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Meriharjus on mystinen kala, jonka elintavoista ja kalastamisesta on kirjoitettu 
joessa elävään kantamuotoonsa nähden huomattavan vähän. Tiedetään, että vielä 
viime vuosisadan alkupuolella laji oli varsin yleinen Suomen rannikolla ja niitä 
esiintyi saaristovesissä sekä paikallisena lajina että vaeltavana muotona, joka 
syönnösti rannikkoalueilla ja kävi kutemassa jokiin. 
 
Erityisesti Keski- Pohjanmaa on ollut vaeltavien harjuskantojen ydinaluetta, ja 
harjuksia on noussut kudulle isompien jokien lisäksi pikkujokiin ja puroihinkin. 
Alun perin lähes jokaisessa rannikon joessa Eurajoelta pohjoiseen on ollut me-
reen vaeltava harjuskanta. Myös kalastus on ollut voimissaan ja kutuharjuksia on 
pyydetty jokisuilta lippoamalla kevätaikaan. Harjusta pidettiin erittäin arvok-
kaana kalana, ja keväisestä lipposaalista saattoi saada paremman palkan kuin 
muusta työstä. Merellä harjusta pyydettiin pääasiassa erityisillä harjusverkoil-
la, porkkaverkoilla, siikaverkoilla sekä harrilaudalla. 
 
Vuosikymmenten mittaan on tapahtunut paljon muutoksia Itämeren rannikkoalueiden 
vedenlaadussa, kalastuksessa ja kalakannoissa. Meriharjuskantojen alamäestä kir-
joitti Janne Heusala jo 1950- luvulla, ja tuolloin hän epäili saaliiden vähene-
misen syyksi liiallista kutuaikaan ajoittuvaa kalastuksen määrää. 
Harjuksen suojelemiseksi sille määrättiin vuonna 1952 kalastuslaissa kuturauha 
huhti-toukokuuksi. Huvenneita harjuskantoja kalastuslain antama suoja ei kuiten-
kaan auttanut, sillä 1960-luvulla Seppo Hurme raportoi edelleen heikenneistä 
harjussaalista. Erityisesti vaeltavat harjuskannat olivat heikentyneet harvalu-
kuisiksi jo tuolloin. 
 
Vaeltavien kantojen heikentymiseen vaikuttaneita tekijöitä olivat sotien jälkeen 
aloitettu voimakas jokien rakentaminen sekä yleinen vesistöjen likaantuminen. 
Harjus on puhtaiden vesien laji, eivätkä mätimunat tai poikaset selviä peratuis-
sa koskissa, joissa mätimunia huuhtelee hapan tai maa-ainekseen sekoittunut ve-
si. Nykyään vaellusharjuskannan rippeitä on tiettävästi vielä jäljellä kahdessa 
pienessä joessa Perämeren Suomen puoleisella rannikolla. 
 
Yhä harvinaisempi meriharjus 
 
Jokikutuisten kantojen voimakkaan taantumisen jälkeen ovat myös merikannat hei-
kentyneet merkittävästi. Tiettävästi tällä hetkellä erittäin heikot paikalliset 
kannat ovat jäljellä Merikarvian ja Vaasan saaristoalueilla. 
Aivan pohjoisessa Iijoen ja Haaparannan edustalla tilanne on hieman parempi, 
vaikka sielläkin kalojen määrä lienee huomattavasti vähentynyt. 
 
On ilmeistä, että meriharjuskannat ovat häviämässä, vaikka Merikarvian edustalta 
on harjuksia pyydetty talvella pilkkimällä vielä 1980-luvulla ja onpa ERÄ-
lehdessäkin julkaistu kalapaikkakertomus onnistuneesta harjusten pyynnistä Ouran 
saaristosta 90-luvun lopussa. Alueella kalastusoppaana toimiva Marko Närvänen 
kertoo harjuspaikkojen määrän vähentyneen merkittävästi viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. 
 
Vastaava kehitys on ollut havaittavissa Vaasan saaristoalueella. Vielä 1950-
luvulla harjuksia on tavattu koko saaristovyöhykkeeltä, niin sisältä kuin ulkoa-
kin. Nykyään harjuksen näkemistä saati saaliiksi saamista uloimmiltakin kareilta 
voi pitää lähes arpavoittoon verrattavana onnistumisena. 
 
Suojelu lastenkengissä 
 
Meriharjuskantojen taantuminen on tapahtunut pitkällä aikavälillä, ja siihen ei 
juuri ole kiinnitetty huomiota. 



RKTL:n ja ruotsalaistutkijoiden yhteistyöllä selvitettiin muutama vuosi sitten 
meriharjuksen levinneisyyttä Merenkurkun alueella sekä etsittiin vastakuoriutu-
neita poikasia Merenkurkun ja Perämeren alueelta. Verkkopyynneissä joitakin ai-
kuisia harjuksia saatiin Ruotsin Holmön saaren lähettyviltä, mutta Suomen puo-
lella Merenkurkun saaristoalueilla verkot saivat uida rauhassa. Vastaavasti poi-
kaspyynneissä poikasia löydettiin Ruotsin rannikolta, mutta ei mistään Suomen 
vesiltä. 
 
Saalismäärät niin aikuisten kalojen kuin poikasten osalta olivat vähäisiä, ja 
Ruotsin rannikollakin meriharjuskannat ovat heikentyneet viime vuosina. 
Meressä kokonaan asustavia tai jokivaelluksen tekeviä harjuksia ei Suomessa ole 
virallisesti luokiteltu uhanalaisiksi tai suojelun arvoisiksi, vaikka kyseessä 
ovat maailman mittakaavassa ainutlaatuiset kannat. Missään muualla ei esiinny 
murtovedessä lisääntyviä harjuksia. 
Tilannetta sekoittaa vielä se, että DNA-tutkimusten mukaan Suomen rannikolla ja 
Merenkurkussa esiintyvät meriharjukset ovat olleet eri kantaa kuin suurin osa 
Ruotsin rannikolla elävistä vaellusharjuksista. On ilmeistä, että meressä li-
sääntyvät harjukset ovat kehittyneet omaksi, ainutlaatuiseksi muodokseen jääkau-
den jälkeen. 
 
Meriharjuskanta on puuttunut esimerkiksi HELCOMin kalalajistolistalta kokonaan, 
eli sen olemassaoloa ei ole edes tiedostettu. 
Jostain syystä ympäristöministeriön Suomen lajien uhanalaisuus -arvioinnissa 
vuonna 2000 meriharjuskannat on luokiteltu silmälläpidettäviksi, kun vastaavasti 
esimerkiksi lohi on arvioitu erittäin uhanalaiseksi. Meriharjus on jäänyt ikään 
kuin väliinputoajaksi niin kalastusviranomaisten kuin suojelutahojen osalta. 
Perinteiset suomalaisen luonnonsuojelun ikonit, liito-orava ja valkoselkätikka 
eivät ole kansainvälisen luonnonsuojelujärjestön IUCN:n (International Union for 
Conservation of Nature) kriteerien mukaan edes vaarantuneita. Jos meriharjus 
luokiteltaisiin samalla asteikolla, se voitaisiin todeta äärimmäisen vaarantu-
neeksi. Samaisella asteikolla seuraava luokittelu on sukupuuttoon kuollut. 
 
Meren tila huolestuttaa 
 
Meriharjuskantojen taantumaan vaikuttaa samanaikaisesti useita tekijöitä. Tut-
kittua tietoa on vain vähän, mutta valistuneita arvauksia voidaan silti esittää. 
Rannikkoalueiden rehevöityminen on muuttanut rantavyöhykkeen elinympäristöä huo-
mattavasti. Vaikka Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri ovatkin vedenlaadultaan 
nykyään Itämeren parhaimmistoa, on niiden tila heikentynyt selvästi esimerkiksi 
1970-luvulla vallinneesta tasosta. Ja jo tuolloin, lähes 40 vuotta sitten, pu-
huttiin rannikkovesien likaantumisesta! 
 
Saaristoalueilla matalat ranta-alueet ovat nykyään rihmalevien peitossa ja jopa 
uloimpien karien ja luotojen reunat ovat kasvustojen tai hajoavien levälauttojen 
kirjomia. Puhdasta ja karua pohjaa on vaikea enää Itämeren piiristä löytää. 
Ruotsin rannikolla tilanne on hieman parempi kuin Suomen puolella, johtuen to-
dennäköisesti vähäisemmästä jokikuormituksesta ja suhteessa syvemmistä vesistä 
rantojen lähellä. 
 
Rehevöitymisen voidaankin arvioida olevan eräs merkittävimmistä syistä merihar-
juksen heikon menestyksen takana. On mahdollista, että erityisesti harjuksen 
poikasvaihe on herkkä elinympäristössä tapahtuneille muutoksille, eikä lisäänty-
minen onnistu enää nykytilanteessa. 
 
Lajiin kohdistuvaa kalastusta ei voida enää nykypäivänä syyttää kantojen heiken-
tämisestä, kun kalastajiakaan ei ole. On myös esitetty, että kasvaneet merimet-
so- ja hyljekannat olisivat vaikuttaneet meriharjuksen kohtaloon. Petojen vaiku-
tuksista on kuitenkin vaikea saada näyttöä, varsinkin kun harjuskantojen heikke-
neminen on alkanut ennen niiden yleistymistä. Todennäköistä onkin, että lajin 
heikko tila on useiden tekijöiden yhtäaikaisen vaikutuksen tulos. 
 



Voidaanko meriharjus säilyttää Suomessa? 
 
Jos rannikon vanhoja kalastajia jututtaa, ja tarina kääntyy meriharjukseen, in-
toutuu moni kertomaan sykähdyttävistä elämyksistä harjuksenkalastuksen yhteydes-
sä. Näillä vanhoilla parroilla on edelleen muistoissaan ajat, jolloin harjusta 
vielä sai saaliiksi. Mereltä pyydetty harjus on koettu erityisen arvokkaana saa-
liina, niin pyyntipaikkoihin ja -tapoihin liittyvien elämysten kuin puhtaasti 
ruoan arvon kannalta. Kukapa ei arvostaisi aina kolmekiloiseksi asti venähtävää 
purjeselkää! Nuoremmalla polvella vastaavia muistoja ei ole, eikä mereistä har-
juksenkalastusta osata edes kaivata. Meriharjuksen taantuma on tapahtunut mies-
muistin ylittävällä ajanjaksolla, ja osittain jo nyt on unohtunut, että myös 
tämä laji kuuluu alkuperäisesti Itämeren pohjoisosien kalastoon. 
Vaikka meren tila on nykyään heikentynyt huomattavasti entisistä ajoista, ei ole 
sanottua, etteikö se joskus palaisi ennalleen. Sukupuuttoon kuollutta kalakantaa 
ei kuitenkaan voida palauttaa. 
 
Meriharjuksen kannalta olisikin erityisen tärkeää, että niiltä alueilta, joilla 
paikallista kantaa vielä on, kerättäisiin emokaloja lypsettäväksi. Viljelytoi-
minnalla kannan perimää voidaan edes yrittää säilyttää ja oikein kohdennetuilla 
tuki-istutuksilla mahdollisesti edesauttaa lajin alkuperäisten esiintymisaluei-
den säilymistä. Lajin selviämisedellytysten parantamiseksi istutukset tulisi 
kuitenkin toteuttaa alkuperäisillä kannoilla, jolloin esimerkiksi harjusten 
siirtäminen Ruotsista Suomeen ei olisi suotavaa. 
 
Riistan- ja kalantutkimuslaitoksen Perämeren vesiviljely-yksiköllä on ollut vie-
lä viime vuoteen saakka emokalastossa Iijoen edustan Krunneilta pyydettyjä har-
juksia, mutta kanta laitettiin pois poikasten pienen kysynnän vuoksi. 
Velvoiteistutuksissa meriharjuksia ei ole huomioitu ja ilmeisesti myöskään osa-
kaskunnat eivät ole kokeneet tarpeelliseksi harjusistutusten tekemistä tai tien-
neen mahdollisuuksista niihin ja vastaavasti viranomaiset eivät ole osanneet 
lajin poikasistutuksia vaatia. Syyt näille ratkaisuille lienevät monitahoiset, 
mutta meriharjuskantojen tulevaisuuden mahdollistamiseksi istutustarpeita tulisi 
katsoa myös ekologisesta näkökulmasta. Jos vain mahdollista, paikallisia kantoja 
niin Merikarvialta, Vaasasta kuin Krunneilta tulisi yrittää saada takaisin vil-
jelyyn ja tuki-istutukset käyntiin. Suurilla järvialtailla, esimerkiksi Pien-
Saimaalla, järvikutuisen harjuksen poikastuki-istutuksista on saatu hyviä koke-
muksia, ja voidaan olettaa istutusten olevan ainakin kokeilemisen arvoisia myös 
merialueella. 
 
Miksei luonnonlisääntymistäkin voitaisi edesauttaa kutu- ja poikasalueita kun-
nostamalla, kuten virtavesissä on tehty jo pitkään. Meriharjuksen elinalueiden 
ja -tapojen tuntemuksessa on kuitenkin vielä paljon puutteita, ja tutkimukseen 
olisi syytä panostaa niin aikuisten kalojen kuin poikastenkin osalta. 
Jotta lajin heikot kannat saataisiin elvytettyä, tarvitaan kuitenkin nopeaa toi-
mintaa. 
 
 
Haluatko tietää lisää meriharjuksesta? 
 
Riistan- ja kalantutkimuslaitos oli mukana Interreg IIIA Merenkurkku-Mittskandia 
-ohjelmassa toteutetussa hankkeessa, jossa selvitettiin meriharjuksen poikastuo-
tantoalueita Merenkurkussa ja Perämerellä vuosina 2005-2007. 
Poikasia löydettiin matalilta, karuilta ja levättömiltä kivirannoilta, jollaiset 
valitettavasti ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi Itämeren alueella. 
Jos haluat tietää lisää hankkeesta, vieraile sivustolla www.harrleken.nu. 


