Kainuun taimenseminaari
Anssi Vainikka / Itä-Suomen yliopisto & FLF ry

Seminaarin tavoite
 Vaeltava taimen on sisävesillä loheen verrattava villin vesiluonnon
ikoni ja kalastajien korkealle arvostama
 Taimen on napapiirin eteläpuolella luokiteltu erittäin uhanalaiseksi:
vaeltavat taimenkannat ovat suurimmaksi osaksi luonnosta
hävinneitä Kuusamon eteläpuolella.
 Luonnonkantojen heikko tila on peittynyt istutustoiminnan takia,
mutta myös istutusten tuotto on oleellisesti heikentynyt
 Yhteistä tahtoa tarvitaan taimenkantojen elvyttämiseksi

Seminaarin tausta
 Itä-Suomen yliopiston ja Luken Kainuun Kalantutkimusaseman välistä
taimentutkimusta on tehty vuodesta 2011 alkaen
 Kynäkoskien tutkimusistutukset 2012-2014, Oulangan taimen -hanke
 Kainuun Kalantutkimusaseman kehittämä virikekasvatusmenetelmä
 Suomen Akatemian rahoittama taimenhanke 2015-2019
 Laitostuneiden emokalastojen “villiytys”, uudet hankkeet
 Uutta tietoa on kertynyt paljon  tieto pitäisi saada käytäntöön

Järvikalastusseura FLF ry
 ”FLF ry on kalastusseura, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää
kestävää vapakalastuskulttuuria myös itse kalavesien hoidossa
aktiivisesti toimimalla”. – Yhdistyksen säännöt.
 FLF ry on pääasiassa kala-alan ja muiden liittyvien alojen
ammattilaisten maaliskuussa 2016 perustama valtakunnallinen
SVK:hon kuuluva kalastusseura ja kehitysyhdistys, jonka tavoitteena
on myös vuokrata vesialueita erityisesti jäsenten käyttöön
 FLF ry on luonteva toimija pienten tapahtumien ja tilaisuuksien
järjestämiseen sekä pienten kehitys- ja vesien kunnostushankkeiden
vetäjäksi
 Jäsenyyslajeja on kolme:
1) henkilöjäsenyys,
2) kalavesijäsenyys ja
3) kannatusjäsenyys

Keskeiset haasteet
 Ennen 1940-lukua (http://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/10/25/kainuun-koskireitti)

Koskiensuojelulaki:
Uuden voimalaitoksen rakentamiseen
ei saa myöntää vesilaissa (264/61)
tarkoitettua lupaa seuraavissa vesistöissä
ja vesistön osissa:

 Nyt:

38) Kuhmon reitin Saarikoskessa ja sen
yläpuolisessa vesistössä Kuhmon
kaupungissa
Tulijoki-Kongasjoki-Varisjoki ainut
merkittävä reitti, jolla Oulujärven
vaeltava taimen voisi lisääntyä.

Keskeiset haasteet
 Lisääntymisalueita on jäljellä lähinnä patojen yläpuolilla ja pienissä
puro- ja jokivesissä (kunnostetut Kuhmon kosket!)
 Järvikalastus on voimakasta: verkkokalastus vie taimenia sivusaaliina
ja uistelijat löytävät taimenet tehokkaasti
 Vuonna 2014 taimensaaliista verkkokalastajat saivat 93 t, vetouistelijat
196 t, uistimen heittäjät 238 t ja perhokalastajat 38 t. (lähde: Luke)

Paltamon Housupuro

Kongasjoki, Paltamon I OK.

Taimen lajina
 Alun perin tammukkaa/tonkoa pidettiin eri alalajina (Salmo trutta m.
fario) kuin järvitaimenta (S. trutta m. lacustris)
 Ruotsalaisissa 2000-luvun tutkimuksissa vaelluskäyttäytyminen näytti
riippuvan vain ympäristöstä  hyvä ravintotilanne saisi jäämään
 Ns. tammukat kasvavat laitosolosuhteissa vaeltavien taimenten tavoin
 Geneettiset analyysit osoittavat paikallisten kantojen olevan erillisiä ja
täysin erilaisia kuin alajuoksun vaeltavat kalat  ajatus ”tammukoista”
on edelleen perusteltu (Silva & Jenni kertovat lisää)
 Vaeltavat isot taimenet ovat tuskin historiassakaan kuteneet pienissä
puroissa ja joissa  alkuperäinen lisääntymisympäristö on kadonnut
 Tutkimuksissa on vertailtu Vaarainjoen purotaimenta ja
Varisjoen/Kongasjoen alkuperää olevaa vaeltavaa laitoskantaa
 Tutkimusistutukset Housupuroon ja Kynäkoskiin syksyllä 2016: mitä
alkuperää olevaa kalat vaeltavat?
 Löytyykö ns. vaellusgeeni?

Taimenen vaeltaminen, kevät 2016
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Kvartiilit linjoittain

Taimenen käyttäytyminen yleensä (Kortet ym. 2014) kuten
vaelluskäyttäytyminenkin periytyvät. Villit geenit kuitenkin
parantavat selviytymistä haukialtistuksesta. Nico kertoo lisää.

Kynäkoskella opittua
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ID-koodipalautuksia
saatiin kohtuullisesti
2012-2013, mutta sen
jälkeen palautusaktiivisuus
vajosi  pyyntitapahtumia
lienee merkittävästi
enemmän kuin mitä
raportoitiin
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Pyyntikertoja / kala

 Istutetuista kaloista vain 15% saatiin saaliiksi
 Saaduista kaloista 80% oli standardikasvatettuja, vaikka istutetuista
kaloista vain 56% oli standardikasvatettuja  virikekasvatetut kalat
olivat vaikeampia kalastettavia (vrt. Härkönen ym. 2014, CJFAS)
 5,3% ei-alttiista ja 3,7% alttiista kaloista
saatiin saaliiksi koskella (oppimisvaikutus!)

Taimenen elinkierto ns. pähkinänkuoressa
Esimerkkinä yksi 60 cm / 2,5 kg kutukala:
Kestävä kalastus:
Munia
Nollikkaita 1,7 % munista
1-vuotiaita elossa 50%
2-vuotiaita elossa 70%
3-vuotiaita smoltteja järvelle 50%
4-vuotiaaksi selviää 85%
5-vuotiaaksi selviää 85%
6-vuotiaaksi selviää 50%
7-vuotiaaksi selviää 30%
8-vuotiaaksi selviää 30%
9-vuotiaaksi selviää 30%
10-vuotiaaksi selviää 30%
11-vuotiaaksi selviää 30%
12-vuotiaaksi selviää 30%
13-vuotiaaksi selviää 30%
14-vuotiaaksi selviää 30%
15-vuotiaaksi selviää 30%
Munia yhteensä

Nykyinen kalastus:
Elossa Pituus, cm Munia
3204
41.905
7
0
20.953
13
0
14.667
19
0
7.333
30
0
6.233
42
0
5.298
50
0
2.649
58
4977
0.795
63
2045
0.238
68
773
0.072
72
276
0.021
75
95
0.006
77
31
0.002
79
10
0.001
80
3
0.000
81
1
0.000
82
0
8213

Elossa Pituus, cm Munia
Munia
3205
Nollikkaita 1,7 % munista
41.905
7
1-vuotiaita elossa 50%
20.953
13
2-vuotiaita elossa 70%
14.667
19
3-vuotiaita smoltteja järvelle 50%
7.333
30
4-vuotiaaksi selviää 50%
3.667
42
5-vuotiaaksi selviää 15%
0.550
50
6-vuotiaaksi selviää 15%
0.083
58
7-vuotiaaksi selviää 15%
0.012
63
8-vuotiaaksi selviää 15%
0.002
68
9-vuotiaaksi selviää 15%
0.000
72
10-vuotiaaksi selviää 15%
0.000
75
11-vuotiaaksi selviää 15%
0.000
77
12-vuotiaaksi selviää 15%
0.000
79
13-vuotiaaksi selviää 15%
0.000
80
14-vuotiaaksi selviää 15%
0.000
81
15-vuotiaaksi selviää 15%
0.000
82

0
0
0
0
0
0
155
32
6
1
0
0
0
0
0
0

Munia yhteensä
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Ratkaisevaa on kuinka monta yli 55 cm taimenta selviää lisääntymään!

Mallinnus – Järvitaimenkanta, jolla on 5 ha lisääntymisalueita

Oletuksena, että sivusaaliskuolleisuutta ei ole

Mallinnus – Järvitaimenkanta, jolla on 5 ha lisääntymisalueita

Oletuksena alamittaisten kalojen 20 % vuotuinen sivusaaliskuolleisuus

Kalastuksen säätelyn perussäännöt
 Luontaisen elinkierron ylläpitämiseksi kalastuskuolleisuus
ei saisi ylittää 25%:a vuodessa (F~0,3)  tarvittaisiin noin
3-4 x pienennys taimeneen kohdistuvaan kuolleisuuteen
 Villit vaellustaimenkannat tukevat kestävää kalastusta, jos
alamitta on vähintään 60 cm ja kalastuskuolleisuus on alle
kolmanneksen vuodessa.
 Paikallisten taimenkantojen kalastus pitäisi järjestää 30-40
cm välimittaa ja 1-2 kalan päiväkiintiötä käyttäen, 45 cm
ylämitta on täysin päätön
 Istutuksia tarvitaan jatkossakin: istutuskäytäntöihin ja
käytettäviin kantoihin tarvitaan enemmän huomiota.

Muutamia ajatuksia
 Kalat oppivat nopeasti välttämään vieheitä ja perhoja 
vaikka C&R-kalastuskohde on täynnä kalaa, kalan
saaminen ei ole helppoa
 Joella kalastaminen suosii kaloja, jotka tulevat kudulle
mahdollisimman isoina (paitsi, jos korkea alamitta)
 Järvellä kalastaminen suosii kaloja, jotka tulevat kudulle
mahdollisimman pieninä tai eivät vaella ollenkaan
 Rasvaeväleikkaus mahdollistaa istukkaiden erottamisen:
suojelun ja kalastuksen yhteensovittaminen
 Mistä istukasmateriaali patojen yläpuolelle jääneille
kohteille? Onnistumisia ei juuri tunneta.
 Emokalastot laitostuvat, mutta estääkö kalastusvalinta
laitoskantojen uusimisen luonnosta?

Ohjelmasta
11:30 – 12:30 Lounas, kirjolohikeitto (Kainuun Kalatuote, Suomussalmi)
14:10 – 14:40 Pullakahvit
16:10 – 16:30 Kahvitarjoilu (mahdollisuus ostaa välipalaa)
Iltaohjelma, esitykset seminaarisalissa:
17:00 – 17:30 Kajana club / Anni Yli-Lonttinen
17:30 – 18:00 Kuvaesitys / Seppo Leinonen
18:00 – 19:00 Iltapalaa Vakassa (maksuton yöpyjille, 5 € muille)
19:00 – 22:00 Sauna (19:00 – 20:30, naiset & 20:30 – 22:00 miehet)
Ennakkoilmoittautuneille ruokailut ja majoitukset löytyvät nimellä.
Muut: ruksikaa listaan valitsemanne tarjoilut ja maksakaa kahvitauolla
kassaan.

Antoisaa seminaaripäivää!
 Kiitos rahoittajille: Lapin ELY-keskus (kalastuskorttivarat),
Kainuun Etu Oy:n Matkailu digiaikaan –hanke, Suomen
Akatemia ja osin myös Euroopan aluekehitysrahasto.

