1996 jälkeen taan-
tunut koko Etelä-Saimaan alueella vuoteen 2012 
saakka. Laajamittaisia kalastustiedusteluja ei ole 
tiettävästi tehty vuoden 2012 jälkeen. Paikallisten 
asiantuntijoiden mukaan Etelä-Saimaan ja varsin-
kin Vuoksen harjuskannat ovat vahvistuneet huo-
mattavasti viimeisten vuosien aikana (Aarno Karels 
11.2.2020 suull. tieto, Teemu Himmanen 12.2.2020 
suull. tieto).

Suur-Saimaan alueelta saatujen harjussaaliiden 
romahtamiseen vuoden 2006 jälkeen ovat vaikut-
taneet ainakin norpan suojeluun liittyvät kalastus-
rajoitukset. Huomattava osa Suur-Saimaan par-
haista harjusalueista on suojelun piiriin kuuluvilla 
alueilla. Tästä syystä etenkin harjukseen kohdistu-
nut verkkokalastus ja saatu saalis on vähentynyt 
merkittävästi (kuva 3). Saalismäärän väheneminen 
johtuu todennäköisesti myös siitä, että harjusten 
määrätietoinen istuttaminen on lopetettu vuoden 
2009 jälkeen. Sekä Etelä-Saimaan harjuksen ku-
tupyynti että Etelä-Saimaan harjuksen emokala-
kannan ylläpito Enonkosken kalanviljelylaitoksella 
loppuivat vuonna 2009. Tämän jälkeen Etelä-Sai-
maan kantaa olevia harjusistukkaita ei ole enää 
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ollut saatavana. Esimerkiksi Mäntysaarten alueella, 
missä istutuksia tehtiin vuoteen 2008 saakka sään-
nöllisesti, jopa yli puolet kutevasta kannasta oli is-
tukkaita (Sundell 2008, 2009).

Kuva 3. Etelä-Saimaalta vuosina 1996, 2001, 2006 ja 2012 saatu harjussaalis ja sen jakautuminen pyydyksittäin. 
Kohta ”Muu pyydys” sisältää pyyntiä perholla ja harrilaudalla. Vuonna 2006 harjuksia saatiin lisäksi nuotalla. Nuotta-
pyynnin saalisosuus ei ole mukana kuvassa.
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Harjus on Vuoksen vesistöalueen kalastoon luon-
taisesti kuuluva paikallinen kalalaji. Se elää ja li-
sääntyy virtavesissä sekä suurten järvien suojat-
tomilla kivikkorannoilla ja karikoilla. Kutu tapahtuu 
keväällä jäidenlähdön jälkeen, kun veden lämpötila 
on noin 5 – 7 astetta. Suurin osa Vuoksen vesistö-
alueen harjuksista tulee sukukypsäksi 4-vuotiaana.

4.1 Harjuksen vaatimukset 
elinympäristön suhteen

Harjus tunnetaan kylmien ja kirkasvetisten järvien 
ja jokien kalana. Luontaisesti lisääntyviä harjus-
kantoja on tavattu myös eräissä Pohjanmaan tum-
mavetisissä ja ravinteikkaissa joissa. Vedenlaadun 
suhteen harjus kestää vaihtelua kohtalaisen hyvin. 
Parhaimmat elinolosuhteet löytyvät kuitenkin puh-
tailta ja kirkasvetisiltä vesialueilta.

Vuoksen vesistön järvikutuinen harjus poikkeaa 
muista arvostetuista lohikaloista siinä, että se ei 
vaella, vaan muodostaa paikallisia populaatioita. 
Syvänteet ja selkävesialueet saattavat olla este 
harjuksen siirtymiselle alueelta toiselle. Harjuksen 
paikallisuuden takia alueilla on todennäköisesti 
useita toisistaan geneettisesti poikkeavia harjus-
kantoja. Suojelun tarve ja eri populaatioiden elin-
voimaisuus tunnetaan huonosti. Tältä osin voidaan 
perustellusti todeta, että Vuoksen vesistöalueen 
harjuksen kohdalla suotuisan suojelun taso on 
saavuttamatta. Suotuisan suojelun tason saavut-
taminen edellyttää parempaa tietoa harjuskantojen 
nykytilasta, jonka perusteella voidaan toteuttaa so-
pivia suojelutoimenpiteitä paikallisella tasolla. 

Harjuksen selviytymisen kannalta keskeistä on 
luontaisen lisääntymisen onnistuminen. Harjus 
pystyy lisääntymään tehokkaasti vain sellaisilla alu-
eilla, missä se saa mädin suojaan pohjasoraikon tai 
kivikon sisään ja missä vesi vaihtuu ja hapettaa te-
hokkaasti kehittyvän mädin. Parhailla alueilla poh-
jakivikko on kooltaan vaihtelevaa, jossa kivien koko 
vaihtelee pienistä alle viiden cm:n kivistä halkaisi-
jaltaan useiden kymmenien cm:n kokoisiin kiviin. 
Lisäksi kivien välissä tulee olla runsaasti puhtaita 
soraikkoalueita. 

Järvialueilla harjus kutee pääasiassa selkävesi-
alueiden välittömässä vaikutuspiirissä sijaitsevien 
saarten rannoilla ja karikoilla. Näillä suojattomilla, 
karuilla ja tuulille alttiilla rannoilla vesi ei lämpene 
harjuksen mädin ja poikasten kehityksen kannalta 
liikaa. Aallokko pitää veden liikkeessä ja hapekkaa-
na kehittyvän mädin ympärillä. Suosittuja kutu- ja 
elinalueita saarten rannoilla ovatkin usein niiden 
suojattomimmat alueet, kuten niemien kärjet ja so-
raiset särkät. Järvien kivikkorannoilla, missä sopi-
vaa soraikkoa ei ole, mäti jää pohjan päälle ja sen 
kuolleisuus on suuri. Myös sellaisilla alueilla, missä 
pohjalla on soraikkoalueita, mutta orgaaninen ai-
nes tai hienojakoinen mineraaliaines estää veden 
virtaukset soran sisässä, lisääntymistulos jää usein 
heikoksi. Vesi ei vaihdu kunnolla kehittyvän mädin 
ympärillä, mikä lisää sen kuolleisuutta.

Järvien rehevöitymisen myötä pohjien limoittu-
minen voi tukkia pohjaa niin tehokkaasti, että aal-
lokon ja jäiden puhdistava vaikutus ei ole riittävä 
optimaalisten lisääntymisolosuhteiden ylläpidolle. 
Pohjan limoittumisen seurauksena voi särkien ja 
ahventen määrä kasvaa alueella, mikä lisää pieniin 
harjuksen poikasiin kohdistuvaa saalistuspainetta. 
Seppovaaran (1976) mukaan harjus hakeutuu her-
kästi pois rehevöityviltä ja kuormitetuilta alueilta, 
vaikka pystyisikin elämään ja lisääntymään siellä.

Järvikutuisen harjuskannan vahvuuteen vai-
kuttaa elinalueen laadun lisäksi myös yhtenäisen 
elin- ja lisääntymisalueen laajuus. Järvialueella 
merkittäviä alueen laajuuteen vaikuttavia tekijöitä 
ovat harjukselle laadultaan soveltuvan ranta-alu-
een pituuden lisäksi rannan kaltevuus ja veden 
väri. Rannan kaltevuus vaikuttaa sekä sopivalla 
syvyydellä olevien lisääntymisalueiden määrään 
että harjukselle ravintoa tuottavan pohjaeläinvyö-
hykkeen laajuuteen. Mitä nopeammin ranta syve-
nee, sitä kapeampi on ravintoa tuottava vyöhyke ja 
samalla harjuksen ruokailu- ja lisääntymisalueeksi 
sopiva alue. Veden väri vaikuttaa siihen, kuinka 
hyvin valo pääsee tunkeutumaan veteen. Mitä sy-
vemmälle valoisa kerros järvessä ulottuu, sitä sy-
vemmälle ulottuu myös tuottava pohjaeläinvyöhyke 
ja harjuksen ruokailualue. Veden laadun lisäksi 
myös pohjan ominaisuuksilla on suuri merkitys har-
juksen elinmahdollisuuksia arvioitaessa. Vain osa 

4. Harjuksesta ja sen elinvaatimuksista
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kivikkorannoista on laadultaan sellaisia, että ne so-
veltuvat hyvin harjuksen elinalueiksi.

Virtakutuisen harjuksen elinympäristövaatimuk-
sia on tutkittu enemmän verrattuna järvikutuisiin 
kantoihin. Nykäsen ja Huuskon (1999) tekemän 
kirjallisuusselvityksen mukaan virtakutuisen harjuk-
sen habitaattivaatimukset lisääntymiselle ovat sa-
mansuuntaisia Suomessa ja Euroopassa. Virtaku-
tuinen harjus suosii pääosin kutualueita, joissa on 
40 cm/s ylittäviä virrannopeuksia ja veden syvyys 
alle 60 cm. Kuusinki- ja Kemijoella tehdyssä habi-
taatinvalintatutkimuksessa (Nykänen 2004) tode-
taan, että harjukset suosivat kutupaikkoina alueita, 
joissa pohjan laatu on pääosin soraa tai pientä ki-
veä (8 – 32 mm) ja virtaus nopeahko (40 – 70 cm/s). 
Kutupesiä löydettiin 40 – 110 cm syvyydestä, mutta 
on mahdollista, että harjus kutee yli metrin syvyy-
delläkin, sillä kyseisiä alueita on hankala tutkia. 
(Nykänen 2004)

Virtapaikkojen kutualueiden ominaisuuksissa voi 
olla kuitenkin vaihtelua. Esimerkiksi Lieksanjoen 
Pudasjoella on luontaisesti lisääntyvä harjuskanta, 
vaikka pohjasedimentin rakenne eroaa huomatta-
vasti edellä mainituista ihanneominaisuuksista. Pu-
dasjoen pohja koostuu pääosin isoista lohkareista, 
eikä alueella ole erityisen paljon kutusoraa. (Matti 
Janhunen suull. tieto 10.3.2020)

4.2 Lisääntyminen

Luontaisen lisääntymisen onnistuminen on harjus-
kantojen säilymiselle keskeistä. Mätimunien hedel-
möittyminen onnistuu usein hyvin ja hedelmöitty-
misprosentti on luonnossa yleensä yli 90 % (Kruse 
1959). Kuolleisuus mädin kehityksen ja poikasvai-
heen aikana on kuitenkin hyvissä ja luonnollisissa 
olosuhteissa yleensä suurta. Lisäksi vaateliaisuus 
elinympäristön suhteen tekee harjuksesta haavoit-
tuvaisen ympäristössä tapahtuville muutoksille. 
Muutokset vaikuttavat usein eniten juuri harjuksen 
mäti- ja poikasvaiheeseen.

Veden lämpötila vaikuttaa suoraan sekä mädin 
ja poikasten kehitysnopeuteen että kuoriutuvien 
poikasten määrään. Harjuksen mädin kehittymi-
nen luonnossa kestää yleensä noin kolme viikkoa. 
Poikasia kuoriutuu parhaiten 6.0 – 13.5°C:n lämpö-
tilassa. Näiden optimiarvojen ulkopuolella mädin 
kuolleisuus lisääntyy erittäin nopeasti. Mädin ke-
hitysnopeuden hidastuminen kylmässä vedessä 
varmistaa sen, että poikasille on tarjolla tarpeeksi 

ravintoa kuoriutumisen jälkeen (Jungwirth & 
Winkler 1984, Humbesch 1985, Penáz 1975, Pe-
terson 1968).

Kudun alkuvaiheessa koiras perustaa alueelle 
kutureviirin. Naaraat saapuvat pesälle vasta olles-
saan valmiita kutemaan. Kutureviirien lähellä on 
oltava naaraille piilopaikkoja, jotka suojaavat niitä 
koiraiden aggressioilta. Myös koiraat tarvitsevat le-
popaikkoja, kun ne jättävät kutureviirinsä öisin. Mitä 
enemmän alueella on näkösuojaa, sitä pienempiä 
reviirit voivat olla (Nykänen & Huusko 2001). Har-
juksen lisääntymisessä käyttämä ranta-alue mää-
räytyy lisäksi vallitsevan vedenpinnan korkeuden 
mukaan. Kutu ei tapahdu kaikkina vuosina samoilla 
pohja-alueilla.

Hyvä virtaus lähellä pohjaa on tärkeää kutupe-
sän hyvän hapen saannin ja myrkyllisten aineiden, 
kuten ammoniumin tehokkaan poistumisen takia. 
Järvialueella aaltoliike vastaa virtauksista ja veden 
vaihtuvuudesta pohjasoran sisällä. Tuulten aiheut-
tama aallokko tasaa myös matalien ranta-alueiden 
lämpötilakehitystä. Järvillä paras tilanne mädin sel-
viytymisen kannalta on alueilla, jotka ovat mahdol-
lisimman suojattomia mädin kehityksen aikana val-
litseville tuulille. Hienojakoinen aines voi kuitenkin 
tukkia karkean pohjamateriaalin väliin jäävät raot 
ja estää näin veden virtauksen pohjan sisässä ja 
kehittyvän mädin ympärillä. Suurten järvien kivik-
korannoilla kyse on yleensä muun muassa kuol-
leista levistä peräisin olevasta orgaanisesta ainek-
sesta. Kutupesissä tulee olla lohikaloille tehdyn 
arvion mukaan alle 15% hienoainesta (raekoko alle 
1 mm). (Nykänen & Huusko 2001)

Kuoriutuessaan harjuksen poikanen on muiden 
lohikalojen poikasiin verrattuna selvästi pieniko-
koisempi ja varhaisemmalla kehitysasteella. Tämä 
johtuu etenkin muita lohikaloja lyhyemmästä mädin 
hautumisajasta (Seppovaara 1982). Kuoriutumi-
sen jälkeen poikaset pysyvät paikoillaan sorapoh-
jalla 3 – 5 päivää ja liikkuvat vain lyhyitä matkoja 
(Jääskeläinen 1940, Scott 1985). Tämä sorapoh-
jalla viivytty aika on tärkeä harjuksen poikasen ke-
hitykselle, jotta se pystyisi fyysisesti selviytymään 
virtauksissa ja aallokossa. Ruskuaispussin piene-
tessä ja pituuden kasvaessa poikasen uintikyky 
paranee ja liikkuvuus lisääntyy (Penáz 1975, Scott 
1985). Ruskuaisravinnon väheneminen pakottaa 
poikaset (15 – 19 mm) lähtemään liikkeelle etsi-
mään ravintoa.

Ruskuaisravinnon loputtua poikaset (22 mm) 
muodostavat erikokoisia parvia etsiessään ravintoa 



12

(Scott 1985). Ne syövät vedessä olevaa ja veden 
mukana kulkeutuvaa ravintoa alle 10 cm:n etäi-
syydellä pinnasta. Poikasten kasvu on tässä vai-
heessa nopeaa (Penáz 1975). Scottin (1985) mu-
kaan poikasten paino lisääntyy 4 – 5 -kertaiseksi 
noin kolme viikkoa kestävän lähellä pintaa vietetyn 
jakson aikana. Pintavaiheen lopulla poikaset siir-
tyvät elämään pohja-alueelle. Ne ovat tässä vai-
heessa 30 – 35 mm:n pituisia.

Wedekind & Küng (2010) ovat tutkineet ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia harjusten 
lisääntymiseen Thun -järvellä Sveitsissä 62 vuotta 
jatkuneen seurantatutkimuksen aikana. Tutkijoiden 
mukaan vesien lämpeneminen vaikuttaa etenkin 
lohikaloihin monin tavoin. Harjuksen osalta tämä 
tarkoittaa kutemisen aikaistumista. Optimaalinen 
kutulämpötila saavutetaan aikaisemmin, mutta 
vesi lämpenee hitaammin alkukeväästä. Täten 
poikaset altistuvat alkio- ja larvavaiheessa kyl-
mempään veteen kuin aikaisemmin, millä voi olla 
kriittinen vaikutus kehitykseen, joka määrittää yk-
silön sukupuolen ja tautien vastustuskyvyn kehit-
tymiseen. Harjuksen sukupuolen muodostumiseen 
vaikuttavia tekijöitä ei ole tutkittu riittävästi, mutta 
testialueella urosharjusten määrä on kasvanut tut-
kimusvuosien aikana. Lisäksi kuoriutumisen aikais-
tuminen voi aiheuttaa poikasten nälkiintymistä, kun 
hyönteisravintoa ei ole tarjolla riittävästi. Ilmaston 
lämpenemisen seurauksena harjukset joutuvat elä-
mään lämpimämmässä vedessä kesäisin, mikä voi 
heikentää etenkin poikasten hyvinvointia. (Wede-
kind & Küng 2010) 

4.3 Harjuksen käyttäytyminen 
ja liikkuminen

Harjuksen liikkumista järvessä on selvitetty ainakin 
Norjassa (Bass, Haugen & Vøllestad 2013) tehdys-
sä akustisessa telemetriaseurannassa. Tutkimus-
kohteena oli Lesjakogsvatnet -järven harjukset, 
jotka Vuoksen järvialueiden harjuksista poiketen 
tekevät kutuvaelluksen jokeen. Tutkimuksessa 
havaittiin, että harjukset liikkuivat 0 – 10 kilometrin 
matkoja järvellä ja kookkaiden kalojen elinpiiri oli 
laajempi, kuin pienempien yksilöiden. Seuratuilla 
kaloilla oli selkeitä vuorokauteen ja vuodenaikaan 
sidonnaisia liikkumistapoja, jotka liittyvät ravinnon 
saatavuuteen, termokliiniin ja yksilön kokoon. Eräs 
merkittävimmistä huomioista oli, että kalat pysytte-
livät alle kahden metrin etäisyydellä jään pinnasta 

talvisin. Kesäisin kalat liikkuivat pääosin termoklii-
nin oletetun keskipisteen lähettyvillä. Tutkijat olet-
tavat, että kyseiset käyttäytymismallit liittyvät ravin-
non saatavuuteen ja aineenvaihdunnan säätelyyn. 
(Bass, Haugen & Vøllestad 2013)

Virtakutuisen harjuksen käyttäytymistä ja liik-
kumista on tutkittu eri puolella Eurooppaa ja Suo-
messa. Tutkimustuloksissa on samanlaisia havain-
toja harjusten käyttäytymisestä tutkimusalueista 
riippumatta. Kuoriuduttuaan harjuksen poikaset 
viihtyvät jokien hidasvirtaisilla reuna-alueilla par-
vissa. Tämän käytöksen syyksi on esitetty vasta-
kuoriutuneiden poikasten heikkoa uintikykyä ja 
saalistajien välttelyä. Kasvaessaan yksilöt siirtyvät 
kauemmaksi rannasta voimakasvirtaisempiin paik-
koihin, mutta kaikki poikaset koosta riippumatta pa-
laavat yöksi lähemmäs rantoja pohjan tuntumaan. 
Hidasvirtaisilla reunuksilla on siis tärkeä merkitys 
harjusten poikasille ensimmäisten elinviikkojen ai-
kana. (Nykänen & Huusko 1999)

Suuremmat harjukset ovat poikasiin verrattuna 
joustavampia elinpaikkojensa suhteen esimerkiksi 
virrannopeuden osalta. Vuoden- ja päivänajalla on 
kuitenkin merkitystä harjusten liikkumiselle. Kesällä 
ja kutuaikana harjukset käyttävät selkeästi voima-
kasvirtaisempia, matalampia ja isokivisempiä mik-
rohabitaatteja kuin syksyllä ja talvella. Kun veden 
lämpötila lähestyy nollaa, harjukset siirtyvät suvan-
tomaisemmille alueille ja ne talvehtivat 4 – 6 met-
rin syvyisissä montuissa, eivätkä liiku näiltä alueilta 
paljoa. Harjuksen elinympäristön valitsemiseen liit-
tyviä tekijöitä on syytä tutkia lisää. (esim. Nykänen 
2004).

4.4 Harjuksen kasvu Vuoksen 
vesistöalueella

Harjuksen keskimääräiseen kasvuun vaikuttavat 
muun muassa harjuksen käyttämä ravinto ja elin-
alueen maantieteellinen sijainti. Myös elinympä-
ristöllä on kasvuun omat vaikutuksensa. Vuoksen 
vesistön suurten järvien alueella harjus joutuu läm-
pimänäkin aikana liikkumaan lämmenneillä ranta-
alueilla ruokailemassa. Tällöin sen aineenvaih-
dunta kiihtyy ja energiankulutus lisääntyy. Lisäksi 
järvialueella harjus joutuu aktiivisesti etsimään ra-
vintoa, mikä lisää energiankulutusta. Edellä maini-
tut seikat selittävät osaltaan sen, miksi järvialueella 
elävän harjuksen kasvu taantuu iän myötä virtaku-
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tuisiin verrattuna, vaikka kasvu alkuvaiheessa on 
näihin verrattuna nopeaa (Sundell ym. 2001).

Pohjoisessa etenkin harjuksen alkuvaiheen kasvu 
on hitaampaa kuin etelässä. Tämä selittyy lyhyem-
mällä ajanjaksolla, jolloin veden lämpötila on opti-
maalinen eri-ikäisten harjusten kehitykselle ja kas-
vamiselle. Ajanjakson lyhyys heijastuu harjuksen 
kasvuun sekä veden lämpötilan että ravintotuotan-
non kautta. Harjuksen kasvu vaihtelee samoillakin 
alueilla vuosittain. Erot kasvussa johtuvat pääosin 
veden lämpötilan vuosien välisistä vaihteluista 
(Mallet ym. 1999, Sundell ym. 2001).

Etenkin luonnonravintolammikoissa kasvanei-
den istukkaiden kasvu on ensimmäisen kasvu-
kauden aikana yleensä selvästi heikompaa kuin 
luonnossa kasvaneilla harjuksilla. Siksi Vuoksen 
vesistön luontaisilla harjusalueilla istutukset hei-
kentävät alueen harjusten keskimääräistä kasvua 
ja lisäävät kasvun vaihtelua 2 – 3 ensimmäisenä 
vuotena. Toisaalta harjuksen kasvuerot saattavat 
ensimmäisen kasvukauden aikana olla luontai-
sestikin kohtalaisen suuria. Tämä voi johtua muun 

muassa siitä, millaiseen ravintoon ne ovat ensim-
mäisen kasvukautensa aikana erikoistuneet. 

Kasvun alkuvaiheen arviointiin vaikuttaa myös 
takautuvan kasvun laskennassa käytetty mene-
telmä, sekä se, onko aineistossa mukana myös 
nuoria yksilöitä. Tästä syystä eri tutkimuksissa har-
jukselle lasketut takautuvat kasvut eivät ole täy-
sin vertailukelpoisia. Kuvassa 4 Etelä-Saimaan ja 
Vuoksen kohdalla on käytetty Monastyrskyn (1926, 
1930) menetelmää, Lätäsenon ja Rautalammin rei-
tin kohdalla Lean (1910) menetelmää. Inarijärven 
ja Pielisen osalta käytetystä menetelmästä ei ole 
tietoa.

Kuva 4. Harjuksen kasvu kolmella järvialueella ja kolmella virtavesialueella (Eloranta 1983, Seppovaara 1982, Sun-
dell ym. 2001).
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4.5 Vuoksen vesistöalueen 
harjuskantojen perinnöllinen 
rakenne
Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen perinnöllisiä 
ominaisuuksia on selvitetty DNA-tutkimuksin (mm. 
Koskinen ym. 2001). Vuoksen, Etelä-Saimaan, Pu-
ruveden, Pielisen ja Lieksanjoen luonnosta pyydet-
tyjen harjusten on havaittu poikkeavan perinnölli-
sesti toisistaan (Koskinen ym. 2002, Swatdipong 
ym. 2009). Tulos viittaa siihen, että kannat ovat 
sekoittuneet pitkän historiansa aikana hyvin vähän 
(Koskinen ym. 2001). Näin ollen ne ovat pysyneet 
perinnöllisiltä ominaisuuksiltaan erilaisina, vaikka 
maantieteellisen läheisyyden perusteella voisi olet-
taa ainakin joidenkin kantojen välillä olleen sekoit-
tumista.

Perinnöllinen erilaistuminen varsin lähekkäisten-
kin harjuskantojen välillä on huomattavan suurta 
verrattuna moneen muuhun kalalajiin (DeWoody & 
Avise 2000, Swatdipong ym. 2009). Joidenkin kym-
menien kilometrien etäisyys, kuten Pielisen ja Liek-
sanjoen kantojen välinen etäisyys, merkitsee pe-
rinnöllisen erilaistumisen suhteen harjuksella noin 
kaksinkertaista etäisyyttä verrattuna esimerkiksi 
Saimaan ja Norjan nieriöihin (Koskinen ja Böhling 

2001, Koskinen ym. 2001). Lieksanjoessa merkit-
tävää erilaistumista on löydetty jopa joen eri osien 
kantojen välillä (Koskinen ym. 2002). On hyvin to-
dennäköistä, että samanlaista erilaistumista löytyisi 
myös muista harjuskannoista, jos niitä tutkittaisiin 
DNA-menetelmillä. Harjukselle on yleisemmin-
kin tyypillistä, että kantojen välinen perinnöllinen 
muuntelu (kantojen erilaisuus) on merkittävästi 
suurempaa kuin kantojen sisäinen muuntelu (Swat-
dipong ym. 2009), mikä on todennäköisesti seura-
usta harjuksen paikallisuudesta (Sundell ym. 2001) 
johtuvasta kantojen vähäisestä sekoittumisesta.

Harjuskantojen perinnöllisen muuntelun laajuu-
den sekä kantojen perinnöllisen erilaistumisen poh-
jalta Swatdipong ym. (2009) esittivät suojelukritee-
ristön, jossa kaikki Vuoksen vesistön järvikutuiset 
populaatiot (Puruvesi, Pielinen ja Etelä-Saimaa) 
sijoittuivat säilyttämisen ja suojelun kannalta tär-
keimpään luokkaan. Ne kaikki ovat perinnöllisesti 
hyvin erilaistuneita ja selkeästi muita harjuskantoja 
vaihtelevampia. Näissä populaatioissa on toden-
näköisimmin ainutkertaisia perinnöllisiä ominai-
suuksia. Toisaalta niiden perinnöllisen muuntelun 
laajuus antaa niille muita harjuskantoja paremmat 
mahdollisuudet evolutiiviseen kehittymiseen ja 

Kuva 5. Rantamatalikolla uiva harjus. (Kuva: Juuso Korhonen)
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sopeutumiseen vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin 
myös pitkällä aikavälillä.

Vuoksen alueen virtakutuiset harjukset (Vuoksi, 
Lieksanjoki ja Pielisjoki) ovat perinnöllisesti pitkälle 
erilaistuneita muista harjuskannoista, mutta niiden 
perinnöllinen vaihtelu on muita selvästi kapeam-
paa. Se puolestaan on pitkälti näiden populaatioi-
den pienen koon ja siitä aiheutuvan voimakkaan 
perinnöllisen satunnaisajautumisen seurausta. 
Vaikka näillä harjuspopulaatioilla on (geneettisen 
suojelun näkökulmasta) runsaasti muuntelevia po-
pulaatioita heikommat mahdollisuudet evolutiivi-
seen kehittymiseen ja selviytymiseen tulevaisuu-
dessa, voi niillä olla riittävän hyvät mahdollisuudet 
sopeutumiseen paikallisolosuhteisiin. Swatdipon-
gin ym. (2009) selkeä johtopäätös oli, että harjus-
kantoja tulee säilyttää ja hoitaa erillisinä populaati-
oina eikä kantoja pidä sekoittaa. 

Harjuskannat ovat erittäin paikallisia, joten on 
todennäköistä, että ne ovat myös sopeutuneet pai-
kallisiin elinympäristöolosuhteisiinsa. Esimerkiksi 
norjalaisessa tutkimuksessa (Bærum 2008) on ha-
vaittu, että harjusten pään ja suun muoto voi olla 
erilainen eri populaatioiden välillä. Tämä voi joh-
tua erilaisista ruokailumahdollisuuksista ja osoit-
taa, että harjuskannat ovat geneettisesti erilaisia 
ja ne sopeutuvat vallitseviin olosuhteisiin. Kantojen 
sekoittaminen esimerkiksi istutuksin (Susnik ym. 
2004) voi täten johtaa alkuperäisen kannan elinky-
vyn alenemiseen, kun siihen sekoittuu paikallisiin 
olosuhteisiin huonommin sopeutuneita yksilöitä 
(Templeton 1986, Gilk ym. 2004, Wang ym. 2007). 

Koskinen ym. (2002) havaitsivat sekä Pielisellä 
että Etelä-Saimaalla, että kannat olivat lähenty-
neet geneettisesti istutuksiin käytettyä Puruveden 
kantaa, vaikka ne edelleen selvästi poikkesivat-
kin Puruveden laitoskannasta. Mahdollisia sekoit-
tumisesta seuraavia elinkyvyn muutoksia ei näillä 
kannoilla ole tutkittu. Vieraan kannan käytöllä istu-
tuksiin voi olla seurauksena myös istutusten epä-
onnistuminen, jos tulokaskanta menestyy heikosti 
tai ei lainkaan sille vieraissa olosuhteissa (mm. 
Skaala ym. 1996, Hansen ym. 2000). Muun mu-
assa Pieliseen on istutettu Puruveden harjusta, 
mutta geneettisten analyysien perusteella Puruve-
den harjuksen istutusten tuloksellisuus Pielisessä 
on ollut hyvin heikko (Koskinen ym. 2002). Joitain 
merkkejä mahdollisista Pielisen ja Puruveden har-
justen risteymistä Koskisen ym. (2002) selvityk-
sessä havaittiin, mutta risteymien osuus oli istutus-
määrin nähden hyvin alhainen.

Geneettisten tutkimusten merkitystä kalakanto-
jen suojelussa on kyseenalaistettu, koska sitä, 
mitä geneettiset erot käytännössä merkitsevät, ei 
tunneta. Tiedon puute ei kuitenkaan saa olla syy 
geneettisen monimuotoisuuden vähentämiselle. 
Laaja perinnöllinen pohja voi olla tarpeen lähitule-
vaisuudessa Vuoksen vesistöalueen harjuksen sel-
viytymisessä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen mu-
kanaan tuoma ilmaston lämpeneminen muodostaa 
uhkatekijän harjukselle etenkin sen esiintymisalu-
een eteläosassa. Harjus on kylmää vettä suosiva 
kalalaji ja vesistöjen mahdollinen lämpiäminen voi 
vaikuttaa kielteisesti sen elinmahdollisuuksiin. Elin-
olosuhteiden muuttuessa harjuskannan geneetti-
sen perustan laaja-alaisuus parantaa sen tärkeitä 
harjuksen selviytymiselle.
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Istutukset ja emokalaviljely olivat pitkään merkit-
tävin harjuskantojen hoitotoimenpide. Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksella on ollut viljelyssä 
kaikkiaan neljää eri kantaa Etelä-Saimaalta, Puru-
vedeltä, Pieliseltä ja Lieksanjoelta. Tällä hetkellä 
Luonnonvarakeskuksella (ent. RKTL) ei ole vilje-
lyssä yhtään emokalastoa. Lisäksi harjusta on suo-
jeltu kalastusrajoituksin. Harjusta varten asetettuja 
rajoituksia on ollut järvialueilla Puruvedellä, Pieli-
sellä, Suur-Saimaalla ja Pihlajavedellä mutta har-
jus on hyötynyt myös muiden lajien suojelemiseksi 
tehdyistä rajoituksista. Tällä hetkellä harjuksen ala-
mitta on leveyspiirin 67 º00´N eteläpuolella 35 cm 
ja se on rauhoitettu 1.4 – 31.5 välisellä ajalla. Maa- 
ja metsätalousministeriön vuonna 2019 säätämän 
asetuksen mukaan harjuksen menettämisseuraa-
muskorvaus on 300 euroa leveyspiirin 67 astetta 
eteläpuolella.

5.1 Harjuksen viljely 

Harjuksen laitosviljely alkoi Suomessa vuonna 
1921 Simunankosken kalanviljelylaitoksessa. Laa-
jemmat mittasuhteet se saavutti kuitenkin vasta 
1960-luvun lopulla (Nissinen 2003). Valtion ka-
lanviljelyssä harjuksen emokalaviljely aloitettiin 
1960-luvun lopulla. Istukkaiden luonnonravintolam-
mikkoviljely alkoi 1950-luvulla (Niemi 1988), mut-
ta vasta 1970-luvulla siitä kiinnostuttiin laajemmin 
(Seppovaara 1982).

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) 
harjoittama Vuoksen vesistöalueen harjuskanto-
jen viljely alkoi 1980-luvulla (Makkonen ym. 2000, 
Makkonen & Pursiainen 2004). Alusta lähtien vil-
jely keskittyi Enonkoskella sijaitsevaan laitokseen. 
Viljelyssä on ollut kaikkiaan neljää kantaa (Etelä-
Saimaa, Puruvesi, Pielinen, Lieksanjoki). Nämä 
kannat on todettu tehdyissä tutkimuksissa erilais-
tuneiksi eli ne poikkeavat perinnöllisesti toisistaan. 
Kaikkien Vuoksen vesistön harjuskantojen emoka-
lastojen ylläpito on kuitenkin nyt lopetettu.

Harjuksen emokalapyyntiä mädin hankkimi-
seksi harjoitettiin Etelä-Saimaalla (1985 – 2009) 

ja Puruvedellä (1961 – 2015). Etelä-Saimaalta 
saatu mäti haudottiin 2000-luvulla harjusprojektin 
omassa hautomossa Imatralla ja Puruvedeltä saatu 
mäti pääosin Putikon kalanviljelylaitoksessa.

Puruveden järvikutuinen harjus otettiin viljelyyn 
vuonna 1984. Emokalastojen uusimista luonnosta 
jatkettiin säännöllisesti. Mädintuotanto oli vaihtele-
vaa, mutta vakiintunutta. Sukukypsien emokalojen 
määrä 2000-luvulla vaihteli vuoden 2011 noin 200 
yksilöstä yli 2500 yksilöön vuonna 2000. Mädin-
tuotanto on ollut keskimäärin hieman yli miljoona 
mätimunaa vuodessa. Emokalaston lisäksi mätiä 
on saatu myös kutupyynnin avulla, jota on harjoi-
tettu Puruvedellä vuosittain vuodesta 1961 lähtien 
(Pulkkinen 1999). Vuosittain saaduista mätimää-
ristä ei kuitenkaan ole tietoa. 1990-luvun loppupuo-
lella mätiä saatiin arviolta 20 – 30 litraa vuodessa. 
Mädinhankintapyynti lopetettiin vuonna 2015 ja 
emokalaston ylläpito vuonna 2016.

Etelä-Saimaan järvikutuinen harjus otettiin vil-
jelyyn vuonna 1986. Emokalastoa ei kuitenkaan 
kehitetty määrätietoisesti, minkä seurauksena sen 
koko ja tuotetun mädin määrä vaihtelivat vuosien 
välillä huomattavasti. Emokalaston epävakautta 
kuvastaa hyvin myös se, että vuosina 1986 – 2010 
tuotetusta harjuksen mädistä lähes puolet (48%) 
saatiin heikkoon harjuskantaan kohdistuneen kutu-
pyynnin avulla. Vuosina 2005 – 2009 emokalakanta 
ja sen mädin tuotto oli suurimmillaan. Vuodesta 
2009 lähtien kanta ei ole ollut viljelyssä. Mädinhan-
kintapyynti lopetettiin vuonna 2010.

RKTL:n Saimaan viljelylaitoksen harjusemoka-
laston koko Enonkoskella on vuosina 1998 – 2016 
vaihdellut 145 kilosta yli kolmeen tonniin. Määrälli-
sesti eniten viljelyssä oli Puruveden kantaa olevia 
harjuksia. Samana aikana mätiä tuotettiin vuosit-
tain 0:sta lähes 250 litraan. Vuodesta 2011 lähtien 
emokalaston koko oli 145 – 424 kiloa ja se koostui 
kokonaisuudessaan Puruveden harjuksesta emo-
kalastojen ylläpidon lopettamiseen saakka. Tuote-
tun mädin määrä oli tänä aikana 0 – 95 litraa vuo-
dessa.

Pielisen järvikutuinen harjus otettiin vilje-
lyyn vuonna 1987. Suurimmillaan Pielisen 

5. Harjuskantojen hoidon ja suojelun 
tausta sekä nykytila



17

harjuksen emokalakannan mädintuotanto oli vuo-
sina 2007 – 2009, runsaasta 130 000 kappaleesta 
yli 300 000 kappaleeseen vuodessa. Pielisen har-
juksen emokalanviljelystä luovuttiin vuonna 2010. 
Lieksanjoen virtakutuinen harjus otettiin viljelyyn 
vuonna 1988. Vuosina 1999 – 2002 emokalaston 
koko ja mädin tuotanto oli suurimmillaan. Kantaa ei 
ole ollut viljelyssä vuoden 2005 jälkeen.

5.2 Harjusistutukset Vuoksen 
vesistöalueella

Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja 
Pohjois-Karjalan alueelle on istutusrekisterin mu-
kaan vuosina 2010 – 2015 istutettu yhteensä 289 
170 1-kesäistä tai sitä vanhempaa harjusta, kes-
kimäärin 48 195 harjusta vuodessa. Näistä Etelä-
Savon vesiin istutettiin 53%, Kaakkois-Suomen 
vesiin 25%, Pohjois-Karjalan vesiin 20% ja Pohjois-
Savon vesiin 2%. Saimaaseen istutuksista tehtiin 
45%, muihin järviin 30% ja virtavesiin 25% (kuvat 
5 – 6, liite 1). Lisäksi Puruvedelle istutettiin 500 000 
vastakuoriutunutta harjusta vuonna 2010. Pieliselle 
ei tehty vuosina 2010 – 2015 harjusistutuksia istu-
tusrekisterin tietojen mukaan lainkaan. Runsaista 

istutuksista huolimatta kannat ovat yleisesti ottaen 
heikentyneet, joten istutuksilla ei ole saavutettu ha-
luttuja tavoitteita.

Määrällisesti eniten istutuksia tehtiin vuonna 
2010 (noin 80 000 kpl). Tämän jälkeen istutettujen 
harjusten määrä alkoi laskea. Vuosina 2014 ja 2015 
se jäi jo selvästi alle 20 000 istukkaan (kuva 6, liite 
1). Syynä tähän harjusistutusten määrän huomat-
tavaan vähenemiseen ei ollut istutustarpeen tai is-
tutushalujen väheneminen, vaan harjusistukkaiden 
tuotannon romahtaminen. Etelä-Saimaan ja Pieli-
sen harjuksen emokalakannat lopetettiin. Molem-
pien kantojen viimeiset istukkaat istutettiin vuonna 
2010. Harjusistutukset Etelä-Saimaalle ja Pieliselle 
käytännössä loppuivat, koska molemmilla alueilla 
tavoitteena on käyttää harjuskantojen hoidossa 
vain alueen omaa kantaa olevia harjusistukkaita. 
Samanaikaisesti Puruveden emokalakanta pie-
neni merkittävästi aiempaan verrattuna. Vuosien 
2010 – 2016 keskimääräinen emokalakanta oli vain 
26% vuosien 1998 – 2004 emokalastosta.

Kuva 6. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueella tehdyt harjusistutukset vuosina 
2010 – 2015 istutusrekisterin tietojen mukaan.
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5.3 Kalastuksen säätely 
harjusalueilla

Harjukseen kohdistuvaa kalastamista säädel-
lään kevätrauhoituksella ja 35 cm:n alamitalla. Li-
säksi Puruvedellä on asetettu alueellisia kalastus-
kieltoalueita harjuksen takia. 

5.3.1 Järvien harjusalueet

Vuoksen vesistöalueella monet kalatalousalueet 
ovat asettaneet erilaisia verkkokalastuksen sol-
mu-välirajoituksia, jotka on kytketty ajankohtaan, 
alueeseen tai pyyntisyvyyteen. Nämä rajoitukset 
perustuvat pääosin järvilohi-, nieriä-, taimen- ja 
kuhakantojen hoitoon ja suojeluun. Nämä pyynti-
rajoitukset ovat usein keskittyneet yli 10 metriä sy-
ville alueille, mutta paikoitellen rajoitus koskee yli 
3 metriä syviä alueita. Jälkimmäisellä saattaa ol-
la hieman suojaavaa vaikutusta myös harjuksen 
kannalta. Solmuvälirajoitukset, joissa kalastus on 
kielletty alle 55 mm:n verkoilla, sopivat harjukselle 
hyvin. Matalat rantavyöhykkeet ja matalikot, jotka 
ovat harjuksen kannalta keskeisiä elinalueita, jää-
vät kuitenkin usein rajoitusten ulkopuolelle. Tar-
kempaa tietoa kalatalousalueiden voimassa ole-

vista säätelypäätöksistä löytyy osoitteesta www.
muikkusuomi.fi.

Puruvedellä on perustettu rauhoitusalueita har-
juksen lisääntymis- ja elinympäristöjen läheisyy-
teen. Kyseisillä alueilla kalastus on kielletty 100 
metriä rannasta, lukuun ottamatta nuottakalastusta 
sekä muikun avorysä- ja paunettikalastusta. Kalas-
tuskielto koskee myös yleiskalastusoikeuksia, eli 
onkimista ja pilkkimistä sekä kalastonhoitomaksun 
sisältämää viehekalastusoikeutta. Pielisellä Hattu-
saaren osakaskunta on määrännyt vesialueelleen 
määräaikaisia kalastuskieltoja Repalepahtaiden 
ympäristöön, jotka eivät ole enää voimassa. Tällä 
hetkellä harjuksen suojelemiseksi asetettuja alu-
eellisia kalastusrajoituksia järvialueilla on ainoas-
taan Puruvedellä. Alueellisten kalastusrajoitusten 
asettaminen on mahdollista, kun osakaskunnilla on 
ajankohtaista tietoa vesialueiden harjuspopulaati-
oista ja niiden sijainneista. 

5.3.2 Jokien harjusalueet

Pielisen-Karjalan kalatalousalue, jonne Lieksan-
joen reitti sijoittuu, on kieltänyt seisovilla pyydyksil-
lä kalastamisen jokialueen koski- ja virtapaikoissa. 
Verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm Pielisellä 
Lieksanjoen edustalla ja Lieksanjoen pääuomal-

Kuva 7. Saimaaseen, muihin järviin ja virtavesiin tehdyt harjusistutukset Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Sa-
von ja Kaakkois-Suomen alueella vuosina 2010 – 2015 istutusrekisterin tietojen mukaan.
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la Neitijärven yläpuolelle asti (lampi- ja järvialtaat 
pääsääntöisesti mukaan lukien) jäiden lähdöstä 
kesäkuun loppuun vuosina 2020 – 2021. Lieksan-
joella Metsähallituksen Ruunaan vapakalastusalu-
eella harjuksen alamitta on määritetty lupaehdoissa 
40 cm:iin. Lisäksi harjuksen vapauttamista suositel-
laan aina. Harjus hyötyy näistä kalastusrajoituksis-
ta selvästi. Pielisjoella on runsaasti erilaisia kalas-
tusrajoituksia, erityisesti vaeltavan järvilohikannan 
suojelemiseksi. Pielisjoen harjuskanta hyötyy ra-
joituksista jonkin verran. Pielisjokeen laskevassa 
Kuusojassa seisovien pyydysten ja elävän syötin 
käyttäminen on kielletty. Muilla jokialueilla tehdyistä 
kalastusrajoituksista ei ole tietoa.

5.3.3 Saimaannorpan suojelutoimien 
vaikutukset

Norpan suojelualue kattaa suuren osan järvikutui-
sen harjuksen elinalueesta Saimaalla. Sen ulko-
puolelle jää Kyläniemen eteläpuolisen Etelä-Sai-
maan itäreuna sekä Vahvasalo-Päihäniemi välisen 
alueen eteläpuolinen osa Etelä-Saimaasta. Näillä 
alueilla sijaitsee joitakin merkittäviä harjusalueita. 
Muita norpan suojelualueiden ulkopuolelle jääviä 
harjusalueita ovat suurin osa Puruvedestä ja Pie-
linen.

Norpan suojeluun liittyvistä kalastusrajoituksista 
vain keväinen verkkopyynnin rajoittaminen solmu-
väliltään 22 mm tai suuremmilla verkoilla vähentää 
osaltaan myös järvikutuisen harjuksen kutuaikaista 
pyyntiä, sillä rajoitukset koskevat myös matalia 
ranta-alueita. Verkkokalastus on vuosittain kiellet-
tyä saimaannorpan poikasten keskeisillä liikkumis-
alueilla 15. päivästä huhtikuuta 30. päivään kesä-
kuuta, mikä riittää kattamaan harjuksen kutuajan ja 

noin kuukauden jakson sen jälkeen. Vaikka harjus 
on muutenkin suuren osan tästä ajasta rauhoitettu, 
estää verkkopyyntikielto suurelta osin niiden jou-
tumisen saaliiksi ei-toivottuna sivusaaliina muiden 
kalalajien kalastuksen yhteydessä. 1-vuotiaat ja 
osin myös 2-vuotiaat harjukset ovat kuitenkin vaa-
rassa joutua saaliiksi, jos harjusalueella kalaste-
taan solmuväliltään alle 22 mm:n verkoilla.

5.4 Vuoksen vesistöalueella 
tehty harjustutkimus

Suurin osa Vuoksen vesistöalueella tehdystä har-
justutkimuksesta on tehty vuosina 1985 – 2008 
Etelä-Saimaan harjusprojektin yhteydessä. Mädin-
hankintapyynnin ja poikasnuottausten yhteydessä 
kerättiin tietoa Etelä-Saimaan järvikutuisen harjuk-
sen kutevan kannan koosta, sen ikä- ja sukupuo-
lirakenteesta, kutuun ja mädin kehittymiseen vai-
kuttavista tekijöistä sekä luontaisen lisääntymisen 
tuloksellisuudesta. Samalla saatiin tietoa myös har-
juksen elintavoista ja kasvusta alueella. Etelä-Sai-
maan harjusprojektiin liittyi lisäksi selvityksiä, joi-
den avulla pyrittiin kehittämään harjusistukkaiden 
viljelyä luonnonravintolammikoissa ja laitosoloissa. 
Samalla arvioitiin istukkaiden eri kasvatustapojen 
käyttökelpoisuutta. Tavoitteena oli parantaa istuk-
kaiden eloonjääntiä ja kasvua kasvatusvaiheen ai-
kana (Sundell 2002). 

Harjuksen elinalueita Pielisessä ja Lieksanjo-
essa on kartoitettu tutkimuksissa jonkin verran. 
Osasta Pielistä on 2000-luvun alussa tehdyn emo-
kalapyynnin yhteydessä saatu tietoa harjuskan-
noista. Etelä-Saimaalla ja Puruvedellä kartoitetaan 
harjusalueita ja -määriä poikasnuottausten avulla. 
Muilta alueilta harjusta koskevaa tutkimustietoa 
on olemassa hyvin vähän. Vuoksen vesistöalueen 
harjusta koskevien raporttien ja julkaisujen kirjalli-
suusviitteet löytyvät liitteestä 2.



20

Harjuskantojen tilasta ja etenkin luontaisesta li-
sääntymisestä on varmaa tietoa vain osasta Vuok-
sen vesistöaluetta. Tutkimuksella tuotettua tietoa 
harjuskannoista on vain Etelä-Saimaalta ja Puru-
vedeltä, missä tietoa on kerätty poikasnuottauk-
silla ja aikaisemmin myös emokalapyyntien yhte-
ydessä. Muilla alueilla arviot harjuskantojen tilasta 
pohjautuvat lähinnä paikallisten asiantuntijoiden 
näkemyksiin, tehtyihin istutuksiin, tietoihin saadus-
ta harjussaaliista ja osakaskuntien arvioihin harjus-
kantojen tilasta. Tässä luvussa on esitetty arvioita 
harjuskantojen tilasta Vuoksen vesistön eri osissa.

6.1 Kaakkois-Suomen alue

Kaakkois-Suomen tunnetuimmat harjusalueet si-
jaitsevat Etelä-Saimaalla, Vuoksessa ja Suoku-
maanjoella. Muita alueen vesistöjä ovat esimerkiksi 
Kuolimo ja Pien-Saimaa. 

6.1.1 Järvikutuinen harjus

Järvikutuinen harjus on kuulunut eteläisen Sai-
maan luontaiseen kalastoon pienimpiä reunavesiä 
ja selkiä lukuun ottamatta. Sen kanta on 1930-lu-
vulta lähtien kuitenkin jatkuvasti heikentynyt. Al-
kunsa kannan taantuminen sai todennäköisesti 
voimakkaasta siihen kohdistuneesta kalastuksesta 
1930- ja 1940-luvulla. 1930-luvulla harjusta pyydet-
tiin jopa ammattimaisesti. Toinen merkittävä harjus-
kantaan ja sen levinneisyyteen samoihin aikoihin 
vaikuttanut tekijä oli puunjalostusteollisuuden aihe-
uttaman kuormituksen lisääntyminen järven etelä-
osissa, mikä heikensi harjuksen elinalueiden laatua 
tehtaiden lähialueilla. Vedenlaatu on kuitenkin pa-
rantunut tehtaiden läheisillä vesialueilla viime vuo-
sikymmenien aikana.

Vielä 1940-luvulla kanta oli selkävesien rannoilla 
hyvä. 1950-luvulla hyviä kantoja esiintyi enää vain 
kaukana asutuksesta sijaitsevilla vesillä. 1960-lu-
vulla kannat taantuivat edelleen. Hyvästä kan-
nasta voitiin puhua enää vain joillakin syrjäisillä 

6. Harjuskantojen nykytila Vuoksen 
vesistöalueella

Kuva 8. Harjuksen poikasnuottausalueet Etelä-Saimaalla vuonna 2018. (Karels 2020)
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selkäalueilla. Jätevedet supistivat lisäksi harjuksen 
levinneisyysaluetta muun muassa Joutsenon lähi-
vesillä (Seppovaara 1969). 1970-luvulla voitiin pu-
hua jo järvikutuisen harjuksen levinneisyysalueen 
huolestuttavasta supistumisesta. Taantuminen jat-
kui myös tämän jälkeen.

Nykyisin harjusta tavataan monin paikoin Etelä-
Saimaan suurten selkien alueella. Istutuksilla oli 
vielä vuosina 2007 ja 2008 (Sundell 2008, 2009) 
merkittävä vaikutus kutevan kannan kokoon alu-
eilla, minne istutuksia pystyttiin säännöllisesti teke-
mään. Vuoden 2009 jälkeen Etelä-Saimaan kantaa 
olevia istukkaita ei ole kuitenkaan enää ollut saa-
tavissa, mutta alueelle on istutettu jonkin verran 
Puruveden kantaa olevia istukkaita. On todennä-
köistä, että Etelä-Saimaan ja Puruveden kannat 
ovat sekoittuneet ainakin jonkin verran (Aarno Ka-
rels, suull. tieto 11.2.2020). Alueen harjuksista kerä-
tään DNA-näytteitä, joiden avulla pystytään toden-
tamaan tutkimuksen kautta kantojen mahdolliset 
erot ja yhteneväisyydet. Luonnonvarakeskuksen 

tekemä DNA-tutkimus valmistuu 2020-luvun alku-
puolella.

Istutusten vähentymisestä ja lopettamisesta 
huolimatta Etelä-Saimaan harjuskannat ovat poi-
kasnuottausten ja kalastajien havaintojen perus-
teella kohtalaisen hyvässä tilassa. Etelä-Saimaalla 
on aloitettu harjuksen poikasnuottauksia uudelleen 
vuodesta 2017 lähtien ja ne ovat osa laajempaa ka-
lataloustarkkailukokonaisuutta. Näiden koekalas-
tusten perusteella on kartoitettu nykyisiä harjuksen 
lisääntymisalueita ja poikastiheyksiä (kuva 8, tau-
lukko 1). Poikasnuottausten (Aarno Karels, suull. 
tieto 11.2.2020) perusteella harjuskannat ovat ke-
hittyneet alueittain aikaisempiin vuosiin verrattuna 
(taulukko 2).

Etelä-Saimaan harjuspoikasnuottaukset 20.-26.6.2019

 ALUE vetoja 
(kpl) (100m2) kpl kpl/100m2 kpl kpl/100m2

1.Päihäniemi (pohj.) 1 2 5 2,5 0 0

2.Kätkytsaari 1 2 1 0,5 0 0

3.Halkosaari  -  -  -  -  -  -

4.Lassinsaari  -  -  -  -  -  -

5.Ruissaari  -  -  -  -  -  -

6.Myllärisen Marjo 1 2 5 2,5 0 0

7.Kaito 2 4 160 40 0 0

8.Pitkä-Kaito 2 4 7 1,75 0 0

9.Ylä Lyly 1 2 1 0,5 0 0

10.Keski Lyly 1 2 2 1 0 0

11.Ala Lyly 1 2 0 0 1 0,5

12.Satamosaari 2 4 0 0 0 0

13.Leutu 1 2 2 1 0 0

14.Suni 1 2 1 0,5 1 0,5

15.Kenkäsaari 1 2 0 0 0 0

16.Pullikainen 1 2 13 6,5 0 0

17.Pieni Metsäluoto  -  -   -  -  -

18.Kesk. Metsäluoto 1 2 0 0 0 0

19.Suuri Metsäluoto 2 4 0 0 0 0

20.Kännäri 1 2 2 1 0 0

21.Hirsiharju 1 2 15 7,5 0 0

22.Ilkonsaari 1 2 1 0,5 0 0

23.Pieni Vitsai 1 2 120 60 0 0

Taulukko 1. Etelä-Saimaan harjuksen poikasnuottausten vetojen määrä (kpl), nuotattu pinta-alue (100 m2), harjus-
saalis 0+ ja 1+v (kpl), sekä poikastiheys (kpl/100 m2) alueittain vuonna 2019. (Karels 2020) 

Etelä-Saimaan lisäksi harjuksia esiintyy myös 
ainakin Kuolimossa, jonne on istutettu Puruve-
tistä kantaa olevia poikasia 2010-luvulla. Istutus-
ten avulla järveen on muodostunut jonkinasteinen 
harjuskanta ja alueella on tavattu kookkaitakin yk-
silöitä.
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 ALUE vetoja 
(kpl) (100m2) kpl kpl/100m2 kpl kpl/100m2

24.Iso Vitsai 1 2 220 110 0 0

25.Myhkiönluoto 2 4 1 0,25 0 0

26.Talsionsaari 1 2 15 7,5 0 0

27.Rastinvirta 1 2 23 11,5 0 0

28.Lamposaari 1 2 16 8 0 0

29.Lokmus  -  -  -  -  -  -

30.Pieni Mäntysaari 1 2 4 2 0 0

31.Suuri Mäntysaari 1 2 15 7,5 0 0

32.Rokkaluoto 1 2 0 0 0 0

33.Kuokkuluoto 1 2 4 2 0 0

34.Kaitasaari 1 2 2 1 0 0

35.Koirasaari 1 2 4 2 0 0

36.Pieni Lintusaari 1 2 4 2 0 0

37.Tapiosaari 1 2 90 45 0 0

38.Rajaluoto 1 2 0 0 0 0

39.Suuri Lintusaari 2 4 0 0 28 7

40.Suur Suomensalo 1 2 21 10,5 0 0

41. Kankainen 1 2 1 0,5 0 0

42. Sotsaaret 1 2 3 1,5 0 0

43. Karvasalo  -  -  -  -  -  -

44. Kuisaari 1 2 10 5 230 115

45. Varpas-Teljo  -  -  -  -  -  -

46. Kangas-Teljo 1 2 7 3,5 0 0

47. Hiekkapakka 1 2 0 0 0 0

48. Kaidansaari 1 2 4 2 0 0

49. Huuhtisaari 1 2 2 1 0 0

50. Vitsain kenkä 1 2 0 0 0 0

51. Koivuluoto 1 2 30 15 0 0
Yhteensä / keskiarvo 50 100 775 8,26 260 2,8

Etelä-Saimaan harjuspoikasnuottaukset 2009 – 2019 harjus 0+ kpl/100m2

ALUE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019

1.Päihäniemi - - - - - - - 10 13 2,5
2.Kätkytsaari - - - - - - - 0,5 0,5 0,5

3.Halkosaari - - - - - - - 0 - -

4.Lassinsaari - - - - - - - 0 - -

5.Ruissaari - - - - - - - 1,5 - -

6.Myllärisen Marjo - - - - - - - 1 4 2,5
7.Kaito - - - - - 0 - 0 1 40

8.Pitkä-Kaito - - - - - - - 0 3 1,75

9.Ylä Lyly - 0 4,17 0 0,5 0 0,38 4,5 0 0,5

10.Keski Lyly 0,33 0,17 0 0,5 0,5 0 5,33 0,25 4 1

Taulukko 2. Etelä-Saimaan harjuksen poikasnuottausten poikastiheydet 0+ v (kpl/100 m2) alueittain vuosina 2009 – 
2019. (Karels 2020)
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ALUE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019

11.Ala Lyly - - 0 0 17 0 0,5 10 1 0

12.Satamosaari 0 0,17 0,17 16,5 0,5 0 0,38 8,25 0 0

13.Leutu - 0 0 0 - - - 0 0 1
14.Suni - - - - - - - 1 0 0,5

15.Kenkäsaari - - - - - - - 1,5 5 0

16.Pullikainen 0,17 0 0 0 0 0 0 2 0,5 6,5

17.Pieni Metsäluoto - 0,5 0,33 0 0 0 0 0,5 - -
18.Kesk. Metsäluoto - 0 - - - - - 3 0 0
19.Suuri Metsäluoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Kännäri 0 - - - 0 0 - 0,5 - 1

21.Hirsiharju - - - - - - - 7,5 70 7,5

22.Ilkonsaari - - - - - - - 1,5 0,75 0,5

23.Pieni Vitsai - - - - - - - 3,5 11,5 60

24.Iso Vitsai 0 0 0 - 0 0 - 10,5 31 110

25.Myhkiönluoto - 0 0 - - - - - 3,5 0,25
26.Talsionsaari 0 0,17 0,17 - - 0,17 - 1,25 1,5 7,5

27.Rastinvirta - - - - - - - 2 1,25 11,5

28.Lamposaari 0 - - - - - - 5,5 4 8

29.Lokmus 0 0 0,83 0 0,25 0 - 0,25 - -

30.Pieni Mäntysaari - - 0 0,5 0,33 - - 0 14 2
31.Suuri Mäntysaari 0,17 0,33 0,33 0 0,25 0 - 10,25 9,5 7,5
32.Rokkaluoto - 0 0 0 0 - - 0 0,5 0

33.Kuokkuluoto - - - - - - - 0 13,5 2

34.Kaitasaari 0 0 0 0 0 0 - 0,5 1

35.Koirasaari - - 0 0 0 0,25 - 31,5 1,5 2

36.Pieni Lintusaari 0 0 0 - - - - 1 5 2
37.Tapiosaari - - - - - - - 32,5 9 45

38.Rajaluoto 0 0 - - 0,5 3,75 - 0,25 2 0

39.Suuri Lintusaari 0 0,17 0 0 0 0 - 18,75 0,5 0
40. Suur Suomensalo - - - - - - - - 15 10,5
41. Kankainen - - - - - - - - 0 0,5

42. Sotsaaret - - - - - - - - 0,5 1,5

43. Karvasalo - - - - - - - - 0,5 -

44. Kuisaari - - - - - - - - 7,5 5

45. Varpas-Teljo - - - - - - - - 2 -

46. Kangas-Teljo - - - - - - - - 0 3,5

47. Hiekkapakka - - - - - - - - - 0
48. Kaidansaari - - - - - - - - - 2

49. Huuhtisaari - - - - - - - - - 1

50. Vitsain kenkä - - - - - - - - - 0

51. Koivuluoto - - - - - - - - - 15

Keskiarvo 0,05 0,08 0,32 1,17 1,17 0,25 0,94 4,61 5,93 8,26
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6.1.2 Virtakutuinen harjus 

Vuoksessa on paikallisten asiantuntijoiden (Pekka 
Vähänäkki, Tomi Menna, Teemu Himmanen suull. 
tieto 12.2.2020) mukaan kohtalaisen elinvoimai-
nen, luontaisesti lisääntyvä harjuskanta. Vuoksen 
harjuskanta heikentyi 2010-luvun vaihteessa, mutta 
viime vuosina joen harjuskanta on kuitenkin jossa-
kin määrin elpynyt. Varmoja syitä kantojen hetkel-
liselle heikentymiselle ei tiedetä. Vuoksen harjuk-
sissa on tavattu jonkin verran haukimatoa, mikä voi 
heikentää harjuksen elinvoimaisuutta paikallisesti 
(Tomi Menna, suull. tieto 12.2.2020). Haukimadon 
tarkkoja vaikutuksia harjukselle ei tiedetä. 

Vuoksen sivujoessa Suokumaanjoessa on elin-
voimainen harjuskanta. Joki yhtyy Vuokseen Venä-
jän puolella Jääsken kohdalla. Tämän harjuskan-
nan alkuperästä ei ole varmaa tietoa, mutta Pekka 
Vähänäkin (suull. tieto 12.2.2020) mukaan paikalli-
set asukkaat epäilevät harjuksen nousseen Vuok-
sen pääuomasta Venäjän puolelta. Istutuksia sinne 
ei ole istutusrekisterin tietojen mukaan tehty vuo-
den 1989 jälkeen. Venäjän puolella harjusta tava-
taan Vuoksen pääuomassa, samoin kuin suurem-
missa sivujoissa Saijanjoessa ja Viisjoessa (Pekka 
Vähänäkki suull. tieto 8.5.2020). 

Vuosien 2019–2021 aikana toteutettavassa suo-
malais-venäläisessä RiverGo -hankkeessa pyri-
tään muun muassa turvaamaan Vuoksen biologista 
monimuotoisuutta lisääntymisaluekunnostuksin 
Vuoksessa ja Suokumaanjoessa. Harjuksen osalta 
hankkeessa tutkitaan myös kantojen geneettistä 
perimää ja mahdollisia populaatioiden välisiä eroja 
ja yhteneväisyyksiä DNA-tutkimuksen avulla. Ky-
seisen tutkimuksen avulla saadaan tärkeää tietoa 
Vuoksen harjuskantojen alkuperästä ja kantojen 
sekoittumisesta. Suomen puolelta hankkeessa 
ovat mukana Luonnonvarakeskus sekä Kaakkois-
Suomen ELY-keskus.

Vuoksi on suosittu kalastuskohde, mutta ka-
lastuspaine kohdistuu pääasiassa taimeneen ja 
kirjoloheen. Imatran seudun perhokalastajat ry:n 
edustajan mukaan (Teemu Himmanen, suull. tieto 
12.2.2020) harjukseen kohdistuva pyynti on vä-
häistä ja suurin osa saaduista harjuksista vapaute-
taan. Yhdistyksen jäsenet ovat toimittaneet harjuk-
sen DNA-näytteitä Vuoksesta ja Etelä-Saimaalta 
RiverGo -hankkeen geneettiseen tutkimukseen.

6.2 Etelä-Savon alue

Etelä-Savon tunnetuin harjusalue on Puruvesi, 
mutta harjuksia on esiintynyt jonkin verran myös 
Pihlajavedellä ja Orivedellä.

6.2.1 Järvikutuinen harjus

Ainoa täysin varma luontaisesti lisääntyvä järvi-
harjuskanta Etelä-Savon alueella on Puruvedellä. 
Puruveden harjuskanta on oletettavasti yksi Vuok-
sen vesistön elinvoimaisimmista, vaikka kanta on 
heikentynyt viime vuosikymmeninä selvästi. Sep-
povaara (1969) mainitsee Puruveden harjuskan-
nan heikentyneen jo 1960-luvulla liiallisen pyynnin 
seurauksena. Paikallisten asiantuntijoiden mukaan 
(Tarmo Kosonen, suull. tieto 6.2.2020, Irma Kola-
ri, suull. tieto 7.2.2020) Puruveden harjusalueet 
ovat tällä hetkellä painottuneet järven pohjoisosiin. 
Puruveden eteläisemmiltä osilta, jotka ovat aikai-
semmin olleet tunnettuja harjuksen elinalueita, ta-
vataan enää vain vähän harjuksia. Puruveteen on 
istutettu kookkaita, noin 20-senttisiä, omaa kantaa 
olevia harjuksia viimeksi vuonna 2018 (Harry Här-
könen suull. tieto 10.2.2020). Kyseiset harjukset on 
ostettu yksityiseltä kalanviljelijältä Etelä-Suomesta, 
jolla on viljelyssä Puruveden ja Mäntyharjun reitin 
harjusta. Puruveden harjusta ei ole tiettävästi vilje-
lyssä muualla.

Luonnonvarakeskus on tehnyt harjuksen ku-
tualuekartoitusta Puruvedellä poikasnuottausten 
avulla. Vuosien 2017 ja 2018 aikana koekalastuk-
sia on tehty yhteensä 87 alueelta, joista harjuksen 
poikasia saatiin 23 alueelta (Irma Kolari, suull. tieto 
7.2.2020).

Muualla Etelä-Savossa luontaisesti lisääntyvän 
harjuskannan jäänteitä on mahdollisesti Yövedellä, 
Lietvedellä, Tuohistonselällä (Pihlajavesi) ja Paas-
selällä (Orivesi). Lähes kaikilla alueilla harjuskanta 
on heikko. Kaikille edellä mainituille alueille on 
tehty istutuksia, joten näiden harjuskantojen selviy-
tymiseen luontaisen lisääntymisen varassa liittyy 
epävarmuutta.

6.2.2 Virtakutuinen harjus

Istutuksia on tehty Saimaaseen laskeviin jokiin 
melko laajasti. Luontaisesti lisääntyviä kantoja jo-
kialueilla on joko hyvin vähän tai niistä ei ole tietoa. 
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Saaliiksi on saatu satunnaisesti joitakin harjuksia 
lähes kaikkialta, minne niitä on istutettu, mutta lu-
kumäärä on ollut vähäinen. Tällaisia alueita ovat 
esimerkiksi Kermankoskien-Vihovuonteen-Ruoko-
virran ja Pilpan alueen virtapaikat. Erityisenä alu-
eena mainitaan Vihovuonteen alapuolella sijait-
seva Hiekkavirran-Väärän kanavan alue. Lisäksi 
Syvänsistä Sysmään laskevassa Suihkolanjoessa 
ja mahdollisesti myös Liunan voimalaitoksen ala-
puolisilla koski- ja virta-alueilla on heikko kanta.

6.3 Pohjois-Savon alue

Vuoksen vesistöalueeseen kuuluvilla Pohjois-Sa-
von vesistöillä harjusta tavataan satunnaisesti. 
Pohjois-Savossa ei ole tiettävästi jäljellä alkuperäi-
siä harjuskantoja.

6.3.1 Järvikutuinen harjus

Järvikutuinen harjus on kuulunut alkuperäisenä la-
jina Suvasveden kalastoon. Tunnettuja harjuksen 
lisääntymisalueita oli ainakin Enonniemen ja Ja-
kamon saarten kivikkorannoilla sekä Haapaselän 
pohjoisreunalla. Kantojen nykytilasta ei ole tietoa, 
mutta on ilmeistä, että harjus ei ainakaan merkittä-
vässä määrin lisäänny Suvasvedellä.

6.3.2 Virtakutuinen harjus

Alkuperäistä virtakutuista harjusta on esiintynyt 
useissa Ylä-Savon latvajoissa. Kantojen nykytilas-
ta on tietoa vähän. Lisäksi istutukset ovat monin 
paikoin sekoittaneet kantoja. Alkuperäinen harjus-
kanta oli ainakin Sonkajärven Raudanjoessa, Vie-
remän Luvejoessa ja Rotimojoessa sekä mahdolli-
sesti Kotvakkojoessa. Raudanjoen harjuskanta oli 
vahva vielä 1990-luvun alussa, mutta on sen jäl-
keen taantunut huomattavasti. Jokeen on istutettu 
ainakin Rautalammin reitin harjusta. Rotimojoesta 
ja Kotvakkojoesta on saatu viimeksi sähkökoeka-
lastuksissa harjuksia vuonna 2008. Kannan alku-
perästä ei ole varmuutta, sillä jokeen on tehty istu-
tuksia Iijoen kantaa olevilla harjuksilla.

Merkillepantavaa on, että harjus puuttuu lajis-
tosta Nilsiän reitin jokivesistöistä, jotka muodosta-
vat merkittävän osan koko maakunnan koskipinta-
alasta. Syynä voi olla näiden vesistöjen jossain 
määrin luontainen happamuus.

6.4 Pohjois-Karjalan alue

Pohjois-Karjalan merkittäviä harjusalueita on Pieli-
nen ja siihen laskeva Lieksanjoki sivuhaaroineen. 
Lisäksi Pielisjoessa ja etenkin siihen laskevassa 
Kuusojassa tavataan harjusta. Höytiäisen alkupe-
räinen harjuskanta on hävinnyt, mutta järveen on 
muodostunut elinvoimainen kanta istutusten avulla.

6.4.1 Järvikutuinen harjus

Pielisen alkuperäistä järvikutuista harjusta tavat-
tiin järven eri osissa yleisesti 1950-luvulla. Vielä 
1970-luvulla harjus oli tavallinen saaliskala lähes 
koko Pielisen alueella. 1980-luvulle tultaessa kan-
nat kuitenkin taantuivat niin, että 1980-luvun lopulla 
harjusta ei enää juurikaan tavattu järven pohjois-
osissa. Keski- ja eteläosan muutamissa paikoissa 
kanta oli kuitenkin vielä kohtalainen. 1990-luvun lo-
pulla kanta oli runsain järven eteläisessä osassa. 
Harjusta tavattiin jonkin verran vielä myös järven 
keskiosien saaristoalueella, mutta kantaa ei pidet-
ty enää hyvänä (Turunen & Halonen 1999). Syytä 
harjuksen elinalueen supistumiseen ja harjuskan-
nan taantumiseen ei varmuudella tiedetä. Tehok-
kaiden verkkomateriaalien ja nopean venekaluston 
on epäilty lisänneen harjukseen kohdistuvaa pyyn-
tipainetta. Myös järveen kohdistuneella kuormituk-
sella ja sen vaikutuksilla kalaston rakenteeseen 
on saattanut olla omat vaikutuksensa harjuksen 
lisääntymiseen myös järven karuilla selkäalueilla.

Höytiäisessä oli runsas järvikutuinen harjus-
kanta, kunnes järven pintaa laskettiin voimak-
kaasti (9.5 m) vuonna 1859 (Mäkinen 1972). Tä-
män jälkeen romahti sekä harjus- että nieriäkanta. 
1980-luvulla Höytiäisen alkuperäinen harjus on 
täysin hävinnyt (Kaijomaa ja Korhonen 1986). Pu-
ruveden harjuskannalla käynnistetyt istutukset on-
nistuivat kuitenkin hyvin ja kanta voimistui paikoi-
tellen runsaaksi. Höytiäisen harjuskanta heikkeni 
1990-luvun lopulle tultaessa, mutta 2000-luvun al-
kupuolella kanta vahvistui jälleen istutusten avulla. 
Tällä hetkellä harjusta esiintyy useiden selkäalueen 
saarten sekä luotojen ympäristössä ja on oletetta-
vaa, että harjus lisääntyy Höytiäisessä (Päivi Kiiski-
nen, suull. tieto 21.2.2020). Kiiskisen mukaan har-
jukseen ei kohdistu merkittävää kalastuspainetta 
järvellä. Höytiäinen on esimerkki siitä, miten istu-
tuksilla voidaan palauttaa harjuskanta vesistöön, 
jonka oma kanta on hävinnyt. 
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Pyhäselän ja Oriveden voimakasvirtaisten salmi-
en (Pyhäselän Vuosalmi, Arvinsalmi, Tikansalmi ja 
Ukonselän Vuosalmi) alueilla on esiintynyt harjuk-
sia, joiden alkuperästä ei ole ollut varmuutta. Orive-
den tulevan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen 
yhteydessä tullaan selvittämään harjuskantojen ny-
kyinen tila osakaskunnille suunnatun kyselylomak-
keen avulla.

6.4.2 Virtakutuinen harjus

Lieksanjoella harjusta tavataan koko jokialueen 
koski- ja virtapaikoilla. Kannan runsaus vaihtelee 
alueittain heikosta kohtalaiseen. Merkittävimmät 
harjusalueista ovat Tuulijoki ja Pudasjoki sekä 
Lieksanjoen pääuoman Naara- ja Käpykoski. Tun-
netuimmat harjuskosket ovat Ruunaankosket sekä 
Naara- ja Käpykoski. Lieksanjoen pääuomasta er-
kanevassa Pudasjoessa elää melko runsaslukui-
nen harjuskanta. Myös Lieksanjokeen liittyvissä 
Tuuli- ja Jongunjoessa tavataan harjusta. Liek-
sanjoen harjuskanta on alkuperäinen ja poikkeaa 
perinnöllisesti selvästi maamme muista tutkituista 
harjuskannoista. 

Järvi (1915) kertoo harjuksen olleen Pielis-
joen yleisin lohikala 1900-luvun alkupuolella. Sitä 
esiintyi tuolloin koko joen alueella. Myös Pielisjoen 
yläosaan liittyvässä Koitajoessa oli runsas harjus-
kanta. Tunnettuja Pielisjoen harjuskoskia olivat 
Häihän-, Kaltimon- ja Paiholankosket (Mäkinen 
1972). Keskeisten lisääntymis- ja poikastuotanto-
alueiden tuhoutuminen voimalaitosrakentamisen 
seurauksena romahdutti harjussaaliit murto-osaan 
entisestään. Samalla myös Koitajoen harjuskanta 
taantui. Pielisjoen jokikutuinen harjuskanta on ny-
kyään heikko tai lähes täysin hävinnyt (Pasanen 
2020). Joen yläosalta saadaan kuitenkin vielä jon-
kin verran harjuksia. Kaltimon voimalaitoksen ala-
puolisesta virrasta on saatu kookkaita harjuksia, 
mutta kannan tämänhetkisestä tilasta ei ole var-
muutta. (Matti Pasanen, suull. tieto 10.3.2020). 
Pielisjokeen yhtyvässä Ala-Koitajoessa tavataan 
satunnaisesti harjusta, mutta kanta vaikuttaa erit-
täin heikolta (Pasanen 2020).

Pielisjokeen laskevassa Kuusojassa on elinvoi-
mainen, luontaisesti lisääntyvä harjuskanta ja sen 
uskotaan olevan alkuperäinen (Kaijomaa ja Korho-
nen 1986). Kuusojalla tavataan eri-ikäisiä harjuksia 
Kankikosken alapuolisilla alueilla (Pasanen 2020), 
joista suurimmat ovat olleet noin 40-senttisiä. 

Kuva 9. Lieksanjoen pääuoma ja sen sivujoet, joissa tavataan harjusta.
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Kankikosken patorakennelman yläpuolisilla alu-
eilla harjusta ei esiinny (Matti Pasanen, suull. tieto 
10.3.2020).

Höytiäisen lasku-uoman (kanavajoen) Punta-
rikoskesta saatiin virtakutuista harjusta vuoteen 
1958 saakka, jolloin voimalaitos valmistui. Tämän 
jälkeen harjuskanta hiipui ja hävisi lopulta koko-
naan. Harjusta tavattiin myös Höytiäisen pohjois-
päähän laskevasta Rauanjoesta (Mäkinen 1972). 
Harjusta on esiintynyt myös Höytiäiseen laske-
vassa Tuopanjoessa, johon sitä oli karannut pai-
kallisesta luonnonravintolammikosta. Höytiäisen 
virtavesien tämänhetkisistä harjuskannoista ei ole 
varmuutta. 

Koitereeseen laskevassa Suomujoessa on paikal-
listiedon mukaan harjuspopulaatio, joka on ole-
tettavasti muodostunut Iijoen kantaa olevista is-
tukkaista (Antti Laaninen, suull. tieto 13.11.2019). 
Lisäksi Koitereesta laskevaan Koitajoen Möhkön-
koskeen on myönnetty ELY-keskuksen istutuslupa 
Iijoen kantaa oleville harjuksille (ELY-keskus 2019).

Kuva 10. Perhokalastaja vapauttamassa harjusta. (Kuva: Juuso Korhonen)
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Harjuskantojen taantuva kehitys Vuoksen vesistö-
alueella on jatkunut jo pitkään, eikä ole syytä olet-
taa, etteikö sama kehityssuunta ilman suojelu- ja 
hoitotoimia jatkuisi edelleen. Harjuskantojen pe-
lastaminen on vuosi vuodelta vaikeampaa kanto-
jen harvenemisen ja elinalueen supistumisen takia. 
Harjus on jäänyt Vuoksen vesistöalueella kalaston 
suojelussa järvilohen, järvitaimenen ja nieriän var-
joon. Tämä on näkynyt myös harjuskantojen hoi-
toon ja suojeluun kohdennettujen resurssien vähäi-
syytenä. Harjuksen kannalta on elintärkeää, että 
myös se tunnustetaan osaksi Vuoksen vesistöalu-
een luontaista arvokalastoa.

Vuonna 2016 voimaan tulleen kalastuslain tar-
koituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan 
tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologi-
sesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö 
ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja 
monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elin-
kierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon moni-
muotoisuus ja suojelu (Kalastuslaki 379/2015 § 1).

Tämä toimenpideohjelma sisältää Vuoksen ve-
sistöalueen taantuvien harjuskantojen tulevai-
suuden turvaamiseksi tarvittavat harjuskantojen 
käytön, hoidon ja suojelun linjaukset. Toimenpi-
deohjelmaa voidaan käyttää kalatalousalueiden 
käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnan tukena. 
Ohjelma on hyödynnettävissä myös muissa kalas-
tusta ohjaavissa päätöksissä harjuksen elinalueilla 
sekä uusien tutkimus- ja tiedotushankkeiden val-
mistelussa.

Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen toimenpide-
ohjelman tavoitteita ovat
1. turvata Vuoksen vesistöalueen luontaisten 

harjuskantojen säilyminen ja perinnöllinen 
monimuotoisuus

2. saada harjuskantojen taantuva kehitys py-
sähtymään ja kannat elpymään

3. herättää kalavesien hoidon ja suojelun 
vastuutahot huomaamaan, että Vuoksen 
vesistöalueen harjus on arvokas osa alueen 
vesiluontoa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on asetettu kolme toi-
mintalinjaa, jotka ovat (1) tutkimuksen ja seurannan 
lisääminen, (2) kalastuksen ohjaaminen ja tiedotus 
sekä (3) luonnontuotannon turvaaminen alkuperäi-
sillä lisääntymisalueilla. Toimenpiteet keskitetään 
erityisesti harjuksen tärkeimmille esiintymisalu-
eille Vuoksen vesistöalueella. Toimenpideohjel-
man koordinoitua toteuttamista varten perustetaan 
Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen pelastami-
seen tähtäävä työryhmä.

7.1 Yhteistyö ja koordinointi

Tämän toimenpideohjelman toteutuminen edel-
lyttää sitoutumista ja toimijoiden välistä yhteistyö-
tä ministeriötasolta aina yksittäiseen kalastajaan 
saakka. ELY-keskukset koordinoivat ja osin rahoit-
tavat ohjelman toteuttamista. Tutkimuslaitosten 
(Luonnonvarakeskus ja yliopistot) tehtävänä on 
tuottaa uutta tietoa, jota tarvitaan kantojen hoidon 
kehittämisessä. Neuvontajärjestöillä on merkittä-
vä rooli tiedon levittämisessä paikallistason päät-
täjille ja kalastajille. Kalatalousalueet ja kalaveden 
osakaskunnat tekevät ne linjaukset, jotka luovat 
pohjan toimenpideohjelman tavoitteiden saavutta-
miselle. Kaikkia osapuolia tarvitaan, jotta Vuoksen 
vesistöalueen harjuskantojen taantuva kehitys saa-
daan pysähtymään ja harjuskannat elpymään.

Käytännössä toimenpideohjelman toteuttaminen 
koordinoidusti edellyttää Vuoksen vesistöalueen 
harjuskantojen pelastamiseen tähtäävän verkoston 
perustamista. Verkostossa tulee olla vaarantunei-
den kalakantojen hoidosta ja suojelusta vastaavien 
viranomaisten ja tutkimuslaitosten lisäksi myös 
emokalaviljelystä, istukkaiden kasvatuksesta sekä 
kalavesien käytöstä ja hoidosta vastaavien taho-
jen edustajia. Tavoitteena on, että verkoston kautta 
tieto kulkee tehokkaasti eri toimijatahojen välillä.

7. Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen 
toimenpideohjelma
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7.2 Tutkimuksen ja 
seurannan lisääminen
Keskeinen tekijä Vuoksen vesistöalueen harjus-
kantojen hoidon ja suojelun suunnittelussa on tieto 
siitä, mistä kantojen taantuminen johtuu. Esitettyjä 
syitä ovat liikakalastus, lisääntymis- ja elinalueiden 
pohjien likaantuminen sekä kalaston rakenteessa 
harjuksen elinalueilla tapahtuneet muutokset. Mi-
kään näistä tekijöistä ei todennäköisesti yksinään 
selitä koko vesistöalueella tapahtunutta harjuskan-
tojen taantumista. Harjuskantojen taantumiseen 
johtaneita syitä tulee selvittää tutkimuksen avulla.

Tutkimustieto on lähtökohta kaikille toimenpi-
teille, joita harjuksen hyväksi tullaan tekemään. Ka-
lastusrajoitukset ja elinympäristöjen kunnostukset 
tulee perustaa ajankohtaiseen, tutkittuun tietoon. 
Esimerkiksi harjuksen elinympäristöjen kunnosta-
misesta on tehty hyvin vähän tutkimusta.

7.2.1 Harjustutkimus Vuoksen 
vesistöalueella

Vaikka Vuoksen vesistöalueen harjuskannat taan-
tuvat paikoitellen nopeaa tahtia, on harjuksen luon-
nonkantoihin kohdistunut tutkimus ja kantojen tilan 
seuranta vähentynyt. Keskeistä harjuskantojen 
tulevaisuuden kannalta on selvittää, mistä harjus-
kantojen taantuminen koko Vuoksen vesistöalueel-
la johtuu. Syyksi on esitetty liian voimakasta kalas-
tusta ja kutualueiden olosuhteiden heikkenemistä. 
Lisäksi kyse voi olla myös pieniin poikasiin kohdis-
tuvan saalistuspaineen lisääntymisestä harjuksen 
elinalueilla. Selkeää syytä ei tällä hetkellä tiedetä ja 
ilman tätä tietoa harjuskannan suunnitelmallinen ja 
tehokas hoito on vaikeaa. Etenkin järvialueilta tarvi-
taan lisää harjustutkimusta suojelun päätöksenteon 
tueksi.

Tutkimusta on syytä kohdistaa myös alueille, 
joiden harjuskanta on elpynyt viime vuosina. Järvi-
alueilla tämä tarkoittaa esimerkiksi Etelä-Saimaata, 
jossa on poikasnuottauksen avulla todettu harjus-
kannan parantuneen tarkasteltuna ajanjaksona. On 
tärkeää havainnoida toimivia kutualueita ja muita 
harjuksen hyväksymiä elinympäristöjä, jotta niitä 
voidaan vertailla toimimattomiin alueisiin. Tällainen 
tieto voi auttaa ymmärtämään järvikutuisen harjuk-
sen lisääntymiseen liittyviä mekanismeja ja habi-
taattivaatimuksia. Tällä hetkellä uskotaan, että jär-
vikutuisen harjuksen lisääntymistä ohjailee pitkälti 

samat tekijät kuin virtakutuisella harjuksella, mutta 
asiasta ei ole varmaa tutkimustietoa. 

Vaikka virtakutuista harjusta on tutkittu järvikutui-
seen harjukseen verrattuna enemmän, on Vuoksen 
vesistöalueella tehty hyvin vähän virtakutuista har-
justa koskevaa tutkimusta 2000-luvun alkupuolen 
jälkeen. Esimerkiksi Lieksanjoen reittiin kuuluvalla 
Pudasjoella pohjan rakenne eroaa merkittävästi op-
timaalisena pidetystä rakenteesta, mutta joella on 
tästä huolimatta luontaisesti lisääntyvä harjuskanta 
(ks. kappale 4.1). Poikkeuksellisia lisääntymisym-
päristöjä on tärkeää tutkia, jotta saadaan laajempi 
ymmärrys virtakutuisen harjuksen habitaatinvalin-
nasta ja kutuun soveltuvista elinympäristöistä.

Harjustutkimuksen vaikeutena on eri alueille so-
peutuneiden kantojen eriytyneisyys sekä virta- ja 
järvikutuisten harjuskantojen väliset erot. Toisaalta 
lajin paikallinen esiintyminen myös helpottaa tutki-
muksen toteuttamista.

7.2.2 Harjuskantojen tilan seuranta 

Harjuksen paikallisuus tuo harjuskantojen tilan seu-
rannalle mahdollisuuksia, joita vaelluskalojen koh-
dalla ei ole. Seuranta voidaan keskittää alueille, joi-
den on arvioitu soveltuvan harjuksen elinalueiksi. 
Seurannalla on oltava vastuutaho, jonka tehtävänä 
on eri toimijatahojen välisen yhteistyön organisoin-
ti, seurannan toteutus, tulosten raportointi sekä tie-
don kulun järjestäminen eri toimijatahojen välillä.

Seuranta toteutetaan mahdollisimman kustan-
nustehokkaasti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi 
nykyisiä seurantoja (velvoitetarkkailut ym.) ja ole-
massa olevia rakenteita (kalatalousalueet, osa-
kaskunnat, kalastusseurat yms.). Osakaskunnille, 
joiden alueella on esitettyjä 1- tai 2-luokan harjus-
alueita (ks. kappale 7.6), lähetetään esimerkiksi 
viiden vuoden välein harjuskantojen tilaa koskeva 
kysely. Tällainen kysely on mahdollista toteuttaa 
myös osana laajempaa kalastustiedustelua. Ky-
sely voidaan samalla lähettää myös asukkaille ja 
vapaa-ajanasukkaille näillä alueilla. Kyselyn yhte-
ydessä osakaskunnille ja alueiden ranta-asukkaille 
voidaan kertoa harjuskantojen hoidon ja suojelun 
tavoitteista.

Kalastusseurojen kohdalla yhteistyö voi tarkoit-
taa muun muassa harjusta koskevan saaliskirjan-
pidon järjestämistä. Tässä yhteydessä on mahdol-
lista järjestää myös suomunäytteiden toimittaminen 
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tutkimuslaitoksille DNA-tutkimusta varten. Saaliiksi 
saaduista harjuksista otetuista suomunäytteistä 
voidaan arvioida, ovatko harjukset istukkaita vai 
luonnonkantaa. Tarvittaessa myös saaliiksi saatu-
jen harjusten merkintä on tässä yhteistyössä mah-
dollista ainakin joillakin alueilla.

Poikasnuottaukset antavat kuvan siitä, missä 
määrin luontaista lisääntymistä alueella tapahtuu. 
Tältä osin seuranta kannattaa keskittää 1-luokan 
alueille, koska niiltä alueilta on parhaat mahdolli-
suudet saada poikasia saaliiksi. Poikasnuottaus-
ten oikea ajoittaminen on tulosten kannalta kes-
keistä. Poikasnuottaukset kannattaa arvioiden 
mukaan tehdä Etelä-Saimaalla juhannusviikolla ja 
Puruveden-Pielisen alueella noin viikkoa myöhem-
min. Nuottausten ajankohta on onnistunut, jos saa-
liiksi saadut harjukset ovat kooltaan keskimäärin 
20 – 22 mm:n pituisia.

Harjuskantojen tilan ja toimenpiteiden vaikutus-
ten seurantaa suunniteltaessa on päätettävä, mitkä 
ovat tärkeimmät tekijät, joiden avulla harjuskannan 
tilaa mitataan. Elinalueen laatua ja harjuskannan 
tilaa kuvastaa parhaiten luontaisen lisääntymisen 
taso, jota voidaan mitata järvialueilla poikasnuot-
tausten avulla. Virtavesillä harjuskantoja voidaan 
seurata esimerkiksi vapakalastuksella ja osittain 
myös sähkökoekalastuksin. Aktiivisten vapakalas-
tajien pitämän saaliskirjanpidon avulla saadaan 
kuva alueiden harjuskannan rakenteesta. Yhteis-
työllä vastuullisten kalastajien ja kalastusyhteisöjen 
kanssa on jatkossa parhaimmillaan merkittävä rooli 
harjuskantojen tilan seurannassa.

7.3 Kalastuksen ohjaaminen 
ja tiedotus

Monilla alueilla harjuskantaan kohdistunutta voima-
kasta kalastusta on pidetty etenkin taantumisen al-
kuvaiheen merkittävänä tekijänä. On mahdollista, 
että joillakin alueilla harjuskannan ollessa vielä hy-
vä, kantaan kohdistunut kalastuspaine oli liian voi-
makas ja kanta taantui niin heikoksi, että se ei enää 
kyennyt omin voimin toipumaan.

7.3.1 Kalastuksen säätely 
harjusalueilla

Harjuskannan suojelu edellyttää yleensä kalastuk-
sen säätelyä lisääntymis- ja elinalueilla. Muuten on 

olemassa riski, että harjukset kalastetaan alamit-
taisina esimerkiksi ahvenen ja siian verkkopyynnin 
yhteydessä. Harjuksen elinolosuhteet ja kalastus 
vaihtelevat huomattavasti alueittain. Täten jokai-
selle alueelle tulee löytää sille parhaiten sopivat 
harjuskannan hoito- ja suojelutoimenpiteet. Kalas-
tuksen säätelyä on tarpeen harkita etenkin sellai-
silla alueilla, missä on päätetty toteuttaa tehokkaita 
harjuskannan hoitotoimia. Säätelyssä tulee kiinnit-
tää huomiota solmuväliltään ≤ 50 mm:n verkoilla 
tapahtuvaan verkkopyyntiin, koska niillä voidaan 
pyytää huomattava osa harjuksista jo alamittaisina 
ennen kuin ne saavuttavat sukukypsyyden. 

Seuraavassa on esitetty joitakin harjuskannan hoi-
toon ja suojeluun sopivia kalastusrajoituksia.

1. Verkkopyynti harjusalueilla
• on kielletty rauhoitusaikana (1.4. – 31.5.) tai 

laajemmin kutuaikana 1.4.-30.6. (toteutuu 
15.4. – 30.6. norpan suojelualueilla ≥ 22 mm 
verkoilla).

• on kielletty solmuväliltään ≤ 50 mm:n verkoil-
la.

• on kielletty harjusalueilla 100 metriä lähem-
pänä rantaa sekä harjusalueella sijaitsevilla 
alle kuuden metrin syvyisillä matalikoilla ja 
karikoilla (Puruvedellä käytössä)

• Jos verkkopyynti on kielletty solmuväliltään 
≤ 50 mm:n verkoilla, ei verkkopyynnin kiel-
täminen kokonaan ole tarpeen, vaikka alue 
haluttaisiinkin rauhoittaa harjuksen suojelu-
alueeksi tai vapakalastuskohteeksi.

2. Harrilaudan käyttö tulee kieltää kokonaan, ja 
mahdollisesti myös sivuplaanarin käyttö 100 
metriä lähempänä rantaa harjuksen hoitoalueil-
la. Aktiiviset pyydykset ovat tehokkaita harjuk-
sen pyydystämisessä tiettynä aikana vuodesta. 
Tämä saattaa nostaa kalastuspaineen rajallisilla 
harjusalueilla liian suureksi.

3. Väkäsettömien koukkujen käyttö harjuksen 
hoito- ja suojelualueilla on suositeltavaa (toteu-
tuu Ruunaan vapakalastusalueella).

4. Harjuksen alamitta on Vuoksen vesistöalueel-
la kalastuslain mukaan 35 cm. Oikean alamitan 
asettaminen on tärkeä luontaisesti lisäänty-
vän kalakannan suojelukeino. Alueilla, missä 
luontaisen lisääntymisen tuloksellisuus pyritään 
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turvaamaan, sopivan alamitan harjukselle on 
oltava vähintään 40 cm (toteutuu Ruunaan va-
pakalastusalueella). Se on suunnilleen harjuk-
sen keskimääräinen pituus kuuden vuoden ikäi-
senä. Tällöin harjukset ehtivät lisääntyä ainakin 
kaksi kertaa ennen saaliiksi joutumistaan. Etelä-
Saimaan mädinhankintapyyntien (1985 – 2009) 
aikana havaittiin, että kaikki 4-vuotiaat harjukset 
olivat alueella jo kutukypsiä. 4- ja 5-vuotiaat 
harjukset muodostivat yleensä suurimman osan 
kutevasta kannasta. 6-vuotiaiden ja sitä van-
hempien harjusten osuus oli vähäinen (Sundell 
2008). Tämän lisäksi vähintään 40 cm:n ala-
mittaa tukee myös se, että harjuksen kasvuerot 
Vuoksen vesistöalueen eri osien välillä pieneni-
vät kalojen vanhetessa. Verkkopyynnin kohdalla 
alamitta ei kuitenkaan ole kovin hyvin toimiva 
rajoituskeino. Vaikka verkkoon joutuneet ala-
mittaiset harjukset saataisiin laskettua elävänä 
takaisin, kalat usein vaurioituvat ja stressaantu-
vat niin paljon, että niiden kuolleisuus on suuri 
vapautuksesta huolimatta.

5. Rauhoitusalueiden perustaminen. Joissa-
kin tapauksissa kestävä kalastuksensäätely 
saattaa edellyttää harjuksen keskeisten elin- ja 
lisääntymisalueiden rauhoittamista kalastuksel-
ta kokonaan 100 metriä lähempänä rantaa, ai-
nakin määräajaksi. Tämän kalastuskiellon tulee 
koskea myös jokamiehenoikeuteen perustuvaa 
onkimista ja pilkkimistä sekä valtion kalas-
tonhoitomaksuun sisältyvää viehekalastusta. 
Rauhoitusalueiden perustaminen on nopea 
suojelukeino, mutta se edellyttää harjuksen 
elinalueiden ajankohtaista tuntemusta.

7.3.2 Harjus kalastuksen kohteena

Vuoksen vesistöalueelta ei ole tarkkaa ja ajankoh-
taista tietoa siitä, miten paljon harjukseen kohdis-
tuu kalastuspainetta. Haastateltujen paikallisasi-
antuntijoiden mukaan on kuitenkin oletettavaa, 
että harjus on lähinnä yksittäisten vapakalastajien 
kohdelaji, eikä harjukseen kohdistu kohdennettua 
kalastuspainetta kaupallisten kalastajien osalta. 
Harjuksen pyynti on yleensä erittäin kohdennettua 
kalalajin paikallisuuden takia. Haastattelujen perus-
teella voidaan todeta, että esimerkiksi muita lohika-
loja, haukia tai kuhia tavoittelevat vetouistelijat saa-
vat harjuksia sivusaaliikseen todella harvoin.

Harjuskantojen taantumisen takia koko lajin ka-
lastamisen mielekkyys Vuoksen vesistöalueella on 
syytä kyseenalaistaa, tai ainakin suosia pyydystä ja 
päästä -kalastusta. Jos harjus rauhoitettaisiin täy-
sin joillakin järvi- tai jokialueilla, olisi alueella järke-
vää toteuttaa samaan aikaan seurantatutkimusta, 
jolla voitaisiin todentaa kalastusrajoitusten ja mah-
dollisten muiden toimien vaikutus kalakantoihin. 

Jos harjuksen pyynti halutaan kuitenkin joissakin 
kohteissa sallia, se soveltuu parhaiten sellaisten 
kalastusmuotojen saalislajiksi, missä saaliiksi saa-
dut alamittaiset kalat voidaan vapauttaa takaisin 
vesistöön hyväkuntoisina. Kyseeseen tulee tällöin 
vapakalastus eri muodoissaan. Tätä voidaan pe-
rustella ensiksikin sillä, että harjus on paikallinen, 
ranta-alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä 
elävä kala, mikä mahdollistaa kalastuksen va-
pavälineillä sekä veneestä että rannalta. Toiseksi, 
vapakalastuksen yhteydessä alamittaiset kalat 
voidaan yleensä palauttaa takaisin vesistöön hy-
väkuntoisina etenkin, jos pyynnissä käytetään vä-
käsettömiä koukkuja. Lisäksi harjukselle on syytä 
asettaa saaliskiintiö koko Vuoksen vesistöalueelle.

Harjusta on pyydetty myös verkolla. Verkko-
pyynnissä ongelmana on kuitenkin se, että pyyntiä 
harjoitetaan harjusalueilla usein siian ja ahvenen 
pyyntiin mitoitetuilla verkoilla, jotka ovat harjuksen 
kannalta solmuväliltään liian pieniä. Saaliiksi saa-
daan tällöin pääosin alamittaisia harjuksia. Tällai-
sella pyynnillä sekä vaarannetaan harjuskannan 
säilyminen elinkykyisenä että heikennetään hoito-
toimien tuloksellisuutta. Verkkokalastusta ei suo-
sitella harjuksen pyyntimenetelmäksi vaarantunei-
den kantojen takia.

7.3.3 Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvonta on keskeinen toimenpide oh-
jelman toimeenpanon uskottavuuden kannalta. Ka-
lastuksen valvontaan tulee panostaa etenkin huhti-
toukokuussa harjuksen kutuaikana ja välittömästi 
sen jälkeen harjuksen hoito- ja suojelualueiksi va-
lituilla alueilla. Suositusten ja ohjeiden vastaises-
ta kalastuksesta annetaan kalastajalle kirjallinen 
muistutus ja ohje. Kalastuslainsäädännön vastai-
sesta harjuksen kalastuksesta toimitetaan aina ran-
gaistusvaatimus poliisiviranomaiselle.

Mikäli kyse on laittomasta kalastuksesta har-
juksen kutuaikana (1.4.-31.5.) rangaistusvaati-
muksessa edellytetään rikkeen tekijän korvaavan 
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tapetun emokalan arvon etukäteen määriteltyjen 
korvausperusteiden mukaisesti. Vuonna 2019 Maa- 
ja metsätalousministeriön säätämän asetuksen 
mukaan harjuksen menettämisseuraamuskorvaus 
on 300 euroa leveyspiirin 67 astetta eteläpuolella. 
Valvontaa tekevät kalatalousalueiden ja kalaveden 
osakaskuntien kalastuksenvalvojien lisäksi myös 
metsähallituksen ja poliisin edustajat.

7.3.4 Valistus ja tiedotus

Tällä hetkellä harjus jää Vuoksen vesistöalueella 
tehtävässä hoitotyössä täysin uhanalaisten lohika-
lojen, eli järvilohen, nieriän ja taimenen varjoon. 
Harjus poikkeaa näistä edellä mainituista lajeista 
monin tavoin sekä hoidettavana lajina että kalastuk-
sen kohteena. Harjus on huonosti tunnettu kalalaji 
myös kalaveden hoidosta vastaavien keskuudessa 
monilla sellaisillakin alueilla, missä sitä luontaisesti 
esiintyy. Siksi harjusta, sen elinvaatimuksia ja har-
juskantojen hoitoa koskevan tiedon levittäminen on 
perinteisilläkin harjusalueilla tärkeää.

Kappaleessa 7.3.1 esitellään suositeltavia ka-
lastusrajoituksia harjusalueilla. Vaikka harjusta 
saadaan verkoilla ja nuotalla muun kalastuksen yh-
teydessä, on se pääasiassa vapakalastajien tavoit-
telema saalislaji. Vapaaehtoisen kestävän kalas-
tuksen suosiminen (esimerkiksi pyydystä ja päästä 
-kalastus tai omaehtoisen saaliskiintiön määrittä-
minen ja noudattaminen) on merkittävä askel har-
juskantojen elvyttämiselle. Lisäksi huolimattomalla 
kahlaamisella voidaan aiheuttaa tahatonta vahin-
koa kutupesille ja pienpoikasille. Näistä syystä tie-
dotuksen lisääminen eri kalastajaryhmiä kohtaan 
on tärkeää. 

7.4 Luonnontuotannon 
turvaaminen alkuperäisillä 
esiintymisalueilla
Harjuskantojen elvyttämisen kannalta on keskeistä 
selvittää, onko harjuksen lisääntymisalueiden laa-
tu heikentynyt viime vuosikymmeninä siinä määrin, 
että ne eivät enää pysty tuottamaan riittävästi poi-
kasia. Toinen selvitettävä asia on, miten lisäänty-
misalueiden tuotantokykyä ja luontaisen lisäänty-
misen tuloksellisuutta voidaan parantaa. Kyseessä 
on hyvin paikallinen kalalaji, joten selvitykset on 
tehtävä aluekohtaisesti. Keskeisiä kysymyksiä täl-
löin ovat (Sundell 2008):

• mikä on harjuksen lisääntymisalueiden mää-
rä ja laatu suunnittelualueella, ja onko niissä 
tapahtunut muutosta,

• onko paikallinen kuteva kanta tällä hetkellä 
riittävän vahva tuottamaan kannan elpymisen 
vaatiman mäti- ja poikasmäärän,

• mitkä ovat mädin ja poikasten selviytymismah-
dollisuudet lisääntymisalueilla,

• onko kutualueita kunnostamalla mahdollista 
parantaa mädin ja poikasten selviytymismah-
dollisuuksia?
Kalastukseen on helppo vaikuttaa rajallisilla har-

juksen elinalueilla. Pohjien likaantuminen ja ka-
laston rakenteen muutokset ovat huomattavasti 
hankalampia ongelmia. Jos sekä pohjan laatu että 
kalaston rakenne harjuksen elinalueella muuttuvat 
epäedulliseen suuntaan, alue ei välttämättä tarjoa 
sellaisenaan harjukselle elinmahdollisuuksia.

Lisääntymisalueiden laadulla ja poikastuotan-
topotentiaalilla on suuri merkitys, kun arvioidaan 
luontaisesti lisääntyvän harjuksen tulevaisuutta. 
Keskeisiä tekijöitä harjuksen luonnossa tapahtu-
van lisääntymisen onnistumisessa ovat kutualuei-
den laatu sekä mätiin ja pieniin poikasiin kohdis-
tuva saalistus. Mädin ja poikasten kuolleisuutta on 
todennäköisesti mahdollista vähentää kutualueita 
kunnostamalla. Tällöin ensimmäinen vaihe kun-
nostusten suunnittelussa on kutualueiden tämän-
hetkisen kunnon arvioiminen niillä alueilla, missä 
harjuskantaa halutaan elvyttää. Lisääntymis- ja 
elinalueiden laadun arvioinnissa on otettava huo-
mioon useita eri tekijöitä. Näitä ovat muun muassa 
alueen sijainti, alueen laajuus, lähiympäristö, poh-
jan puhtaus, pohjakivikon kokojakauma ja kutuso-
raikkojen määrä.

Tutkittu tieto elinympäristökunnostusten vaikutta-
vuudesta on merkittävässä osassa harjuskantojen 
elvyttämisessä. Jos harjuksen luonnollista lisään-
tymistä on mahdollista tehostaa fyysisillä kunnos-
tustoimenpiteillä, ne tulevat olemaan tärkein yksit-
täinen toimenpide harjuskantojen suojelussa. Jos 
kunnostuksilla ei pystytä vaikuttamaan harjuksen 
luontaiseen lisääntymiseen myönteisesti, harjusten 
suojelu perustuu silloin vain kalastuksen rajoitta-
miseen ja mahdollisesti pienimuotoisiin istutuksiin. 
Kunnostuksien käytännön toteutettavuus ja vaikut-
tavuus on selvitettävä, jotta harjuskantojen elvyttä-
misen suuntalinjoja voidaan määrittää tarkemmin. 

Kun tutkimuksen ja kokeiluiden kautta saadaan 
tietoa elinympäristöjen kunnostuksista, on tiedosta 
syytä koostaa selkeä opas. Oppaassa tulee esitellä 
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hyväksi havaitut toimenpiteet ja menetelmät elin-
ympäristöjen kunnostamisesta. Oppaan pohjalta 
kunnostuksia voidaan suunnitella ja toteuttaa muil-
lakin harjusalueilla. Oppaan koostamisessa koros-
tuu tutkimustiedon ja yhteistyöverkoston merkitys.

7.4.1 Harjuksen elinympäristön 
kunnostukset virta-alueilla

Virtakutuisen harjuksen elinympäristöä on kunnos-
tettu ainakin Lieksanjoen yläjuoksulla sijaitsevalla 
Ruunaan koskireitillä kesällä 2016. Alueella kun-
nostettiin harjuksen lisääntymis- ja pienpoikas-
ympäristöjä. Kunnostuskohteeksi valittiin loivasti 
nousevassa rinteessä sijainnut harjusten suosima 
alue rannan välittömässä läheisyydessä. Kohtees-
sa ollut soraikko oli pahoin liettynyt ja tukkeutunut. 
Lisäksi joen perkuun aikaisia kivikoita oli osittain 
lisääntymisympäristön päällä. Epäedullisista läh-
tökohdista huolimatta harjukset kutivat kohteeseen 
vuosittain ja säännöllinen lisääntyminen kertoi 
osaltaan siitä, että kuteminen onnistui. (Haapasalo 
2016)

Kuva 11. Kutusoraikko ennen kunnostusta. Keskellä olevan heinittyneen kivisärkän ympärillä sijaitsi pieniä soratas-
kuja, joita kalat hyödynsivät kutemisessa. (Kuva: Timo Haapasalo)

puhdistaa ja seuloa soraikon pohjaa, sekä kivetä 
sortunutta rantareunaa. Tällä tavoin soraikolta 
poistettuja kiviä pystyttiin hyödyntämään niin ranta-
eroosion hidastamisessa kuin pienpoikasympäris-
tön rakentamisessa. Alueen pohjaa puhdistamalla 
sekä maa-ainesta seulomalla oli mahdollista luoda 
toimiva kutuympäristö ilman muualta tuotavaa so-
raa. Pienimuotoisen kunnostuksen lähtökohtana ja 
toteutuksen ehtona oli hyödyntää vain maastossa 
jo ollutta ainesta. Työ tehtiin rautakangella, talikolla 
ja kiviharalla. (Haapasalo 2016)

Kunnostuksen aikana joesta pois nostettu ki-
vimäärä osoittautui huomattavaksi. Kivien pois-
taminen näyttäytyi kuitenkin varsin perusteltuna 
toimenpiteenä, sillä kivien alta paljastui lisää hyö-
dynnettävissä olevaa kutusoraa. Yhdessä varsinai-
sen pohjan puhdistamisen kanssa pystyttiin luo-
maan tällä tavoin verrattain hyvä soraikko. Saven 
kanssa soraan sotkeutunut hiekka oli muuttunut 
vuosien kuluessa erittäin kovaksi ainekseksi, mitä 
kalat eivät pystyneet puhdistamaan. Kutualueen 
puhdistamisen jälkeen syntynyt soraikko oli ra-
kenteeltaan kaksiosainen: ylävirran puoleisessa 
osassa sijaitsi karkeampi sora ja alavirran puolella 
hienojakoisempi aines. Soraikon ylälaitaan siirret-
tiin kookkaita kiviä toppareiksi, jotka osaltaan mo-
nipuolistavat alueeseen kohdentuvaa virtaa, mutta 
myös sitovat soraikkoa tiukemmin paikoilleen. 
(Haapasalo 2016)

Kunnostus toteutettiin käsityönä heinäkuun 
jälkipuoliskon aikana, kun mädin ja mahdollis-
ten pienpoikasten tallomisesta ei ollut enää pel-
koa. Ensisijainen tavoite oli avata soraikon päällä 
oleva kivikko, poistaa soraikkoon liettyneitä kiviä, 



34

Kuva 12. Puhdistettua kutusorikkoa. Kuvan oikeassa reunassa sijainnut särkkä on purettu, ja kiviä on siirretty ranta-
reunaan hidastamaan sortuneen maapenkereen aiheuttamaa hiekan ja saven valumista jokeen. (Kuva: Timo Haa-
pasalo)

Kuva 13. Kutuun valmistautuvia harjuksia kutusoraikon reunalla. (Kuva: Timo Haapasalo)
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Kunnostamisen jälkeen aluetta tarkkailtiin kahdesta 
kolmeen kertaa vuoteen, jolloin mahdollista lietty-
mistä tai soraikon siirtymistä oli mahdollista havain-
noida paremmin. Harjuksia nähtiin valmistautumas-
sa kutuun kunnostetulla soraikolla heti seuraavana 
keväänä. Kesinä 2018 ja 2019 pienpoikasia havait-
tiin varsin runsaasti kutusoraikon viereisessä kivi-
kossa. Esimerkissä on huomionarvoista se, että 
kesän aikana vesi nousee huomattavasti ylemmäs, 
jolloin poikaset pääsevät kivikon turvaan rantareu-
nustan välittömään läheisyyteen. (Haapasalo 2020) 

luontaisesti lisääntyvän harjuspopulaation elinmah-
dollisuudet voidaan arvioida hyväksi.

7.4.2 Harjuksen elinympäristön 
kunnostukset järvialueilla

Käsitykset harjuksen kutualueista perustuvat 
usein siihen oletukseen, että järvioloissa lisäänty-
misalueen valintaa ja kutua ohjaavat suurelta osin 
samat tekijät kuin virtavesissäkin. Harjuksen elin-
ympäristöjen kunnostus järvialueilla on ollut Suo-
messa toistaiseksi hyvin vähäistä. Järvialueilla 
kunnostustoimia on tiettävästi kokeiltu vain Puruve-
dellä ja Pielisellä. Puruvedellä tehdyt toimenpiteet 
jäivät keskeneräisiksi, eikä niillä saavutettu halut-
tua lopputulosta. Pielisellä Hattuvaaran osakas-
kunta levitti 2010-luvulla kevätjäille 42 tonnia soraa 
alueille, joilla on tiedetty esiintyneen harjusta (Ilkka 
Tolvanen, suull. tieto 18.2.2020). Kunnostetulle alu-
eelle ei järjestetty seurantaa, joten toimenpiteiden 
vaikuttavuutta on hankala arvioida. Järvialueiden 
kunnostamisesta harjukselle on huomattavan vä-
hän tietoa, joten olisi erittäin tärkeää seurata kun-
nostusten jälkeen, miten harjukset reagoivat kun-
nostettuihin alueisiin.

Etelä-Saimaalla tehdyssä selvityksessä (Sundell 
2001) havaittiin, että kivikko peittää monessa pai-
kassa pohjalla olevat soraikkoalueet. Kutuun sopi-
via soraikkoja on näkyvissä hyvin vähän. Tämä tar-
koittaa sitä, että kutevat harjukset eivät saa mätiä 
turvaan soran sisään, vaan se jää pohjakivikkoon 
aallokon hakattavaksi ja petojen saaliiksi. Tällaisen 
alueen poikastuotto jää pieneksi, sillä kuolleisuus 
on jo mätivaiheessa suuri.

Keskeistä harjuksen lisääntymisalueiden kun-
nostamisessa on kutusorakoiden määrän lisää-
minen ja mahdollisesti myös olemassa olevien 
sorakoiden puhdistaminen. Uudet kutusoraikot 
kannattaa tehdä kaikkein suojattomimmille alueille 
pois suurten kivien välittömästä läheisyydestä. Jär-
vialueilla kutusoraikkoja voidaan rakentaa tuomalla 
ennalta kartoitetuille alueille soraa jään päälle, ku-
ten Pielisellä tehtiin. Mikäli pohjalla on suurempi-
kokoisia kiviä harjukselle soveltuvan kutusoran 
päällä, voidaan kutualueita lisätä kiviä poistamalla. 
Poistetuista kivistä voidaan tehdä suojapaikkoja, 
joita monilla kivikkorannoilla on harjuksen viihty-
vyyttä ajatellen aivan liian vähän. Suurikokoisten, 
halkaisijaltaan yli 30 cm:n kokoisten kivien lisäämi-
nen kunnostettavalle alueelle ja hieman sen ala-
puolelle lisää kalojen viihtyvyyttä. Kivikkopohjan 

Harjuksen kutua on dokumentoitu kunnostetulla 
alueella toukokuussa 2020. Virtaan lähteneen hie-
kan perusteella kalat kykenivät puhdistamaan hie-
man kutupesäänsä. Kutevat harjukset olivat pituu-
deltaan noin 32 – 38 cm, ja niiden kutusyvyys oli 
muutamia kymmeniä senttimetrejä. Soran raekoko, 
johon harjukset kutivat, oli hyvin vaihtelevaa: pie-
nin sora oli halkaisijaltaan vain 15 – 20 mm, mutta 
pohjassa oli myös nyrkin kokoisia kiviä. (Haapasalo 
2020)

Nykäsen & Huuskon (2001) Kuusinkijoessa tut-
kimilla alueilla pohjassa oli harjuksen kutukuopan 
kohdalla keskimäärin 3 % hiekkaa, 58 % soraa 
(2 – 16 mm), 37 % pikkukiviä (16 – 64 mm) ja joita-
kin suurempia kiviä (65 – 128 mm) siellä täällä.

Kunnostettu kutuympäristö huomioiden kahluu-
kielto on ensisijaisen tärkeä suojelutoimenpide, 
sillä harjukset kutivat esimerkkikohteessa lähimmil-
lään noin 40 cm päähän rantaviivasta. Huolimaton 
kahlaaja voi tuhota pieniä kutupesiä, etenkin kun 
lisääntymishabitaatti kokonaisuudessaan ei eroa 
ulkoisilta ominaisuuksiltaan mittavasti muusta joki-
ympäristöstä. Kalastajia tulee informoida kahlaami-
sen vaikutuksista harjuksen kutuympäristöihin. Täl-
löin kalastajat osaavat välttää veteen menemistä 
myös kesäkuun alussa, kun kuoriutuneet pienpoi-
kaset ovat rantaviivassa alttiita ajeeseen joutumi-
selle ja predaatiolle, mikäli ne joutuvat väistämään 
rannassa kahlaavaa kalastajaa. (Haapasalo 2020)

Pielisjoen Kuurnan voimalaitoksen yhteydessä 
olevaan alkuperäiseen jokiuomaan, joka toimii ny-
kyään ohijuoksutusväylänä, valmistui vuonna 2019 
pysyvästi vesitetty laaja Laurinvirran kutu- ja poi-
kastuotantoalue järvilohelle. Alue soveltuisi, varsin-
kin mahdollisten täydentävien kunnostustoimien jäl-
keen erinomaisesti harjuksen elinalueeksi. Alueelle 
kotiutettava harjusmateriaali voitaisiin siirtää suo-
raan Pielisjoen jäljellä olevilta harjusalueilta tai tar-
vittaessa Pielisjokeen laskevasta Kuusojasta. Täy-
dellisesti kalastukselta kielletyssä Laurinvirrassa 
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monipuolistuminen voi parantaa myös alueen ra-
vinto-oloja.

Pohja-alueiden muokkaamisen lisäksi on suun-
niteltu limoittuneiden kutupaikkojen puhdistamista. 
Limoittumista on esitetty yhdeksi syyksi harjuskan-
tojen taantumiseen, joten puhdistamisen avulla voi-
daan parhaimmillaan edistää harjuksen luontaista 
lisääntymistä. Pohjien puhdistamiseen ei ole tällä 
hetkellä olemassa soveltuvaa ja tarkoituksenmu-
kaista työkalua tai menetelmää. Työkaluksi on esi-
tetty esimerkiksi veneellä vedettävää haraa, jossa 
olisi pohjaa laahaavia kettinkejä. Perimätiedon 
mukaan rantanuotilla kalastaminen on puhdista-
nut harjuksen lisääntymisalueita ja haran käytöllä 
voisi olla vastaavia positiivisia vaikutuksia. Kutu-
alueiden puhdistaminen tulee tehdä ajanjaksoina, 
jolloin harjukselle aiheutetaan mahdollisimman vä-
hän häiriötä. 

Koska harjuksen lisääntymisalueiden kunnos-
tamista etenkin järvialueilla on tutkittu vähän, ei 
kunnostusten vaikuttavuudesta ole olemassa pal-
joa näyttöä. Osa asiantuntijoista on sitä mieltä, 
että kunnostuksilla ei tulla saavuttamaan pitkäai-
kaista hyötyä harjuskantojen elvyttämisessä, tai 
että hyötyä ei oletettavasti saada lainkaan. Asian-
tuntijat ovat kuitenkin lähes yksimielisiä siitä, että 
luonnossa tapahtuva lisääntyminen ja sen tehos-
taminen ovat tärkein osa-alue harjuskantojen el-
pymisessä. Täten on tärkeää, että järvialueilla 
toteutetaan erilaisia kunnostushankkeita, joiden 
vaikuttavuutta seurataan tarkkailuilla. Näin saa-
daan tietoa kunnostusten toimivuudesta ja erilais-
ten menetelmien vaikuttavuudesta.

7.4.3 Valuma-alueiden kunnostukset

Valuma-alueilla tapahtuva toiminta ja maankäyttö 
vaikuttavat vesistöjen kuormitukseen. Myös leudot 
ja sateiset talvet lisäävät vesistöihin tulevaa kuor-
mitusta. Rehevöitymisen tai kuormituksen aiheut-
tama lisääntymis- ja elinalueiden pohjien likaantu-
minen vaikuttaa haitallisesti harjuskantaan monin 
tavoin. Se heikentää mädin kehittymisolosuhteita 
estämällä virtauksia pohjasoraikon sisällä ja kehit-
tyvän mädin ympärillä. Pohjan likaantuminen hei-
kentää lisäksi aikuisten harjusten viihtyvyyttä ja 
karkottaa niitä pois alueelta. Ei riitä, että pohja on 
pinnaltaan puhdas kutuaikana. Usein pohja likaan-
tuu eniten silloin, kun päivä on pisimmillään ja ve-
si on lämmintä. Rehevöityminen aiheuttaa yleensä 

muutoksia myös kalaston rakenteessa. Ahventen ja 
särkien määrä ranta-alueella lisääntyy, mikä saat-
taa huomattavasti lisätä harjuksen mätiin ja etenkin 
pieniin poikasiin kohdistuvaa saalistuspainetta.

Kappaleissa 7.4.1 ja 7.4.2 esitellyt toimenpiteet 
käsittelevät pääasiassa vesistöjen kuormituksesta 
aiheutuvien seurausten korjaamista. Luonnonli-
sääntymisen tehostamisen osalta olisi perusteltua 
keskittyä valuma-alueiden kunnostuksiin, mistä 
saatavat hyödyt auttaisivat harjusta eniten pitkällä 
aikavälillä (esim. Ari Savikko suull. tieto 11.3.2020). 
Valuma-alueiden kunnostaminen on kuitenkin pitkä 
ja monitahoinen prosessi ja oletettavasti nopeam-
paa vaikuttavuutta harjuskantoihin saavutetaan 
suorilla elinympäristökunnostuksilla. Optimaali-
sessa tilanteessa valuma-alueita kunnostetaan laa-
jasti, jonka jälkeen kutualueita voidaan kunnostaa 
esimerkiksi puhdistamalla ja sorastamalla. Valuma-
alueiden kunnostamisen myötä kutualueiden puh-
distamisen tarve tullee vähenemään.

7.5 Harjusistutukset

Kalakantojen hoito Suomessa on edellisinä vuo-
sikymmeninä pohjautunut suurilta osin istutus-
toimintaan. Istutuksiin perustuva harjuskantojen 
elvyttäminen on monella tapaa ongelmallista. Har-
jusistutuksiin sisältyy geneettisiä, ekologisia ja ta-
loudellisia riskejä, etenkin jos istutukset tehdään 
alkuperäisestä kannasta poikkeavilla istukkailla. 
Istutukset voivat:
1. hävittää istutusalueen alkuperäisen harjus-

kannan,
2. muuttaa alkuperäisen harjuskannan kasvua 

ja eloonjääntiä,
3. muuttaa alkuperäistä harjuskantaa geneet-

tisesti,
4. muuttaa istutusalueen eliöyhteisön raken-

netta,
5. aiheuttaa edellä mainittujen yhdistelmiä tai
6. olla aiheuttamatta mitään muutoksia esi-

merkiksi alueelle sopimattomien poikasten 
kuollessa pian istutuksen jälkeen. (Nykänen 
2001)

Harjusten istuttamisesta vieraalla kannalla tulee pi-
dättäytyä, jos kohdealueella on alkuperäinen har-
juskanta tai kannan alkuperästä ei ole täyttä var-
muutta (ks. kalastuslaki 73 ja 74 §). Harjuskantojen 
hoidon tulee pohjautua luonnollisen elinkierron 
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mahdollistamiseen ja kalastuksen ohjaamiseen. 
Istutustoiminta on viimeinen vaihtoehto, jota tulee 
harkita tarkkaan.

Mikäli istutuksiin päädytään, tulee niitä edeltää 
huolellinen suunnittelutyö, jossa on määritelty is-
tutusten tavoitteet ja keinot, kartoitettu mahdolli-
set riskit ja laadittu suunnitelma istutusten vaiku-
tusten arvioimiseksi. Istutuksiin tulee ryhtyä vasta 
silloin, kun luonnonkanta on vakavasti uhattuna tai 
hävinnyt. On syytä muistaa, että vieraan kalalajin 
tai -kannan istuttaminen edellyttää aina ELY-kes-
kuksen myöntämän luvan (kalastuslaki 76 §). Is-
tutuksiin tulee mieluiten käyttää luonnonkannasta 
peräisin olevia poikasia. Tuki- ja elvytysistutuksissa 
alueen kaloista tulisi perustaa viljelykanta, josta 
saatuja poikasia palautetaan alueelle. (Allendorf 
1991, Cowx 1994) 

Vastuu uhanalaisten harjuskantojen hoidosta ja 
suojelusta, ja siten myös tarvittavan istukastuotan-
non järjestämisestä, on ensisijaisesti viranomai-
silla. Luonnonvarakeskus on luopunut kaikkien 
Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen ylläpidosta 
(ks. kappale 2.2). Tällä hetkellä Vuoksen kantaa 
olevia emokalastoja on tiettävästi viljelyssä vain yh-
dellä yksityisellä kalanviljelijällä Etelä-Suomessa. 
Kyseinen kanta on puruvetistä alkuperää ja vilje-
lyssä on lisäksi Mäntyharjun reitin harjusta. Tämän 
takia tunnetuista harjusvesistä istutuksia on mah-
dollista tehdä vain Puruvedelle.

On todennäköistä, että uusia emokalastoja ei 
olla perustamassa lähitulevaisuudessa. Uusien 
emokalastojen perustamisen suhteen tulee käyt-
tää suurta harkintaa, sillä asiantuntijoiden mukaan 
heikentyneiden harjuskantojen lisääntymistä pitäisi 
häiritä mahdollisimman vähän esimerkiksi emoka-
lapyynneillä. Sen sijaan vesialueille, joiden oma 
harjuskanta on varmuudella menetetty, on mah-
dollista istuttaa eri kantaa olevia istukkaita. Mah-
dollisissa kotiutusistutuksissa tulee käyttää istu-
kaskantaa, jonka alkuperäiset elinolosuhteet ovat 
mahdollisimman lähellä istutusvesistön olosuhteita. 
Onnistuneista kotiutusistutuksista toimii hyvänä 
esimerkkinä Höytiäinen, johon on onnistuttu pu-
ruvetisiä istukkaita käyttäen palauttamaan harjus-
kanta menetetyn alkuperäisen tilalle.

7.6 Harjuksen hoito- ja 
suojelualueet
Harjusalueiden arvioinnissa on käytetty apuna 
paikan päällä tehtyihin arviointeihin, kalastajilta ja 
osakaskunnilta saatuihin tietoihin, harjuskantojen 
käyttö- ja hoitosuunnitelmiin sekä muihin harjus-
tutkimuksiin pohjautuvia tietoja. Vuoksen vesistön 
eri osista on pyritty löytämään sellaiset harjuksen 
elinalueet, joiden suojeluun ja hoitoon kannattaa 
harjuskantojen osalta ensisijaisesti panostaa. On-
gelman tämän arvion tekemisessä muodostaa kui-
tenkin se, että suuresta osasta Vuoksen vesistö-
aluetta ei ole olemassa lainkaan tietoa harjuksen 
elinalueista ja harjuskantojen tilasta.

Tavoitteena on ollut sellaisten keskeisten har-
jusalueiden löytäminen, joihin kohdistetut hoito- 
ja suojelutoimet tarjoavat parhaat mahdollisuudet 
taantuneiden harjuskantojen elpymiselle. Näitä toi-
mia arvioitaessa on syytä muistaa, että harjus on 
hyvin paikallinen kalalaji. Vuoksen vesistöalueella 
saattaa olla paljon harjuksen osapopulaatioita, joi-
den välillä geenien vaihtuvuus on vähäistä. Tämän 
geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi 
ovat harjusalueilla ensisijaisia hoitokeinoja kalas-
tukseen liittyvät rajoitukset ja luontaisten lisäänty-
misalueiden kunnostukseen liittyvät toimet.

Tärkeimmät järvikutuisen harjuksen hoito- ja 
suojelualueet sijaitsevat Suur-Saimaalla, Puru-
vedellä ja Pielisellä. Olemassa olevien tietojen ja 
arvioiden pohjalta näillä järvillä hoito- ja suojelu-
alueiksi valitut alueet on jaettu kahteen ryhmään 
niiden laadun perusteella. Parhaiksi arvioiduilla 
alueilla (1-luokka) on todennäköisesti luontaisesti 
lisääntyvä harjuskanta ja alueet tarjoavat jatkos-
sakin mahdollisuuden lisääntymiselle. Luokan 2 
alueillakin harjusta saattaa esiintyä, mutta luon-
taisen lisääntymisen mahdollisuudet ovat alueella 
vaarantuneet. Näiden alueiden lisäksi järvikutuisen 
harjuksen hoito- ja suojelualueiksi on valittu tietyt 
vesialueet Pihlajavedeltä sekä Lietveden-Puuma-
lan alueelta.

Muillakin alueilla harjuksia toki esiintyy, mutta 
olemassa olevan tiedon pohjalta seuraavissa kap-
paleissa esitellyt alueet ovat niistä keskeisiä. Par-
haat järvialueilla olevat harjuspaikat ovat usein 
pohjoisen suunnasta puhaltaville tuulille alttiina 
olevilla rannoilla.
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7.6.1 Suur-Saimaan harjusalueet

Suur-Saimaan alueella on neljä harjusaluetta, jotka 
on sijoitettu 1-luokkaan (kuva 14). Eteläisin näis-
tä on Satamosaaren alue. Alue koostuu viidestä 
saaresta (Keski-Lyly, Ala-Lyly, Satamosaari, Suni, 
Leutu), joista merkittävin on Satamosaari. Saarten 
ympärillä on matalikkoa ja ne ovat lähellä toisiaan 
muodostaen yhden varsin tiiviin kokonaisuuden. 
Toinen näistä alueista on Mäntysaarten alue hie-
man Kyläniemen eteläpuolella. Se koostuu seit-
semästä saaresta (Suuri ja Pieni Mäntysaari, Iso 
ja Pieni Vitsai, Karksaari karikkoineen, Lokmus, 
Rokkaluodot). Näistä merkittävimpiä ovat Mänty-
saarten alue sekä Vitsaiden ja Karksaaren muo-
dostama aluekokonaisuus. Laajin alue sisältää 
Rastinvirran ja Munaluodonselän alueen Kylä-
niemen länsipuolella. Tähän alueeseen kuuluvat 
Rastinvirran alueen lisäksi Mäntysaaret, Hietasaa-
ri lähisaarineen, Iso-Korppi, Pitkäsaari, Kettu sekä 
Suninniemen ja Suuren Sarviniemen välinen osa 
mantereesta. Mäntysaarten alueen koillispuolella 
sijaitsevaan Lintusaarten alueeseen kuuluu kuusi 
saarta (Suuri ja Pieni Lintusaari, Tapionsaari, Koira-
saari, Rajaluoto, Koivuluoto). Merkittävimmän osan 
tästä alueesta muodostaa Suuren Lintusaaren län-
siranta lähiluotoineen.

Luokkaan 2 sijoitettuja harjusalueita on Suur-Sai-
maan alueella kaksi (kuva 14). Harjuksen elinolo-
suhteet ja lisääntymismahdollisuudet eivät ole yhtä 
hyvät kuin 1-luokan alueilla, mutta harjus kuitenkin 
lisääntyy ja niitä esiintyy näillä alueilla. Metsäluoto-
jen alueeseen kuuluu kuusi saarta (Pieni, Keskim-
mäinen ja Suuri Metsäluoto, Koisaari, Kännäri ja 
Kenkä). Toinen alue sijaitsee Kyläniemen pohjois-
puolella Liittokivenselällä. Alueella sijaitsee useita 
saaria ja luotoja. Merkittävimmät näistä ovat Sel-
känenä, Varikset, Mustasaari ja Kohosaari lähive-
sineen

Kuva 14. Harjuksen tärkeimmät hoito- ja suojelualueet Suur-Saimaalla (1=1-luokan ja 2=2-luokan harjusalueet).

7.6.2 Puruveden harjusalueet

Ainoat 1-luokan harjusalueet sijaitsevat Hummon-
selän alueella (kuva 15). Pihlajaniemi on Kerimä-
en puolen kuuluisaa harjusaluetta. Niemen ete-
läpuolella on jopa Harjusluodoksi nimetty luoto. 
Niemen kärjestä itään sijaitsee kuuluisa Mantsin 
hietikko. Aittosaaren alue on Kesälahden puo-
len perinteisiä harjusvesiä. Pohjoistuulella alueelle 
tulee Hummonselältä kylmää ja hapekasta vettä. 
Myös saaren lounaispuolella sijaitseva Tiirasaari on 
harjuksen kutualuetta. Pärnän alue sijaitsee Put-
kiniemen pohjoispuolella, Hummonselän reunalla. 
Alueella on saaria, joiden ranta-alueilla harjusta 
esiintyy. Hevossalon päässä sekä Pärnänsaaren 
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Kuva 15. Harjuksen tärkeimmät hoito- ja suojelualueet Puruvedellä (1=1-luokan ja 2=2-luokan harjusalueet).

ja Petäjäsaaren välissä olevat matalikot ovat har-
juksen kutualueita. Alue on laaja, mutta saarten lä-
heisyyden ja saarten välissä olevien matalikkojen 
vuoksi harjus todennäköisesti liikkuu koko alueella 
(Puruveden Harjus 2011).

Vielä joitakin vuosia sitten monet Puruveden 
parhaista harjusalueista sijaitsivat Mustanselän ja 
Ukonniemenselän välissä järven halkaisevan mo-
nista pienistä saarista koostuvan luoteis-kaakkois-
suuntaisen harjanteen alueella. Näitä saaria ovat 
muun muassa Eeva, Pekka, Tyttöpää, Läpisyöstö 
ja Petri. Saarten välillä olevat salmet luovat veden 
virtauksia ja syvänteet saarten molemmilla puolilla 
takaavat veden vaihtuvuuden. Alue on kuitenkin 
heikentynyt merkittävästi viime vuosina, eikä Puru-
veden eteläosissa tavata harjuksia kuin ennen. Pai-
kallisten asiantuntijoiden mukaan Puruveden ete-
läosissa on tapahtunut huomattavan voimakasta 
limoittumista, mikä on mahdollisesti vaikuttanut 
harjuksen lisääntymiseen kielteisesti. Samanlaisia 
havaintoja on myös Harvan ja Mustan lähistöiltä.

Puruveden kalatalousalue on huomioinut harjuk-
sen toiminnassaan. Järvelle on esimerkiksi asetettu 
alueellisia kalastusrajoituksia tärkeimmille hoito- ja 
suojelualueille. Valmisteilla olevassa Puruveden 
käyttö- ja hoitosuunnitelmassa otetaan kantaa har-
juspopulaatioiden heikentymiseen. Kalatalousalu-
een puheenjohtajan mukaan kalastusrajoitusten 
laajentamista etelän suuntaan on harkittu ja käyttö- 
ja hoitosuunnitelmaan tullaan mahdollisesti esittä-
mään myös harjuksen täysrauhoitusta Puruvedellä.

Edellä mainituilla toimenpiteillä pystytään suoje-
lemaan harjuskantoja tehokkaasti. Puruvedellä olisi 
lisäksi aiheellista toteuttaa kutualueiden puhdistus-
kokeilu, jossa pyrittäisiin entisöimään limoittuneita 
kutualueita. Tällaisen hankkeen toteuttaminen toisi 
lisää tietoa kutualueiden kunnostusten vaikuttavuu-
desta.
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7.6.3 Pielisen harjusalueet

Pielisen kaksi parasta 1-luokan harjusaluetta (kuva 
16) muodostuvat pääosin pienistä saarista ja luo-
doista. Pohjoisempi näistä alueista sijaitsee järven 
keskiosassa Suur- ja Siikaselän alueella. Alue al-
kaa Kaiskunniemestä ja kulkee Mustatsaarten, 
Orisaarten, Repalepahtaiden, Vaarapahtaiden ja 
Haarapahtaiden kautta Pahtaanluodolle. Eteläi-
semmän näistä alueista muodostaa Kolin edustal-
la Purjeselän ja Pulloselän alueella sijaitseva, Kai-
vannonniemestä Kaunisniemeen ulottuva, lähes 
14 kilometrin pituinen saariketju. Alueella sijaitsee 
useita saaria ja luotoja (mm. Hiekkasaaret, Väli-
saari, Pieni- ja Iso-Korppi, Suuri ja Pieni Kopra, 
Purjesaari, Laitosaari), joista monet ovat muodol-
taan pitkiä ja kapeita. Kaikki alueen saaret kuuluvat 
Kolin kansallispuistoon.

Pielisellä on myös kaksi 2-luokan harjusaluetta 
(kuva 16). Molemmat niistä sijoittuvat järven kes-
kiosaan. Laajemman alueista muodostaa pääosin 
Iso ja Pieni Ristisaari, Hekla, Kuivasaari, Liklamo, 
Hattusaaren ja Sotjangonsaaren pohjoispää sekä 
Uramonsaaret. Pienempi alueista sijaitsee Paalas-
maan länsipuolella, saareen tulevan tien varrella. 
Keskeisen osan siitä muodostavat Papinsalmen ja 
Karhusalmen alueet.

Kuva 16. Harjuksen tärkeimmät hoito- ja suojelualueet Pielisellä (1=1-luokan ja 2=2-luokan harjusalueet).
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7.6.4 Lietveden-Puumalan 
harjusalueet

Lietveden ja Puumalan alue on rikkonaista ja saa-
ristoista. Lisäksi vesireitit, joiden kautta Saimaan 
virtaama pääosin kulkee, ovat näillä alueilla mo-
nin paikoin varsin kapeita. Alueelta on valittu kol-
me aluetta, joihin harjuksen hoitotoimet kannattaa 
näillä alueilla keskittää (kuva 17). Alueiden valinta 
pohjautuu Sundellin (1997) tekemiin arviointeihin ja 
kutupyynneistä saatuihin kokemuksiin. Lietveden 
ja Puumalan osalta ei ole käytettävissä tuoreempia 
arvioita, mutta esitellyt alueet ovat arvion mukaan 
ainoat potentiaaliset harjuspaikat kyseisillä vesialu-
eilla.

Alimman alueen muodostaa Riutanniemen ja 
Lintusalon väliin jäävä Jänisvirran alue lähivesi-
neen. Lisäksi alueeseen kuuluvat Riutanniemen 
koillispuolella sijaitsevat Matkussaaret. Lietvedellä 
rannat ovat monin paikoin varsin kallioisia. Poikke-
uksen muodostaa Jänniemen alue, missä on var-
sin laajalti harjuksen kutuun sopivaa kivikkorantaa. 

Laajimman aluekokonaisuuden muodostaa kuiten-
kin Puumalansalmi ja sen alapuoliset alueet.

Kuva 17. Harjuksen tärkeimmät hoito- ja suojelualueet Lietveden ja Puumalan alueella.

7.6.5 Pihlajaveden harjusalueet
Pihlajaveden alue on rikkonaista ja saaristoista. 
Varsinaisia selkävesiä on alueella vähän. Lisäksi 
rannat ovat monin paikoin jyrkkiä ja kallioisia. Har-
jukselle sopivia kivikkorantoja ja matalikkoja on vä-
hän. Alueelta on valittu neljä aluetta, joihin harjuk-
sen hoitotoimet kannattaa näillä alueilla keskittää 
(kuva 18). Alueiden valinta pohjautuu osakaskun-
nilta saatuihin tietoihin ja alueella tehtyihin maasto-
arviointeihin (Sundell 2002). Pihlajaveden harjus-
alueista ei ole saatavilla ajankohtaisempaa tietoa 
ja Harry Härkösen (suull. tieto 10.2.2020) mukaan 
Pihlajavedellä tavataan harjusta erittäin satunnai-
sesti, jos lainkaan. Ainakin näillä neljällä alueella on 
perusteltua toteuttaa kirjanpito- tai koekalastuksia, 
jotta harjuskantojen nykytila Pihlajavedellä pystyt-
täisiin varmentamaan.
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Pihlajaveden parhaalta vaikuttava aluekokonaisuus 
löytyy järven eteläosasta Utrasselän ja Hirvolanse-
län väliseltä alueelta (kuva 18). Alueella on laaja 
ja yhtenäinen alue harjuksen elin- ja lisääntymis-
alueeksi sopivaa kivikkorantaa. Muut alueet ovat 
huomattavasti pienialaisempia ja sijaitsevat sel-
västi suojaisemmilla alueilla. Särkilahdenselän alu-
eet ovat tässä mielessä heikoimmassa asemassa. 
Pietolansaaren pohjoispään matalikolle pääsevät 
puhaltamaan pohjoisen suunnasta Paatisenselän 
yli puhaltavat tuulet. Pitkä Pihlajaveden alueeseen 
eivät tuulet paljoa vaikuta, mutta alue on Saimaan 
päävirtaaman vaikutusalueella.

7.6.6 Virtakutuisen harjuksen 
tärkeimmät elinalueet Vuoksen 
vesistöalueella

Virtakutuisen harjuksen tärkeimmät hoito- ja suo-
jelualueet sijoittuvat Lieksanjoelle, Pielisjoelle ja 
Vuokseen. Lieksanjoen pääuoman Naara- ja Kä-

Kuva 18. Harjuksen tärkeimmät hoito- ja suojelualueet Pihlajavedellä.

pykoski sekä Ruunaankosket ovat merkittäviä har-
jusalueita. Lieksanjoen sivujoista etenkin Tuulijoki 
ja Pudasjoki ovat tärkeitä alueita virtakutuisen har-
juksen osalta. Pielisjokeen laskeva Kuusoja on pie-
nestä koostaan huolimatta olennainen harjusalue.

Vuoksessa ja sen sivujoissa on elinvoimaisia 
harjuskantoja sekä Suomen että Venäjän puolella. 
Suomen puolen sivujoista erityisesti Suokumaan-
joki on tärkeä harjuksen elinympäristö. Näille alu-
eille tulee miettiä tarvittavia hoito- ja suojelutoimen-
piteitä paikallisesti.

7.7 Toimenpideohjelman 
yhteenveto

Vuoksen vesistöalueen harjuksen toimenpideohjel-
ma sisältää alueen harjuskantojen tulevaisuuden 
turvaamiseksi tarvittavat käytön, hoidon ja suojelun 
linjaukset. Toimenpideohjelman tavoitteena on tur-
vata Vuoksen vesistöalueen luontaisten harjuskan-
tojen säilyminen ja perinnöllinen monimuotoisuus 
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sekä saada kantojen taantuminen pysähtymään ja 
kannat elpymään. Lisäksi tavoitteena on herättää 
kalavesien hoidon ja suojelun vastuutahot huo-
maamaan, että harjus on arvokas osa Vuoksen ve-
sistöalueen alkuperäistä vesiluontoa. 

Toimenpideohjelma perustuu kolmeen toiminta-
linjaan: 1) kalastuksen ohjaus ja valistus, 2) harjuk-
sen elinympäristöjen kunnostaminen sekä 3) lajiin 
ja sen elinympäristöihin liittyvä tutkimus. Toimen-
pideohjelman koordinoitua toteuttamista varten 
Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen pelastami-
seen tähtäävän työryhmän (entinen harjustoimi-
kunta) toiminta tulee käynnistää uudelleen.

Toimenpiteet keskitetään erityisesti harjuksen 
keskeisille esiintymisalueille. Vuoksen vesistöalu-
een järvikutuisen harjuksen tärkeimpiä alueita ovat 
Suur-Saimaa, Puruvesi ja Pielinen. Virtakutuisen 
harjuksen avainalueita ovat Vuoksi sivujokineen, 
Lieksanjoki sivujokineen sekä yksittäiset pienem-
mät virtavedet.

Uhanalaisten kalakantojen tuloksellinen suojelu 
ja elvyttäminen perustuu tutkimus- ja seurantatie-
toon. Vuoksen vesistöalueen harjuksen osalta täl-
lainen ajankohtainen tieto on monilla alueilla hyvin 
vähäistä tai se puuttuu kokonaan. Harjukseen kes-
kittyvän tutkimuksen ja seurannan kehittäminen on 
toimenpideohjelman toteuttamisen ja tuloksellisuu-
den kannalta keskeistä. Kalastusrajoitukset ja elin-
ympäristöjen kunnostukset tulee perustaa tutkittuun 
tietoon. Toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuus 
tulee pystyä todentamaan tutkimuksen ja seuran-
nan avulla. Käytännönläheistä seurantaa voidaan 
toteuttaa kustannustehokkaasti yhteistyössä osa-
kaskuntien ja kalastusseurojen kanssa sekä osana 
muuta seurantaa kuten velvoitetarkkailua.

Harjuskannan suojelu edellyttää yleensä kalas-
tuksen säätelyä lajin lisääntymis- ja elinalueilla. 
Harjuksen elinolosuhteet ja kalastus vaihtelevat 
huomattavasti alueittain. Jokaiselle alueelle tulee 
löytää sille parhaiten sopivat harjuskannan hoito- ja 
suojelutoimenpiteet yhteistyössä kalatalousaluei-
den ja kalavesien osakaskuntien kanssa. Riittävällä 
kalastuksenvalvonnalla varmistetaan säätelytoi-
mien noudattaminen. Harjus on huonosti tunnettu 
kalalaji, joten siihen liittyvän tiedotuksen lisääminen 
on tärkeää.

Leveyspiirin 67 º00´N eteläpuolella harjus on 
rauhoitettu kutuaikana 1.4.–31.5. ja sen alamitta on 
35 senttimetriä. Rauhoitusaikana harjuksen lisään-
tymisalueilla tapahtuva kalastus on järjestettävä si-
ten, ettei siitä aiheudu lajille vaaraa. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että ainakin verkkokalastus sol-
muväliltään ≤ 50 mm:n verkoilla tulee kieltää mää-
räajaksi harjuksen lisääntymisalueilla. Harjuksen 
luontaisen elinkierron turvaamiseksi alamitaksi 
suositellaan 40 senttimetriä. Ympärivuotisten rau-
hoitusalueiden perustaminen harjuksen keskeisille 
lisääntymis- ja elinalueille on nopea ja tehokas suo-
jelukeino, mutta se edellyttää harjuksen elinaluei-
den ajankohtaista tuntemusta. Myös harjuksen rau-
hoittamista lajin avainalueilla on syytä harkita. 

Valuma-alueilla tapahtuva maankäyttö, metsä- 
ja maatalous ja muu toiminta sekä leudot ja satei-
set talvet vaikuttavat vesistöjen rehevöitymiseen ja 
kuormitukseen. Rehevöitymisen tai kuormituksen 
aiheuttama pohjien likaantuminen harjuksen elin- ja 
lisääntymisalueilla vaikuttaa haitallisesti harjuskan-
toihin. Kantojen elvyttämisen kannalta on keskeistä 
selvittää, onko harjuksen lisääntymisalueiden laatu 
heikentynyt viime vuosikymmeninä siinä määrin, 
että ne eivät enää pysty tuottamaan riittävästi poi-
kasia. Toinen selvitettävä asia on, miten lisäänty-
misalueiden tuotantokykyä ja luontaisen lisäänty-
misen tuloksellisuutta voidaan parantaa.

Harjuksen lisääntymis- ja elinalueiden kunnos-
tuksia on tehty ja tutkittu vähän. Lisääntymisalu-
eiden kunnostuksilla voi kuitenkin paikallisesti olla 
suuri merkitys, jos niiden avulla voidaan parantaa 
mädin ja pienten poikasten selviytymismahdolli-
suuksia. Kunnostustoiminnassa on syytä miettiä 
ennakkoluulottomasti erilaisia keinoja ja välineitä, 
joilla lisääntymisolosuhteita pystyttäisiin paran-
tamaan. Tutkittu tieto elinympäristökunnostusten 
vaikuttavuudesta on merkittävässä osassa harjus-
kantojen elvyttämisessä. Kun harjuksen elinympä-
ristökunnostusten parhaista käytännöistä saadaan 
todennettua tietoa, on tästä tiedosta syytä koostaa 
selkeä opas.

Harjuskantojen hoidon tulee pohjautua ensisijai-
sesti luonnollisen elinkierron mahdollistamiseen ja 
kalastuksen ohjaamiseen. Harjusten istuttamisesta 
vieraalla kannalla tulee pidättäytyä, jos kohdealu-
eella on alkuperäinen harjuskanta tai kannan alku-
perästä ei ole täyttä varmuutta. Kotiutusistutuksia 
voidaan toteuttaa alueilla, joista alkuperäinen har-
juskanta on hävinnyt. 

Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen taantu-
minen ja häviäminen on mahdollistaa estää, jos 
harjukseen liittyvät toimijatahot tekevät määrätie-
toisesti yhteistyötä kalalajin hyväksi. 
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Liite 1 Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja 
Kaakkois-Suomen alueille 1-kesäisillä ja sitä vanhemmilla 
istukkailla tehdyt harjusistutukset vuosina 2010 – 2015 

Istutusrekisterin tietojen mukaan Istutuksissa käytetty kanta PUR=Puruvesi, PIE=Pielinen, ESA=Etelä-
Saimaa, IJO=Iijoki, KIJ=Kitkajoki. Punaisella merkityt ovat vastakuoriutuneita.

ISTUTUSALUEET
ISTUTUSVUODET (kpl) YHT.

(kpl)2010 2011 2012 2013 2014 2015
POHJOIS-KARJALA

Pielinen 0 0 0 0 0 0 0

Puruvesi (PUR) 100000 0 0 0 0 0 0

Muu Saimaa (PUR) 0 0 0 1200 0 0 1200

Muut järvet (PUR) 21789 11815 3682 15201 1435 0 53922

Virtavedet (PIE) 3000 0 0 0 0 0 3000

Virtavedet (PUR) 0 0 0 500 0 0 500

POHJOIS-SAVO

Saimaa 0 0 0 0 0 0 0

Muut järvet 0 0 0 0 0 0 0

Virtavedet (IJO) 3700 0 0 0 0 2000 5700

ETELÄ-SAVO

Puruvesi (PUR) 12620
400000

6200 5099 3825 0 500 28244

Muu Saimaa (PUR) 15595 23528 24770 14925 0 11785 90603

Muut järvet (PUR) 13593 3530 7218 2175 0 1300 27816

Virtavedet (PUR) 500 1230 3085 1223 0 0 6040

KAAKKOIS-SUOMI

Saimaa (ESA) 577 0 0 0 0 0 577

Saimaa (PUR) 0 1702 5455 0 0 2701 9858

Muut järvet (PUR) 4611 110 0 0 0 0 4721

Muut järvet (ESA) 459 0 0 0 0 0 459

Virtavedet (PUR) 3907 13292 1756 0 0 0 18955

Virtavedet (IJO) 0 0 21577 0 10000 0 31577

Virtavedet (KIJ) 0 0 6000 0 0 0 6000

YHTEENSÄ

Järvet 69244 46885 46224 37326 1435 16286 217400

Virtavedet 11107 14522 32418 1723 10000 2000 71770

Koko alue 80351 61407 78642 39049 11435 18286 289170

9. Liitteet
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