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Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomessa kokoluokassaan ja 
kattavuudessaan ainutlaatuinen koko valuma-aluetta koskeva taimenen 
elinkierron elvyttämiseen tähtäävä esiselvitys ja suunnitelma.

Tavoitteena on pirstaloituneiden virta-alueiden kasvattaminen ja 
yhdistäminen tuotantoaluekokonaisuudeksi, jossa 
vaelluspoikastuotanto potentiaalia voidaan palauttaa tai merkittävästi 
kasvattaa. 



Hankealue

Saarijärven reitillä on 540 kilometriä puroja 
ja jokia (valuma-alue > 10 km2). Koskia 
(MML luokittelu) alueella on 18,5 km. Alin 
kohde on Kissakoski Kuhnamossa.

Kaikki taimenelle soveltuvat potentiaaliset 
tai luonnonvaraisen taimenen osalta 
vajaatuottoiset purot, joet ja kosket (valuma-
alue >10 km2) inventoidaan maastossa.

Inventoinnissa koski ja nivamaisten virta-
alueiden lisäksi erityishuomion kohteena 
ovat myös viereiset virtasuvannot. 
Pohjakynnyksillä ja virtasuvantojen 
lisäkivetyksillä voidaan tuotantoaluetta 
joillakin alueilla kasvattaa merkittävästi. 



Inventointi

• Inventoinnissa uomasta arvioidaan sen ominaisuuksia:
• Jyrkkyys (voimakas koski, koski, niva, suvanto)
• Pohjan koostumus (kivikoko, huokoisuus)
• Vesisyvyys
• Sammal- ja kasvipeitteisyys
• Eroosioherkkyys
• Muuttuneisuus
• Puiden varjostus ja puusto
• Kalahavainnot 
• Kutupesähavainnot

• Tiedot kirjataan paikkatieto-ohjelmaan

• Uomat valokuvataan olennaisilta osiltaan, valokuvissa mukana koordinaatit



Joki-inventoinnin yhteydessä 
kartoitetaan reitin nousuesteet. 



Koekalastukset

Valittuihin paikkoihin 
tehdään yhteensä 20 
sähkökoekalastusta



Suunnittelu

Inventointien perusteella tuotantoaluekokonaisuudet priorisoidaan 
tuotantopotentiaalin mukaan. Potentiaalisimmille 
tuotantoaluekokonaisuuksille (5 kpl) tehdään alustavat 
kunnostussuunnitelmat ja muille kohteille tehdään 
toimenpidesuositukset. 

Työ päättyy vuoden 2021 lopussa.



Taimenen elinkierto, kutu- ja mätivaihe

• Taimen lisääntyy syksyllä virtavesissä kutusoraikoissa. Syksyllä soran 
sisään laskettu mäti kehittyy soran sisällä talven ajan. 

• Mikäli mäti ei ole riittävän hyvin suojassa soran sisällä pohjaeläimet ja 
kalat voivat aiheuttaa predaatiolla suuren mätikuolleisuuden talven 
aikana.

• Valuma-alueelta tuleva kiintoainekuormitus voi tukkia kutusoran, 
jolloin vesi ei läpäise soraa ja soran sisällä olevan mädin hapen saanti 
estyy, mikä johtaa mädin tuhoutumiseen. Myös hyydejää, uoman 
kuivuminen, jääkannen painuminen ja muut tekijät voivat heikentävät 
tai estää mädin kehittymistä talven aikana.



Taimenen elinkierto, poikasvaihe
• Taimenen poikaset kuoriutuvat mädistä toukokuussa. Kun ruskuaispussin 

vararavinto on käytetty loppuun poikaset siirtyvät soran sisältä vapaaseen 
veteen ja alkaa käyttämään ulkoista ravintoa.

• Pienet taimenen poikaset suosivat alueita, jossa on runsaasti suojapaikkoja.
• Vahva vesisammalkasvusto antaa hyvän kivikkorakenteen ohella suojaa 

pienille taimenille. Jos pienille 3-4 cm pituisille taimenen poikasille ei ole 
riittävästi suojapaikkoja petokalat (ahven, hauki ja erityisesti made) syövät 
runsaasti taimenen poikasia.

• Ensimmäisen kesän aikana ns. nollikkaat taimenet saavuttavat noin 10 cm 
pituuden. Hyvissä kasvuolosuhteissa poikaset jatkavat kasvuaan noin 10 cm 
vuodessa. Poikasten koon kasvaessa niiden elinympäristövaatimukset 
muuttuvat. Ne siirtyvät rantamatalasta syvempiin ja vuolaammin virtaaville 
alueille. 1-3 vuoden ikäiset taimenet tarvitsevat kesänvanhojen yksilöiden 
tavoin suojapaikkoja. Suurempia poikasia syövät esimerkiksi, saukko ja 
minkki.



Eri ikäisiä ja kokoisia taimenia



Pohjan oikea kivikoko antaa suojan 
lohikalojen jokipoikasille 



Sähkökoekalastuksen saalista, 
hyvin syöneitä matikoita



Luonnontilaisilla jokialueilla pohjan rakenteella ja kivikoolla on 
selkeä vaikutus lohikalojen poikastiheyksiin ja kokoon. 



Kun taimenet saavuttavat 2-3 vuoden iän ja noin 25-30 cm pituuden 
alkaa vaeltavilla taimenilla syönnösvaellus.  Virtavesissä syntyneet 
yksilöt lähtevät vaeltamaan järviin, jossa niillä on kasvun kannalta 
paremmat ravinto-olosuhteet. Järvissä taimenet ovat 
syönnösvaelluksella 1-3 vuotta, jolloin se saavuttavat  noin 60 cm 
pituisina sukukypsyyden. 

Osa taimenista saavuttaa sukukypsyyden ennen järvivaellusta, jolloin 
ne jäävät virtaveteen elämään. Syönnösvaellus on yksilölle suuri riski, 
mutta toisaalta suuri mahdollisuus. Syönnösvaelluksen etu on se, että 
vaeltavat yksilöt kasvavat paikallisesti eläviä taimenia suuremmiksi,  
jolloin ne tuottavat myös paikallisia taimenia enemmän sukutuotteita. 

Taimenen elinkierto, vaellus



Taimenten tuho: uittoperkaukset
Luonnontilainen uoma, pituusleikkaus

Uoman kiviaines on lajittunut virran voimasta: yläosassa ovat 
suuret kivet ja kivikoko pienenee alavirtaan. Kivien välissä virtaa 
vettä. Uomassa on merkittävää syvyysvaihtelua. Kaloilla on paljon 
suojapaikkoja ja elintilaa.

Kalojen elintilan 
rajaus



Taimenten tuho: uittoperkaukset
Perattu uoma, pituusleikkaus

Uoman kiviaineksessa ei ole kokojakaumaa. Kivien välissä on hiekkaa, 
jota on merkittävästi myös suvannoissa. Uomassa ei ole juurikaan 
syvyysvaihtelua. Kaloilla on vähän tai ei ollenkaan suojapaikkoja ja 
elintilaa. Ei suojaa kuivumiselta, hyyteeltä tai pedoilta.

Kalojen elintilan 
rajaus



Taimenten tuho: uittoperkaukset
Luonnontilainen uoma, poikkileikkaus

Kaloilla on paljon elintilaa myös uoman poikkisuunnassa. Tulva 
leviää metsiin, jonne hienon kiintoaineksen on mahdollista  
laskeutua. Eroosio on vähäistä.

Kalojen elintilan 
rajaus

Tulva leviää 
tulvametsiin



Taimenten tuho: uittoperkaukset
Luonnontilainen uoma, poikkileikkaus

Kaloilla on vähän elintilaa. Tulva pysyy uomassa, jolloin 
virtausnopeus kasvaa ja tapahtuu rannan eroosiota. Virtaus 
kuljettaa suuria määriä kiintoainesta pitkiä matkoja.

Kalojen elintilan 
rajaus

Tulva  pysyy 
uomassa



Taimenten määrä 
Saarijärven reitillä

• Sähkökoekalastukset 1995-2020

• Taimenten kokonaismäärä

• Luontaisesti lisääntyneiden 
poikasten määrä?



Keski-Suomen taimenseuranta vuonna 2019
Luke

• ”Heijostenkoskella ei tavattu yhtään 0+ -ikäryhmän taimenta vuoden 
2017 tapaan. Luontainen lisääntyminen alueella on loppunut tai 
ainakin ilmeisen heikkoa.”

• ”Parhaiten seuratuilla kohteilla selkeää kehitystä suuntaan tai toiseen 
ei ole tapahtunut seurantajakson aikana kesänvanhojen 
taimenenpoikasten tiheydessä”

• ”Poikastiheydellä mitattuna villit taimenkannat eivät ole toistaiseksi 
merkittävästi runsastuneet reilun 30 vuoden seurantajaksolla 
Kymijoen vesistössä huolimatta virtavesikunnostuksista ja kalastuksen 
säätelystä.” 



Rantapenkereen eroosiota



Rantapenkereen eroosiota



Rantapenkereen 
eroosiosuojaus tekeillä



Kosken alapuolinen suvanto 
on täyttynyt soralla ja 
hiekalla.



Meanderoivan uoman tulva
on nostanut uomasta
hiekkaa.



Osittainen nousueste



Taimenen poikaselle sopivaa 
kivikkoa, jossa on 2-3 
kerrosta kiviä kalojen 
suojapaikoiksi. Huomaa 
melko tasainen kivikoko.



Kosken kivikko on täyttynyt 
hiekalla eikä tarjoa suojaa 
kaloille



Kaatunut kuusi on 
paljastanut uoman uoman
alkuperäistä, perkaamatonta 
kivikkopohjaa. Kivikossa on 
runsaasti suojapaikkoja.



Uomaan palautettuja 
perkauskiviä, joista on 
muodostunut nousuesteitä. 
Kunnostustoimenpiteenä 
voisi olla esimerkiksi 
uomaan rakennettavat 
vesitiiviit kynnykset, jotka 
nostavat vedenpintaa ja 
lisäksi uomaan tulisi lisätä 
runsaasti poikaskiveä.



Kovalla työllä löytyy kyllä valoa tunnelin päästä!
Kiitos!


