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• suuret elinympäristövaatimukset

• lajiarvostus suuri

• laaja elinpiiri  (home range) 



T.Rantala

T.RantalaT.Rantala

T.Rantala

VAELLUSVÄYLÄT

(elinympäristö 2)

VIRTAVESIALUEET

(elinympäristö 1)

VAKAVEDET

(elinympäristö 3)

ELIN-
KIERTO
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15 000 VUOTTA   

7 000 VUOTTA 

800 VUOTTA 

160 VUOTTA   



Pato- ja mertapyynti

Pato- ja mertapyynti

Venekanavat



Ylitysrakenteet Ylitysrakenteet

Myllyt Myllyt, pärehöylät



Saha, mylly ja uittoränni Mylly- ja uittopato

UittoränniUittouoma



Uitto ja koskikalastus Koskikalastus

Kalanviljely Emokalapyynti



Bruukit ja muut tehtaat Jätevedet, lämpölikaantuminen

Maa-, metsä- ja turvetalous
Ojitus



Jätevedet ja padot

Mylly- ja uittopadot

Padot ja kalatiet

Padot, tehtaat ja varastoalueet



Vesivoimalaitos Voimalapadot

Rumpurakenteet Pato- ja mertapyynti



Tekoaltaat, kanavat Tekojärvet, kuivatukset

Järvenlaskut Järvenlaskut



Järvikalastus Tehtaat, jätevedet

Kompensaatioistutukset
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(1) Lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden laatu

heikkeni > < reviirikala 



(2) Padot ja ylitysrakenteet  katkoivat jokijatkumoita

-> tuotantoala supistui 



(4) Klubimainen koskikalastus  

pääpyyntitapa 1880 - 1950 

F.W.Lönn; K-Suomen museo



(5) Osakantojen häviäminen Simunan viljelyn seurauksena 



• kutupyyntiä 20 
koskessa (1912 - 90)

• saaliina lähes 5 700 
kututaimenta

• vain 6 % 1960-luvun 
jälkeen

• mäti lypsettiin 
kutukoskella, 
haudottiin Simunassa

• oma emokalakasvatus
1948 

eri koskista peräisin oleva mäti 
haudottiin erottelematta ja 
istutettiin vastakuoriutuneina !!!



(6) Järvikalastus pumpuliverkoista nailonverkkoihin

1950-1960-luvulla 



”Vuonna 1930 aloitimme työkaverin kanssa verkkopyynnin. Meidän kalaverkot 
osoittautuivat liian mataliksi. Ala-aino oli yläainon päällä eikä lohi jäänyt kiinni. 
Lohet olivat  8 – 11-kiloisia. Minä kudoin kaksi 60 m pitkää  ja 3.6 metriä 
korkeaa verkkoa päällekkäin (= 7.2 m) .  Kun solmuväli nostettiin vielä 90 
mm:iin, silloin kalaa alkoi tulla. Paras yhden verkon saalis oli 6 taimenta, paras 
aamu kalakaverin kanssa oli puolestaan 21 lohta ja painoa pitkälle toista sataa 
kiloa.”

”Olimme kalakaverin kanssa töissä Osuuskaupassa. Vuonna 1939 hän sanoi, 
että eikö ruveta pyytämään  erikseen. Niinpä aloin pyytämään poikieni kanssa 
ja pitämään kirjaa saaliistamme vuosina 1939 – 1959. Isot lohet rupesivat 
vähenemään Keiteleestä niin valtavasti, että vuonna 1970 en saanut enää kuin 
yhden 5.5 kilon istutuskantaa olevan lohen. Kuhia eikä lahnaa yhtään. Jos 
olisitte 10 vuotta ennen tehneet tämän kyselyn, olisin antanut teille 
ammattikalastajan nimen, joka pyysi lohia. Kertoi suurimpien saalislohiensa 
olleen 13 kg. Sen tiedot ovat nyt maan alla.”

Wiitasaarella 2.9.1983 William Puranen    





(7) Saaliskalojen keskikoko putoaa alle biologisen alamitan 

Naaras 1.kerran sukukypsä





(8) Sota-ajan rajoitukseton pyynti ja jätevesiongelmat

(Jyväsjärvi, Jämsän- ja Äänesseutu, Lievestuore)



(10) Sukupuolijakauma ”ukkoontunut” koskivesillä



(10) Kotikoskeensa leimautuneita emokaloja aivan liian

vähän -> elinkierto ei ole eheytynyt



(11) Perinnöllisesti eriytyneet, vaeltamattomat (?)

latvavesien taimenkannat  esillä





KESKI-SUOMEN 
VAELLUSTAIMENKANNAT

ERITTÄIN UHANALAISET

JÄRVIALTAIDEN VERKKOKALASTUS!



P. Perämäki

KIITOKSIA

KIINNOSTUKSESTA, 

MUTTA

AUTTAKAA MINUA!


