
Järvitaimenkantojen 

suojelun ja kalastuksen 

yhteensovittaminen
Koukku ja Paukku ry, Kuinka kalastusseura toimii vapaa-ajankalastuksen 

ja uhanalaisten kalalajien suojelun yhteen sovittajana?



Sisällysluettelo

Vaajanvirran kalastusalueen yleiskuvaus (s. 3-5)

Historia ja nykytilanne kuvina (s. 6-22)

Vaajanvirran taimen nykyään – Saalisseuranta ja havainnointi (s. 23-26)

Taimenkantojen tukeminen ja kalastuksen yhteensovittaminen Vaajakoskella (s. 27-29)

Mietteitä kalastusjärjestelyistä ja kalastonhoidosta tulevaisuuteen (s. 30-34)



Rajallisesta ajasta johtuen toivomme että kirjaatte esityksen aikana mahdollisesti 

esiintyvät kysymykset ylös ja esitätte ne esityksen lopussa, kiitos!

Virta-alueen esittely

Sijainti ja vesialueen laajuus 

Kuva1 (Sijainti)
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Kuva 2 (Nousureitit pohjoiseen, 4 väylää Vaajakosken ohitukseen)



Vaajanvirta

Vaajanvirran  leveys 50-80 m, syvyys virta-alueilla 0,5 – 15 metriä,  noin 2 km pitkä 

virta-alue joka koostuu 3 vanhasta koskialueesta (nykyisin virta-alueita), alueen 

laajuus on n. 46 hehtaaria.

Portti Päijänteestä pohjoiseen 

Reitti Päijänteestä Viitasaaren- ja Rautalammen –reiteille. Sekä ylä- että alavirrassa 

merkittävät syönnösalueet. Ylävirrassa merkittävä mahdollisuus lisääntymisalueiksi. 

Nykyisin 4 mahdollista nousuväylää Vaajakoskelta ylävirtaan (kts.kuvat!). 

Taimenseurantaa on järjestetty kalahissillä, kalatien katiskalla, saalistiedusteluilla ja 

merkintäseurannoilla. (Lisäksi viime syksynä harjoiteltiin määräalalaskentoja 

lampunvalossa) RKTL:n tutkimuksissa on hyödynnetty katiskan ja hissin dataa, joista on 

todettu Vaajanvirran nousukalojen määrän vähentyneen 50-luvulta lähtien. 

Miksi määrät ovat vähentyneet ja missä mennään nykypäivänä?

(Kalakannan koko, kannan vaellushalukkuus (istutuskulttuuri), koskialueiden 

perkaaminen, virtaamat, ylikalastus, seurantametodien luotettavuus, jne.)
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Historia (kuvia koskesta ja sen taimenista)
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Nykypäivä (kuvia virrasta ja sen taimenista)
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Taimen ja voimalaitoskanavat – uhka vai mahdollisuus?

Taimenen elinolosuhteet voimalaitoskanavassa (Vaajanvirta) 

Kutukäyttäytymistä, kutupesiä ja mätiä havaittu (Videomateriaalia on sekä luotettavat 

havainnoijat!).

Nollikkaita havaittu merkittäviäkin määriä aina. Myös aikakaudella jolloin 

poikasistutuksia ei alueella ollut.

Virta-alueella kivetyksen reunat toimivat poikasille suoja-alueina. Kolmen virta-alueen 

reuna-alueet luovat poikasille paljon luultua enemmän elinympäristöä.

1-vuotiaat rasvaevälliset reuna-alueilla syksyn lamppulaskennoissa.

+2 –vuotiaille ravintoa ja elinaluetta yllin kyllin.

Rasvaevällisten suhteellisen osuuden kasvaminen viimeisen 3 vuoden 

saalisseurannoissa.
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Isojen yksilöiden säännölliset havainnot 

Vaajanvirrasta on saatu isoja (+3kg tai +60cm) taimenia merkittäviä määriä kautta historian. 

Onkikokoisten istukkaiden kultakaudella isojen taimenten määrä alkoi laskea (-90 –luvun alku –

2010). 80-90 –lukujen taitteessa isoja taimenia saatiin parhaina vuosina satoja kappaleita 

vuosittain. 2000 –luvun alussa isot taimenet olivat satunnaisia ja saattoi olla vuosia, jolloin ei 

saatu yhtään yli 3kg taimenta alueelta.

Nykytilanne saalisseurannoissa:

2013; Suurin ilmoitettu taimen oli 85cm, pienin 10cm, keskimitta oli 43,6cm, mediaani 

44cm ja +60cm taimenia ilmoitettiin saalisseurantaan 11kpl, rasvaevällisten osuus 15,8%.

2014; Suurin ilmoitettu taimen oli 74cm, pienin 18cm, keskimitta oli 47,2cm, mediaani 

47cm ja +60cm taimenia ilmoitettiin saalisseurantaan 20kpl, rasvaevällisten osuus 8,6%..

2015; Suurin ilmoitettu taimen oli 87cm, pienin 15cm, keskimitta oli 45,9cm, mediaani 

48cm ja +60cm taimenia ilmoitettiin saalisseurantaan 39kpl, rasvaevällisten osuus 12,9%.

2016 alkuvuosi (virallinen kooste laaditaan vuoden lopussa); Joitain yli 70cm taimenia 

ilmoitettu saaduksi, pientä poikasta (1- ja 2-vuotiaita) todella suuria määriä, 

rasvaevällisten osuus n. 21%. (Suurin ilmoitusmäärä saadaan välillä kesäkuu – elokuu).



Vaajanvirran merkitys taimenkannoille

Vaajavirta on varmasti paljon merkittävä kutualueena Pohjois-Päijänteen 

taimenelle kuin yleisesti ottaen tiedetään. 

Merkityksellisyydestä osoituksena on mm. pitkän aikavälin poikashavainnot 

(aikakaudella jolloin poikasistutuksia ei suoritettu), pitkän aikavälin isojen 

kuteneiden kalojen havainnot ja nykyhetken seurannasta saadut havainnot. 

Viime syksyltä alueella on todistettavasti havaittu kututoimintaa. Alueilta 

joita ei voi ilman sukellustutkimusta todentaa, saadaan vuodesta toiseen 

kuteneita suuria taimenia rauhoituksen päättyessä. 

Kuinka merkittävä kutualue Vaajanvirta on, sitä ei tiedä tällä hetkellä 

kukaan. Kunnostushankkeen alkuvaiheessa tämän hetkinen tilannetta on 

tarkoitus selvittää mm. sukellustutkimuksella.

Vaajanvirta tarjoaa isolle taimenelle läpi kauden merkittävästi ravintoa. 

Virrassa on keväällä paljon kuoretta, joka tuo taimenia virtaan sekä ylä- että 

alavirrasta. Kesällä virta on täynnä salakkaa. Helppo runsaan energian sisältävä 

ravinto on varmasti yksi merkittävä syy joka vetää kalaa alueelle.



Virrassa on myös talviaikaan paljon taimenta. Suurin osa kaloista on talvikoita, mutta 

lähes koko talven virtaan nousee myös kirkkaita taimenia. Ilmeisesti suvantoalueiden 

energiatehokas ravinnon saanti houkuttelee kaloja virta-alueelle.

Ylipäätänsä vaikuttaa että virta-alueiden ja voimalaitoskanavien merkitys taimenen 

elinkierrossa on tähän mennessä sivuutettu lähes täysin Suomessa. Vaajanvirran osalta 

voidaan varmaksi sanoa että alueella on Pohjois-Päijänteen taimenkannalle merkitystä. 

(vrt. alueellinen huomio keskittyy lähinnä Rutajokeen tai Muuramejokeen)

Suuret joet /virrat houkuttelevat ja pystyvät ylläpitämään suuria yksilöitä. Vastaavan 

tyylisiä voimalaitoskanavia on Suomessa merkittävä määrä ja kookkaita taimenia 

tavoitetaan niistä säännöllisesti. Tämän hetken tilannetta en tiedä, mutta takavuosina 

vastaavia isojen taimenten voimalaitoskanavia olivat Vaajanvirran lisäksi ainakin 

Tammerkoski, Kajaaninjoki, jne.

Voimalaitoskanavien alueellinen merkitys taimenen elinkierrossa olisi ihan 

potentiaalinen tutkimuskohde tulevaisuutta varten. 

Vaikka varsinainen koski Vaajakoskella olisi enemmän kuin yhden miehen unelma, niin 

realiteetit huomioon ottaen tulee kehittää niitä ominaisuuksia jotka ovat mahdollisia ja 

olemassa. 
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Vesialueen hallinnointi ja alueelliset vaikutusmahdollisuudet vaeltavien kalakantojen 

kehittämisessä

Seuran esittely (historia, jäsenistö)

Seura aloittanut toimintansa 1949 SOK:n tehtaiden kalakerhona. Tehdastoiminnan hiipuessa 

kerho muuttui alueelliseksi kalastus- ja metsästysseuraksi. Nykyisellään seurassa on vajaa 

600 jäsentä.

Seura on saanut alkunsa Vaajanvirran taimenen innoittamana ja koko seuran historian ajan 

taimen on toiminut pääasiallisena syynä liittyä seuraan. 

Seuran tukitoimet historian saatossa

Ensimmäisistä vuosista lähtien seura on toiminut kalakantojen tukemisen puolesta mm. 

viljelemällä taimenen- ja siian mätiä, lypsämällä taimenen mätiä omaan ja Laukaan RKTL:n

käyttöön, kasvattamalla ja istuttamalla taimenen poikasia virta-alueelle. Alueella oli hyvä 

taimenkanta 80-90 –lukujen taitteessa, tämä ei näy tilastoissa (katiskan seurantadata puuttuu).

Surullisin ajanjakso istutustoiminnan suhteen tuli 90- luvun alkupuolella jolloin seura lähti 

onkikokoisten istukkaiden istutustrendiin mukaan. Poikasistutukset lopetettiin kokonaan. Tämä 

näkyi taimenten käyttäytymisessä, kokohajonnassa, ”rasvaevällisten” vähenemisenä (ennen 

eväleikkauksia isot istukkaat erotti evien rustottumista) ja suurten yksilöiden määrän 

romahtamisena lähes 20 vuoden ajan.
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Tukitoimet nykypäivänä

Viimeisen 5 vuoden aikana olemme kääntäneet istutuskulttuurin täysin 

poikasistutuksiin (mäti, startatut, 1-vuotiaat ja 2-vuotiaat). Saamme niukasti tukea 

velvoiteistuksiin, mutta seuran talous rakennetaan niin että panostus tulee seuralta. 

Laajensimme rauhoitusalueita, jotta taimenelle saadaan lisää turvallista elintilaa. 

Rasvaevällinen taimen täysrauhoitettu ja eväleikatuilla välimittarajoitus (60-65cm). 

Välinerajoituksina väkäsettömät koukut, jne. Seurantaan on panostettu seuran 

suorittamilla t-ankkuri merkinnöillä, kalatien katiskan seurannalla ja saalisseurannalla. 

Kuluvalle vuodelle käynnistyy poikasalueiden kunnostusselvitys, jossa selvitetään millä 

toimenpiteillä voidaan parantaa alueen luontaista poikastuotantoa. Tavoite on kulkea 

ihmisen ja talouden ehdoilla kohti mahdollisimman puhdasta luonnontuotantoa.

Ihminen ja ihmisen intressit ovat taimenkannan tukemisen keskiössä

Kehitysosa-alueita on paljon ja niistä käytännössä kaikkiin tarvitaan ihminen 

suunnittelijaksi, toteuttajaksi tai rahoittajaksi. Niin hassulta kuin se kuulostaakin, niin 

kehityksen nopeuttamiseksi olisi tärkeää kehitystoimien suunnittelussa ottaa huomioon 

kuinka taimenkantojen kehitystoimet tukevat ihmistä. Ihmisen hyötyminen tukitoimista 

tulisi pystyä kaikissa kehittämishankkeissa todentamaan.



Välimitta on turhaa kikkailua?

Miksi päädyimme välimittarajoituksiin? Virtaan vaadittiin tukevia toimenpiteitä, joilla 

saadaan nopeasti näytettyä toimenpiteiden vaikutuksia. Vaihtoehtona olisi ollut totaali 

rauhoitus tai C&R. Vaakakupissa oli kuitenkin seuran taloudellinen jatkuvuus, joka ei olisi 

meidän tapauksessa toteutunut kyseisillä rajoituksilla. Välimitalla pystytään takaamaan 

pienimpien ja suurimpien yksilöiden elinkierron jatkuvuus ja samalla toiminnan 

rahoittajille jää kuitenkin mahdollisuus pyytää kalaa, myös ravinnoksi (tällä hetkellä 20-

50 yksilöä /vuosi). Lopetettujen kalojen prosentuaalinen osuus on seurantojen avulla 

säädeltävissä halutulle tasolle. 

Suurin muutos mitä alueellisesti on välimitalla saavutettu, on kalastuskulttuurin muutos. 

Tällä hetkellä suurin osa seuran aktiivikalastajista on vastuullisen kalastuksen kannattajia 

ja puolestapuhujia, myös muiden lajien kuin taimenen osalta. Reilu viisi vuotta sitten 

valtaosa alueen kalastajista oli C&K –kalastajia mittarajoitusten puitteissa. Vaikea 

kuvitella että millään muulla tukitoimella oltaisiin saavutettu vastaavaa muutosta 

kalastuskulttuurissa. Kalastuskulttuurin muutokset ilmenee kaikkialla missä nämä 

kyseiset kalastajat kalalla käyvät. Lisäksi he levittävät seurassaan oleviin 

kanssakalastajiin samaa valikoivan kalastuksen ajatusta.

Poikkeava mittarajoitus tuo vesialueelle huomioarvoa joka helpottaa taloudellisten 

realiteettien huomioimisen. 

Voimme lämpimästi suositella välimittarajoituksia muillekin Suomen kalastusalueille! T



Tukitoimet alueen mukaisesti

Seuran valitsemat tukevat toimenpiteet vaikuttaisivat seurantojen valossa toimivan 

meillä. 

Jokaisella vesialueella on omat haasteensa ja kehitystoimenpiteet tulisikin valita 

alueen mukaan. Se mihin toivoisi parannusta on seuranta. Jokaiseen kehitysosa-

alueeseen tulisi laatia mittarit, joilla muutos voitaisiin todentaa ihmisille ja sitä kautta 

myös tehdä tehokkaampaa tukemista tulevaisuudessa. Toimenpiteet tulisi valita alueen 

elinympäristön ja taimenen ehdoilla, unohtamatta ihmisten osallistamista eri 

intressiryhmät huomioon ottaen.
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Nopeisiin ja merkityksellisiin muutoksiin tarvitaan joukkuepeliä

Kuka voi vaikuttaa taimenen elinolosuhteiden kehittymiseen?

Valtion hallinto, ELY, Luke, RKTL, Yliopistot, vesialueiden omistajat / hallinnoijat, kaikki 

kalastajat, kalankasvattamot… Yhteinen nimittäjä kaikille on ihminen. Kuka vaikuttaa 

voimakkaimmin ja millä motiivilla? Tulisiko tulevaisuudessa huomioida paremmin kaikki eri 

intressiryhmät?

Kalastajien merkitys tiedon lisäämisessä

Taimenen tuntemuksessa on alueellisia faktoja, joita kalastajat ovat tienneet 

vuosikymmenet, mitä tutkimus pitää pahimmillaan jopa mahdottomana. Tuota tietoa tulisi 

saada kerättyä tulevaisuudessa tehokkaammin tutkimuksen käyttöön, jotta taimenesta 

opittaisiin tietämään enemmän ja kokonaisvaltaisemmin. 



Missä tarvitaan kehitystä Suomessa

Välitön tieto kalakantojen määristä ja laadusta on mahdollista saada kalastajilta. 

Kaikilta kalastajilta olisi mahdollista vaatia kalastus- / saalisseuranta. Seuranta tulisi 

saada pakolliseksi (ammatti-, passiivi- ja aktiivikalastus). Kuinka voidaan perustellusti 

säännöstellä/kehittää, jos ei tiedetä mikä on nykytilanne tai historia? 

Yhteistyö ja ”Bigdatan” kerääminen. Tiedon keruu kanavia tulisi lisätä, jotta saataisiin 

kaikkien kalakantoihin vaikuttavien intressiryhmien vaiettu tieto käyttöön. Lisäksi eri 

intressiryhmillä tulisi olla yhteisen vaikuttamisen elin (valtiohallinto ei sitä ole, vaikka 

sen pitäisi olla).

Suomalainen kalastuskulttuuri tulisi saada muutettua kestävän kalastuksen mukaiseksi 

(vrt. saaliskeskeinen kalastuskulttuuri). Asenteita tulisi saada muutettua tehokkaammin. 



Tarvitaanko tuki-istutuksia? 

Taimenkantojen suurin uhka lyhyellä aikavälillä on ihminen. Yksi isoimmista ihmisen 

muodostamista uhkista on liian suuri pyynti kalakannan määrään nähden. 

Istuttaminen sinällään ei ole ratkaisu luonnonkierron tehostamiselle. Pahimmillaan se on 

jopa hidaste.

On tärkeää että muutokset saadaan perusteltua kalastaville ihmisille. Tuki-istutukset ovat 

yksi keino pitää kalastuksen kautta syntyvää mielenkiintoa yllä, lopullisen tavoitteen 

tulisi olla toki jotain muuta kuin istutuskannat. Jos loppuu kalastus, loppuu myös 

mielenkiinto lajia kohtaan. Kumpi kärsii, taimen vai ihminen?

Potentiaalisten luonnontuotantoalueiden kehittäminen

Elinvoimaisuus kategorisoitava. Tulisi pystyä erottamaan luonnontuotantoa edistävät alueet 

ja toisaalta alueet, jotka toimivat puhtaasti virkistyskalastuksen tarpeiden tyydyttämiseen.

Koealueet toimenpiteiden vaikuttavuuden testaamiseen

Taimenen osalta meillä löytyisi vesistökokonaisuuksia joita voitaisiin hyödyntää 

esimerkki- ja koealueina kehitystoimia laadittaessa. Viitasaaren reitti tai 

Rautalamminreitti ovat esim. riittävän laajoja, mutta rajattuja alueita, joihin olisi 

mahdollista muodostaa taimenen luontainen ”ihanne elinympäristö”. Näistä lippulaivoista 

olisi mahdollista tehdä taloudellisesti kannattavia esimerkkejä, jotka osoittaisivat muulle 

ruuhka-Suomelle mikä on standardi hyvin hoidetulle kalavedelle. 



Alueellisten toimenpiteiden merkitys taimenkannoille

Voiko pieni vesialue vaikuttaa kalakantojen kehitykseen?

Voi. Me seurana haluamme mitata muutosta juuri siitä syystä että pystyisimme 

tulevaisuudessa osoittamaan että pienelläkin alueellisella toimella on merkitystä 

alueellisille kalakannoille. Tällä hetkellä suurin muutos on ollut kalastuskulttuurin 

muutos, mutta myös kalakannassa on saatu selkeitä ja mitattavia positiivisia muutoksia 

aikaan. 

Toiveemme on että saisimme lisää seurantaa aikaan Suomessa ja lisää tietoa 

jaettavaksi. Tällä hetkellä taimenen elinkierrossa on liikaa arvailtavaa. 

Jokaisella taimenen elinkiertoon jollain tavalla vaikuttavalla ihmisellä, yhteisöllä tai 

yrityksellä on oma pisaransa kannettavanaan mereen. 

Joukkuepelillä meillä on mahdollisuus kehittyä nopeammin!



Kysymyksiä ja  vastauksia – Puheenvuoro läsnä olevalle seurakunnalle!

Kiitos ajastanne!
Vaajakosken Koukku ja Paukku ry.

Lisätietoa seuran toiminnasta ja saalisseurantojen koosteet: www.koukkupaukku.net

K


