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• Itämeren meritaimen luokassa 
”äärimmäisen uhanalainen” 
(Punainen kirja 2010) 

• Järvitaimen napapiirin 
eteläpuolella luokassa ”erittäin 
uhanalainen” 

• Järvitaimen napapiirin 
pohjoispuolella luokassa 
”silmällä pidettävä” 

Vaeltavan taimenen tila Suomessa nyt 



• Kutu syys−lokakuussa, naaras hautaa mädin kutupesään 
koskisorikkoon, pesät erottuvat pohjasta 

• Alkio kasvaa läpi talven, poikanen kuoriutuu maalis-
toukokuussa, nousee sorasta veteen touko-kesäkuussa 

• Kala elää joessa 1−7 vuotta ja lähtee järvelle kasvamaan tai 
sukukypsyy ja jää jokeen tai sukukypsyy ja lähtee vasta sitten 
järvelle (Järvi 1936, Syrjänen julkaisematon) 

• Järvivaellus 2−4 vuotta, syö muikkua ja kuoretta 

• Naaraalla ensimmäinen kutu 55−82 cm (2−7 kg) kokoisena, 
koiraalla noin 50−82 cm (Seppovaara 1962, Järvi 1936)! 

• Kutukertoja enimmillään ainakin neljä 

• Maksimikoko Suomessa 10−15 kg 

Taimenen elinkierto 



• Järvien ja pääreittien koskien vedenlaatu pääosin 
erinomainen tai hyvä, kuormitustakin on 

– Maa- ja metsätalous, turvetuotanto 

– Saarijärven reitti huonommassa tilassa 

• Useat reitit, kosket ja joet yhä vapaita! 

– Rautalammin reitti, Kärnän reitti, Kivijärven reitin alaosa, Saarijärven 
reitin yläosa, Arvajan reitti, Kalkkistenkoski, Läsäkoski 

– Kaikki jokiluokan koskiuomat kunnostettu vuosia tai vuosikymmeniä 
sitten, osa kaipaa uusintakunnostusta? 

• Purot perattuja, tierumpuja vaellusesteinä 

– Purojen potentiaalia taimenen lisääntymisalueiksi ei juuri kartoitettu 

• Ravintokalakannat vaihtelevat vuosittain, yleensä hyvät 

– Muikkukannat vahvat 2010-luvulla, mahdollistavat vaeltavalle 
taimenelle nopean kasvun 

Kymijoen vesistön järvialueen ja 

ravintokalavarojen tila 



• Vaeltava taimen suhteellisen yleinen 1950-luvulle asti 

• Kudulle virtavesiin palanneita taimenia pyydettiin 
kalanviljelylaitoksiin 

– 1920−1940-luvuilta kirjattua tietoa, kutukalojen keskikoko 69 cm ja 
4,4 kg, suurimmat 10−12 kg (Valkeajärvi julkaisematon) 

– Kutukaloja pyydettiin vuosittain kymmeniä yksilöitä per koski 

– Siikakoski ja Simunankoski 

• Taimenta pyydettiin järviltä todennäköisesti täkysiimalla ja 
nuotalla, virtavesistä padoilla ja tuulastamalla 

• Järvitaimen väheni ja lähes katosi reitiltä 1960−1970-luvuilla 

– Pyynti voimistui järvillä ja virtavesillä 

– Sukukypsät kalat loppuivat myös Vaajakosken kalahissistä ja –tiestä 

– Arvajan reitillä viimeinen merkittävä villi kanta 1990-luvulle asti 

Järvitaimenkanta vesistössä historiassa ja 

kannan katoaminen 



• Taimen lisääntyy edelleen luontaisesti useissa koskissa 

– Kutevat kalat pienikokoisia (Syrjänen ym. 2013) ja paikallisia, 
vaeltamattomia (Oraluoma 2011) 

– Poikastiheys keskimäärin pieni, ≤ 10 yksilöä / 100 m2 

– Vaelluspoikasia lähtee yhä järville 

• Lähes kaikki vaeltavat yksilöt kalastetaan edelleen pois 
ennen ensimmäistä kutuaan 

– Kymijoen vesistössä merkitty 5762 jokitaimenta vuosina 1999−2013, 
merkkihavaintoja merkintävirtavesiltä ennen vaellusta 933 kpl, 
järviltä 107 kpl ja virtavesille kudulle palanneilta kaloilta 1 kpl 

– Merkityt järville vaeltaneet yksilöt pyydetty keskimäärin 47 cm 
pituisina vuosina 2000−2013 (Syrjänen ym. julkaisematon) 

• Vaeltavat kannat eivät ole toistaiseksi elpyneet 

Järvitaimenen tilanne Kymijoen  vesistössä nyt 



• 1100 jokitaimenta merkitty 
Siikakoski-Kellankosken välillä v. 
2006−2013 

• Järviltä 56 merkkipalautusta 

• Järvivaelluksen tehneistä kudulle 
palanneista kaloista ei 
merkkihavaintoja 

• Vaeltavat yksilöt liikkuvat pääosin 
ylävirtaan Konnevedelle 

– Yksi merkkipalautus Päijänteeltä, yksi 
Ruotsalaiselta 

• Suurin osa järvivaeltajista pyydetty 
Siikakosken ja Mieronvirran väliltä 

• 58 % pyydetty verkolla, 40 % vavalla 

Taimenen tilanne Rautalammin reitillä: 

järvivaellukset 



• Verkkokalastus taimenelle tuhoisaa 

– Kalat kuolevat tai vammautuvat 

– Kansainvälisesti verrattuna verkkoja pyynnissä edelleen erittäin 
paljon, vaikka verkkopyynti vähentynyt 

• Uistelussa monikoukkuiset vieheet, monihaaraiset koukut ja 
väkäselliset koukut myös ongelma 

– Koukkuja, haaroja ja väkäsiä vähentämällä vapautettavien kalojen 
vammautuminen vähenee 

• Villin taimenen rauhoitus ja nykyinen korkea alamitta 
vähentävät kalastuskuolevuutta 

– Villien järvivaeltajien kohtalo avainasemassa kannan elpymisessä 

– Myös taimenistutusten tuotto voi parantua 

Sekalajikalastus taimenen ongelma 



• Vertailu samoilla tunnusluvuilla 

• Esimerkkinä Vättern ja Päijänne 
– www.vattern.org 

Järvitaimen muissa maissa? 



Piirteet 

Päijänne 

• Pinta-ala 1118 km2 

• Keskisyvyys 16 m 

• Valuma-alue 26460 km2 

• Suurimmat tulojoet padottu, 
pienet joet pääosin vapaina 

• Luusua vapaa, 

Kalkkistenkoski, 237 m3/s 

• Vesi likaantui 1900-luvun 
alkupuoliskolla, puhdistunut 

• Kaupunkikeskuksia rannalla 

– Jönköping, 90 000 asukasta 

– Motala, 30 000 asukasta 

Vättern 

• Pinta-ala 1910 km2 

• Keskisyvyys 40 m 

• Valuma-alue 6360 km2 

• Ei suuria tulojokia, pienistä 
joista padottu puolet? 

• Luusua padottu, Motala 
Ström, 36 m3/s 

• Vesi likaantui 1900-luvun 
alkupuoliskolla, puhdistunut 

• Kaupunkikeskuksia rannalla 

– Jyväskylä, 120 000 asukasta 

– Jämsä, 20 000 asukasta 
 



Kalayhteisöt ja kalalajien kalastus 

Päijänne 

• Petokalat 
– Kuha, hauki, taimen seka-

kantoina (istutettua ja villiä) 

– Made ja ahven villinä 

– Järvilohi, nieriä istutettuna 

• Petokalojen ravintolajeja 
– Muikku, kuore, särkikalat, 

ahven 

– siika sekakantana 

• Vapaa-ajankalastuksessa 
– Kuha, ahven, hauki, muikku, 

siika, taimen tärkeät 

• Ammattikalastuksessa 
– Muikku 

Vättern 

• Petokalat 
– Taimen, nieriä, hauki, made, 

ahven villinä 

– Järvilohi istutettuna 

– Kuha alun perin istutettu? 

• Petokalojen ravintolajeja 
– Kuore, muikku, kolmipiikki, 

siikalajit, särkikalat, ahven 

• Muut 
– Harjus villinä 

• Vapaa-ajankalastuksessa 
– Lohikalat tärkeitä 

• Ammattikalastuksessa 
– Täplärapu! 

 



Kalastus ja säätely yleisesti 

Päijänne 

• Noin 20 ammattikalastajaa 

• Paljon vapaa-ajankalastusta 

• Kaikki kalastus varsin 
vapaata 

– Ei paljoa välinerajoituksia 

– Ei saalisrajoituksia 

– Ei suuria rauhoitusalueita, 
jokisuissa pieniä alueita? 

– Villillä taimenella 
rauhoitussuositus Etelä- ja 
Keski-Päijänteellä 

Vättern 

• Noin 20 ammattikalastajaa 

• Paljon vapaa-ajankalastusta 

• Kaikki kalastus säädelty 
kohtalaisesti 

– välinerajoituksia ja 
saaliskiintiöitä 

• 15 % järven pinta-alasta 
rauhoitettu kalastukselta 

– Kutualueita 

– Jokisuissa rauhoitusalueita 

• Kalalajien alamitat lähellä 
suomalaisia vuoden 2014 
alamittoja 



Kalaistutuspolitiikka yleisesti 

Päijänne 

• Istutukset osin velvoitteita, 
osin osakaskuntien ja 
kalastusalueiden 
kustantamia 

• Paljon istutuksia 

• Vuosittain taimen, siika, 
kuha, hauki 

– Sivuvesistöissä kirjolohi 

– Virtavesissä taimenen mäti-
istutuksia 

• Joinakin vuosina järvilohi, 
nieriä, harjus, aiemmin 
puronieriä 

Vättern 

• Vähän istutuksia 

• Kuha istutettu ja kotiutettu 
1920-luvulla 

• Vuosittain vain järvilohi, 
aiemmin myös kirjolohi, 
puronieriä, harmaanieriä 

• Taimenta ei lainkaan! 



Virtavesien kunnostus ja kalatierakentaminen 

Päijänne 

• Vaajakoskella kalatie, 
Jämsänkoskella ja 
Tainionvirralla ei kalatietä 

• Kuhankosken kalatien 
yläpuolella paljon koskialaa 

• Pienet joet pääosin 
kunnostettu, 4 kalatietä 

• Puroja kartoitettu vähän, 
joitakin kunnostettu 

• Kalkkistenkoski perattu 

• Uomakunnostukset ja 
kalatierakentaminen jatkuvat? 

Vättern 

• Motala Ström padottu täysin, 
ei vapaita koskia 

• Pienet joet ja purot kartoitettu 

• Jokia ja puroja kunnostettu 
paljon 
– Kymmeniä pieniä kalatietä 

– Hjoånin yläosalle kalatie 500 

vuoden patoamisen jälkeen 

– Yhä 300 ihmisen tekemää 

vaellusestettä jäljellä 

• Uomakunnostukset ja 
kalatierakentaminen jatkuvat? 

 



Järvitaimenen historia ja pyynti lyhyesti 

Päijänne 

• Taimen yleinen ennen joissa 
ja järvessä 
– Suurimmat yksilöt 10−15 kg 

– Saalis järvessä 10−50 tonnia 

vuodessa 1900-luvun alussa 

• Vaeltava kutukanta satoja tai 
tuhansia kaloja? 
– Vaajakosken hississä suuria 

kaloja 1960-luvulle asti, vaellus 

hiipui ja loppui 1970-luvulla 

– Myös muut kannat hiipuivat 

• Vaeltavat kannat nyt vähäiset 
– Elpymistä ei toistaiseksi 

– Villin taimenen saalis nyt 

muutama sata kg vuodessa? 

Vättern 

• Taimen yleinen ennen myös 
tulojoissa ja järvessä 
– Saalis järvessä 10−20 tonnia 

vuodessa 1900-luvun alussa? 

– Saalis 15 tonnia Motala Strömistä 

• Motalan suurikokoinen taimen 
katosi patoamisen takia 1910-
luvulla 
– Ennätyskala 23 kg 

• Kutukannat heikkenivät 1980-
luvulle, elpyneet myöhemmin 
– Saalis 2010-luvulla taas 10−20 

tonnia vuodessa, pääosin vapaa-

ajankalastusta 



Järvitaimenen tila nyt: lisääntymisalueet ja 
poikastuotanto 

Päijänne 

• Taimenta nyt 10−20 
pikkujoessa ja purossa sekä 
Kalkkistenkoskessa 

• Poikastiheys pieni tai 
keskinkertainen 

Vättern 

• Taimenta nyt n. 60 
pikkujoessa ja purossa 

• Poikastiheys keskinkertainen, 
suuri tai huikea 



Järvitaimenen tila nyt: vaelluspoikaset 

Päijänne 

• Vaelluspoikasia lähtenee järvelle 
5−10 virtavedestä 

– Suurikokoisia? 

Vättern 

• Vaelluspoikasia lähtenee järvelle 
30−50 virtavedestä 

– Pienikokoisia? 



Järvitaimenen tila nyt: järvivaihe 

Päijänne 

• Merkkipalautusten mukaan villit 
yksilöt pyydetty 2000-luvulla 
keskimäärin 45 cm pituisina 

• 10 000−20 000 istukasta 
vuosittain 

Vättern 

• Ei taimenistutuksia! 



Järvitaimenen tila nyt: kutukannan koko 

Päijänne 

• Menetelmänä 
kutupesälaskenta 

Vättern 

• Menetelminä kalalaskuri, 
näköhavainnointi, rysäpyynti?, 
kutupesälaskenta? 



Mistä johtuu ero taimenkantojen tilassa? 

Päijänne 

• Ympäristön tilan puolesta 
kohtalainen villi 
järvitaimenkanta mahdollinen 
– Ei ole toteutunut 

• Kalastuskuolevuus suuri 
– Verkkopyyntiponnistus suuri 

– Uisteluponnistus suuri 

Vättern 

• Ympäristön tilan puolesta 
kohtalainen villi 
järvitaimenkanta mahdollinen 
– On toteutunut 

• Kalastuskuolevuus kohtalainen 
– Verkkopyyntiponnistus pieni 

– Uisteluponnistus suuri 



Vätternin jokia ja pesälaskentaa vuosina 2012−2013 



Onko suurten yksilöiden määrässä eroa? 

Päijänne 

• Yksikkösaalis uistelussa 

– Kirjanpitokalastajat 

– Taimen ja järvilohi 

Vättern 

• Yksikkösaalis uistelussa 

– Kirjanpitokalastajat ja 
uistelukilpailut 

– Järvilohi ja taimen 



Onko ero Päijänteen ja Vätternin välillä yleistettävissä? 

Päijänne 

Näyttäisi olevan, tulokset samat muissakin vesistöissä 
Järvi-Suomen ja Ruotsin välillä! 

Vättern 

Saimaa 

Puulavesi 

Konnevesi 

Vänern 

Storsjön 

Storvindeln 



Mikä tavoitteeksi vaelluskalakannoille? 

• Tehokas vapaa-ajankalastus voi pitää kutukannat pieninä ja 
muuttaa lajien elinkiertoa ja jopa perimää 

• Kansainvälistä vertailua kalatalouspolitiikasta tarvittaisiin 

• Päättäjien olisi hyvä pohtia yhdessä tavoitteita 
– Osakaskunnat, tulevat kalatalousalueet, ELY-keskus, mm –ministeriö, 

kalastusmatkailuyritykset, järjestöt, kansalaisyhteiskunta 

• Elvytetäänkö taimenkannat? 

– Määrälliset tavoitteet kantojen 
koolle? 

• Pitäydytäänkö muiden lajien 
kalastuksessa ja istutuksissa? 

• Kantojen seurannassa 
resurssipula sisävesillä! 

– Järvitaimentyöryhmä koordinoi? 

– RKTL ja Luonnonvarakeskus??? 

– Tarvittaisiin yksityisiä rahoittajia 
mukaan 
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