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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



• Kanta kohtalaisen runsas Tenojoessa
– Kalastajien saalis tuhansia yksilöitä vuosittain, kutukanta myös ehkä 

tuhansia yksilöitä (Niemelä ym. 2016)

• Näätämöjoesta ei julkaistua tietoa?
• Itämerellä valtioiden välisessä vertailussa villit kannan selvästi 

heikoimmat Suomessa (Pedersen ym. 2011)
– Valtaisan paljon heikommat kuin Ruotsissa ja Tanskassa
– Tanskassa 371 mereen laskevaa kutupuroa tai –jokea (Rasmussen 2015)

• Suomessa ehkä maailman heikoimmat kannat meritaimenen 
esiintymisalueella
– Tila lienee ollut hyvin heikko viimeisten 50 vuoden ajan
– Ehkä elpymässä hieman nyt

Meritaimenkannat Suomessa



• Tornionjoki ainut Suomesta Itämereen laskeva joki, jossa kutee 
”varmuudella” vähintään sata mereltä vaeltanutta taimenta 
vuosittain?
– Perhonjoki, Isojoki, Vantaanjoki, Kymijoki?

• Seuranta ja/tai raportointi kantojen tilasta hajanaista, tietoa 
vaikea löytää!
– Kattavaa raporttia meritaimenkantojen tilasta ei ole

Meritaimenkannat Suomessa



Meritaimenkannat Itämeren rantavaltioissa



• Viisi kokonaan Suomessa sijaitsevaa suurvesistöä, jossa 
historiallisesti huomattavat järviin vaeltavat taimenkannat
– Paatsjoki, keskusjärvi Inarijärvi
– Oulujoki, Oulujärvi
– Vuoksi, Saimaa ja Pielinen
– Kymijoki, Päijänne
– Kokemäenjoki
– Ennätysyksilöt pääosin 13−15 kg

• Kaksi suurvesistöä, joissa taimenen kutujoet sijaitsivat suurelta 
osin Suomessa
– Tuulomajoki, Nuorttijärvi, joet Lutto ja Nuortti
– Koutajoki, Pääjärvi, joet Oulunkajoki, Kitkajoki ja Kuusinkijoki

Järvitaimenkannat Suomessa



Järvitaimenkannat 
Suomessa

Kotomaamme 
järvitaimenvesistöt



• Inarijärvi jokineen ainut kokonaan Suomessa sijaitseva 
suurvesistö, jossa villi järvitaimenkanta ainakin kohtalainen
– Inarijärveen laskevat joet erinomaisessa kunnossa, järven luusua padottu
– Taimenta istutetaan vuosittain 100 000−200 000 yksilöä eikä istukkaita 

rasvaeväleikata
– Joissa kutevien järvivaeltajien lukumäärä yhteensä useita satoja tai 

joitakin tuhansia, osa kutukannasta istukkaita
– Poikastiheys joissa nousussa 2010-luvulla, mutta seuranta aloitettu vasta 

2000-luvulla
– Villien yksilöiden osuus järvisaaliissa pienentynyt 16 %:iin vuonna 2010

Järvitaimenkannat Suomessa – Paatsjoki



Niva ym. 2016. Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu.

Järvitaimenkannat Suomessa – Paatsjoki



Niva ym. 2016. Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu.

Järvitaimenkannat Suomessa – Paatsjoki



• Ainut taimenvesistö Suomessa, mihin ei istuteta taimenta 
lainkaan
– Joet erinomaisessa kunnossa
– Nuorttijärvi säännöstelty
– Kuteva vaeltava kanta kymmeniä tai joitakin satoja kaloja yhteensä 

Lutossa ja Nuortissa?
– Kutukanta ehkä lievässä nousussa 2010-luvulla, poikastiheys vakaa 

Järvitaimenkannat Suomessa – Tuulomajoki



Orell ym. 2015. Taimenseurannat Tuulomajoen vesistön Suomen puolen latvajoissa 
2011–2014.

Järvitaimenkannat Suomessa – Tuulomajoki



Orell ym. 2015. Taimenseurannat Tuulomajoen vesistön Suomen puolen latvajoissa 
2011–2014.

Järvitaimenkannat Suomessa – Tuulomajoki



• Yläosilla erilliset taimenkannat ainakin Kitkajärvillä
– Kitkajärven pintaa laskettu 2 metriä 1800-luvulla
– Järveen laskevia jokia perattu, ei juurikaan padottu?
– Järven luusua ja Kitkajoen yläosa esteetön kaloille
– Vaeltava taimen kalastettu sukupuuttoon tai hyvin lähelle
– Pinnan lasku ja kalastus tappoivat myös nieriän sukupuuttoon

• Kuusamon järvialueen järvitaimenesta ei raportoitua tietoa?
– Kiitämä, Suininki

Järvitaimenkannat Suomessa – Koutajoki



• Alaosilla kohtalaiset vaeltavat taimenkannat
– Syönnösvaellus Pääjärvellä
– Joet hyvässä kunnossa, Kuusinkijoella yksi voimala
– Kuteva vaeltava kanta satoja tai yli tuhat taimenta yhteensä Oulanka-, 

Kitka- ja Kuusinkijoessa?
– Oulankajoen kanta heikentynyt, taimen rauhoitettu
– Poikastiheys kolmessa joessa keskimäärin 30 ja 22 yksilöä aarilla vuosina 

1987−1994 ja 2000−2009 (Ari Huusko, Luke, julkaisematon)
– Voimakas kalastuspaine Suomen puolella vuosikymmenten ajan, 

pienentynyt viime vuosina?
– Kuusamolaisen vapakalastajan ennätyssaalis 80 taimenta kesässä ehkä 

1970- tai 1980-luvulla (Juhani Pirhonen, Jyväskylän yliopisto, suullinen)

Järvitaimenkannat Suomessa – Koutajoki



Mäki-Petäys ym. 2000. Kuusamon itään laskevien vesistöjen kalataloudellinen kehittäminen

Järvitaimenkannat Suomessa – Koutajoki



• Historiassa huomattavat vaeltavat taimenkannat
– Keskusaltaana Oulujärvi
– Vesistö padottu tehokkaasti
– Hyrynsalmen reitti ja Kuhmon reitti osin vapaita
– Vapaa-ajankalastus ollut voimakasta
– Vaeltavat villit kannat kadonneet lähes täysin
– Kutukannoista ei raportoitua tietoa 2000-luvulla
– Liekö taimenkannoista ylipäätään kattavaa raporttia?

Järvitaimenkannat Suomessa – Oulujoki



• Historiassa huomattavat vaeltavat taimenkannat
– Syönnösaltaana mm. Näsijärvi
– Tammerkoskessa 5−10 kilogramman taimenia 1800-luvulla
– Vesistö padottu tehokkaasti
– Vapaa-ajankalastus voimakasta 1900-luvulla ja 2000-luvulla
– Veden laatu heikko 1900-luvulla
– Vaeltavat villit kannat kadonneet ehkä täysin
– Kutukannoista ei raportoitua tietoa 2000-luvulla?

Järvitaimenkannat Suomessa – Kokemäenjoki



• Historiassa huomattavat vaeltavat taimenkannat
– Syönnösaltaina Pielinen, Saimaa ja pienemmät järvet, runsaat muikkukannat
– Vesistö padottu tehokkaasti
– Tärkein jäljellä oleva alue Heinäveden reitti, vaikka Palokin kosket padottu
– Heinäveden koskilla 3−6 m pituisia järvitaimenen ja järvilohen kutupesiä 

2010-luvulla, pesiä yhteensä useita kymmeniä
– Vapaa-ajankalastus ollut voimakasta

• Tieto nykytilasta vesistön mittakaavalla erittäin hajanaista!
– Kantojen seuranta ei järjestelmällistä, kattavaa raporttia ei liene laadittu

• ELY-hallinnolla valmisteilla (yhä) järvitaimenen 
toimenpideohjelma
– Kärkikohteet Heinäveden reitti, Lieksanjoki, Partakoski, Joroisvirran reitti

• Saimaannorpan suojelun ja järvilohen elvyttämisen pitäisi tukea 
myös järvitaimenen elpymistä

Järvitaimenkannat Suomessa – Vuoksi



Hentinen & Hyytinen, Etelä-Savon ELY, julkaisematon

Järvitaimenkannat Suomessa – Vuoksi



Makkonen, RKTL; Takkunen, Pohjois-Savon ELY, julkaisematon

Järvitaimenkannat Suomessa – Vuoksi

Järvitaimennaaraiden lukumäärä kutupyynnissä viljelykantoja varten



• Useat reitit, kosket ja joet yhä vapaita!
– Rautalammin reitti, Kärnän reitti, Kivijärven reitin alaosa, Saarijärven 

reitin yläosa, Arvajan reitti, Kalkkistenkoski, Läsänkoski
– Kaikki jokiluokan koskiuomat kunnostettu vuosia tai vuosikymmeniä 

sitten, osa kaipaa uusintakunnostusta?
• Järvien ja pääreittien koskien vedenlaatu pääosin 

erinomainen tai hyvä, kuormitustakin esiintyy
– Maa- ja metsätalous, turvetuotanto
– Saarijärven reitti huonommassa tilassa

• Purot perattuja, tierumpuja vaellusesteinä
– Purojen potentiaalia taimenen lisääntymisalueiksi kartoitettu vähän

• Ravintokalakannat järvissä pääosin runsaat, vaihtelevat
– Muikkukannat vahvat 2010-luvulla

Järvitaimenkannat Suomessa – Kymijoki



• Vaeltava villi taimen tavallinen 1950-luvulle asti
– järvipyyntiä täkysiimalla ja nuotalla, virtavesistä padoilla ja 

tuulastamalla

• Kutukaloja pyydettiin kalanviljelylaitoksiin
– 1920−1940-luvuilla kutukalojen keskikoko 69 cm ja 4,4 kg

• Järvitaimen lähes katosi vesistöstä 1960−1970-luvuilla
– Pyynti voimistui järvillä ja virtavesillä, nailonverkot käyttöön
– Sukukypsät kalat loppuivat myös Vaajakosken kalahissistä ja -tiestä
– Arvajan reitillä viimeinen merkittävä villi kanta 1990-luvulle asti

• Taimen lisääntyy edelleen luontaisesti useissa koskissa
– Kutevat kalat pääosin pienikokoisia ja paikallisia
– Poikastiheys keskimäärin pieni, ≤ 10 yksilöä / 100 m2

– Vaelluspoikasia lähtee yhä järville pieni määrä

Kymijoki – Lähihistoria ja nykytila



• Tärkeimpien virtavesien poikastiheyden keskiarvo pysynyt 
vakaana
– Seurannassa vain osa kohteita, pula resursseista (=euroista)

Kymijoki – kantojen kehitys1990-luvulta 2010-luvulle



• 2010-luvulla kutupesien lukumäärä hieman lisääntymässä ja 
keskipituus nousussa
– Seuranta-aika lyhyt, vain osa kohteista mukana, resurssipula

Kymijoki – kantojen kehitys1990-luvulta 2010-luvulle



• Vaajakosken kalahissistä tai kalatiestä kulkevien ≥ 60 cm 
taimenien määrä romahtanut
– 2000-luvulla taimenet pääosin istukkaita

Kymijoki – kantojen kehitys 1990-luvulta 2010-luvulle

Valkeajärvi ym. 2013. Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke 2012 



• Vapaa-ajankalastajien verkkokalastus taimenelle tuhoisaa
– Kansainvälisesti verrattuna verkkoja pyynnissä edelleen erittäin 

paljon, vaikka verkkopyynti vähentynyt
• Uistelussa monikoukkuiset vieheet, monihaaraiset koukut ja 

väkäselliset koukut myös ongelma
• Edellisen kalastuslain aikana lähes kaikki vaeltavat yksilöt 

kalastettiin 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 pyydettiin keskimäärin 47 cm 
pituisina vuosina 2000−2013

– Pitäisikö työ kohta uusia?

Sekalajikalastus taimenen ongelma − 
kalastuskuolevuus suuri



Sekalajikalastus ja järvivaellukset



• Poliittiset päätökset ratkaisevat!
– Osakaskunnat, kalatalousalueet, ELY, mmm, neuvontajärjestöt
– Osakaskuntien osakkaista kaikki eivät usko vapaa-ajankalastuksen 

olevan ongelma, eivät hyväksy tutkimustuloksia
– Suurin osa osakkaista hyväksyisi voimakkaamman 

kalastuksensäätelyn (Muje ym. 2014, Rautiainen 2015)

• Vaelluskalakannat elpyneet aktiivisella politiikalla Irlannissa, 
Tanskassa, Ruotsissa
– Vesistöt Suomessa yhtä hyvässä kunnossa

• Suurriistalajien kannat elpyneet Suomessa aktiivisella 
politiikalla
– Hirvi, metsäpeura, suurpedot paitsi susi
– Hylkeet, saimaannorppaa rajoittaa verkkopyynti

Elpyykö vai häviääkö eteläinen järvitaimen tai 
Suomen rannikon meritaimen?



• Vertailu samoilla tunnusluvuilla
• Esimerkkinä Päijänne ja Vättern

– www.vattern.org

Vertailu länsinaapuriin

http://www.vattern.org


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
– Jyväskylä, 120 000 asukasta
– Jämsä, 20 000 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
– Jönköping, 90 000 asukasta
– Motala, 30 000 asukasta



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 erittäin suuri 



Järvitaimenen tila nyt: järvivaihe

Päijänne
• 10 000−20 000 istukasta 

vuosittain 2010-luvulla

Vättern
• Ei taimenistutuksia!
• Vapaa-ajankalastuksen saalis 

2010-luvulla 10−20 tonnia 
vuodessa



Järvitaimenen tila nyt: kutukannan koko

Päijänne
• Menetelmänä 

kutupesälaskenta

Vättern
• Menetelminä kalalaskuri, 

näköhavainnointi, rysäpyynti?, 
kutupesälaskenta



Vätternin jokia ja pesälaskentaa vuosina 2012−2013



Entä pienempi vertailuvesistö?

Päijänne ja Kalkkistenkoski

• Pinta-ala 1118 km2

• Keskisyvyys 16 m
• Kalkkistenkosken 

keskivirtaama 237 m3/s
• Kutupesälaskenta helpointa 

2014, kahlaamalla 57 pesää
– Syvemmällä lisää pesiä

• Pesien keskipituus 193 cm
– Järvivaeltajat vähissä koskessa

Grecken ja 
Brunnshyttebäcken

• Vänerniin laskevan 
Gullspångsälvenin vesistössä

• Pinta-ala 20 km2, luusua padottu
• Keskisyvyys 10 m
• Brunnshyttebäckenin  

keskivirtaama 0,2 m3/s
• Kutupesälaskenta 2014, 70 % 

koskialasta, 40 pesää
• Pesien keskipituus 250 cm

– Kututaimenet keskimäärin suurempia 
Brunnshyttebäckenissä kuin 
Kalkkistenkoskessa 



• Villien kantojen seuranta saisi olla jatkuvaa ja suhteellisen 
kattavaa maantieteellisesti

• Hoitomenetelmiä sopisi kehittää edelleen
– Hoitomenetelmät (elinympäristökunnostus, istutukset) eivät valmiita
– Tarvitsevat tutkimusta avukseen!

• Tutkimus- ja seurantamenetelmissä myös kehitettävää
– Dna-analyysit jo rutiinia Luken ja HY:n laboratoriossa

• Kuka vastaa kantojen seurannasta ja tutkimuksesta?
– Luke säästää ja supistaa, sisävesillä hyvin vähän toimintaa
– Yliopistoille seurannasta tai menetelmätutkimuksesta hitaasti 

julkaistavaa, ei erityisen hyvä aihe tuloksellisuuden kannalta
– Kuka panostaisi EU-hankehakuihin?

Tutkimus ja menetelmäkehitys,
jos tavoitteena villien kantojen elvytys
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