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Tiivistelmä
Vaelluskalojen elvyttämisessä on monenlaista parantamisen varaa. Tarvitaan pitkäjänteistä
vaelluskalojen ja kestävän käytäntöjen edistämistä, seurantaa sekä monenlaisia räätälöityjä
korjaustoimia. Vapaaehtoisten osallistamista ja toimintaa on syytä jatkossa tukea aiempaa
paremmin. Tarvitsemme tehostettua vaelluskalojen elvyttämistä - sekä sparrausta
osaamisen ja tietoisuuden parantamiseksi.
Vaelluskalojen elpyminen ja kestävän kalastuksen edistyminen edellyttävät kala- ja
ympäristöalan saumatonta ja parempaa yhteistyötä. Verkostoitumista pitää edistää ja
osallistamisen kynnystä madaltaa. Vanhentuneet kalatalousvelvoitteet pitää ajanmukaistaa.
Kalatiet pitää saada toimimaan molempiin suuntiin. Vesivoimaloiden luonnonuomiin pitää
myös saada asialliset ympäristövirtaamat. Asioiden edistämisen rahat on kohdennettava
vaikuttavimmin ja kustannustehokkaammin.
Myös elvyttämisen suunnitelmia pitää päivittää uuden ja paremman tiedon pohjalta.
Ankeriaan suojelusuunnitelman päivitys on yksi päällimmäisistä. Suunnitelmien ja
käytäntöjen ajanmukaistaminen kertoisi aidosta tahtotilasta, edistäisi konkretiaa ja parantaisi
toiminnan vaikuttavuutta. Suomalaisen vaelluskalojen elvyttämiseen tähtäävän toiminnan
pitäisi perustua tietoon, uudistua nopeammin, laajapohjaisemmin ja paremmin.
Parempaan suuntaan ollaan menossa, pitää osata ajatella positiivisesti, mutta pitää jalat
maassa. Onnistuminen ja osaaminen eivät tule itsestään. Asiat kumuloituvat ajan kanssa, ja
etenkin jos asioita halutaan ja kyetään edistämään vilpittömästi ja pitkäjänteisesti.
Yhteistyössä on voimaa.
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Johdanto
Vaelluskalojen elvyttämiseen on viime vuosina satsattu aiempaa enemmän. Sen sijaan
parannukset kalakannoissa ovat jääneet monilta osin odotuksia heikommiksi. Aiemmin
tehtyjen hankkeiden onnistumiset ja epäonnistumisen pitäisi paremmin saada kiteytettyä
paremmaksi osaamiseksi ja jaettua mahdollisimman monien hyödyksi.
Vaelluskalatiekartan pyrkimys on kiteyttää aihepiirin keskeisimmät asiakysymykset, opastaa
ja kannustaa aihepiirin toimijoita hyvää suunnitteluun sekä seurantaan. Vaelluskalatoiminta
ja -tutkimus, kalatalous- ja ympäristöhallinto sekä alan asiantuntijatahot tarvitsevat
keskinäistä sparrausta ja yhteistyötä. Tarvitsemme uudenlaisia ja tehokkaampi työkaluja
onnistuneempien ja vaikuttavampien vaelluskalaponnistusten edistämiseksi.
Kalastuslain 1 §:n mukaan “lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon
perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja
hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen
luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu”,
Vaelluskalatiekartta pyrkii tähän samaan.
Vaelluskalatiekartan tarkoituksena on kuvata kantojen ja niiden elinolosuhteiden nykytila, niin
hyvin kuin asia tunnetaan. Pyrimme vaelluskalatiekartalla kertomaan mitkä ovat
keskeisimmät asiakysymykset, mitä asioista tiedetään, missä ovat suurimmat tiedolliset
tarpeet, sekä missä ja miten parannuksia voi tehdä. Paras tarjolla oleva tieto on monin
paikoin niukkaa. Hajallaan oleva tietämys pitäisi saada koottua ja saattaa paremmin
julkisesti saataville sekä muutettua osaamiseksi, vaikuttavaksi elvyttämiseksi ja
kestävämmäksi kalastukseksi.
Kalastuksen ja hoidon kestävässä kehittämisessä tarvitaan aiempaa parempaa ja
täsmällisempää tietoa olosuhteista ja nykytilaan vaikuttavista tekijöistä. Kalastuslain
toteuttamisella ohjataan kalastuksen ja kalaston hoitoa tai tukemista. Kyse on kalastuksen ja
kalakantojen turvaamisen yhteensovittamisesta. Vaelluskalakantojen elvyttämisen
edellytykset ovat vaikeasti saavutettavia monien eri ympäristötekijöiden takia.

Vaelluskalatiekartta - läpinäkyvyyttä asioihin ja niiden edistämiseen
EU:n vesipuitedirektiivi ohjaa kansallista vesipolitiikkaa. Vesien hydrologis-morfologinen tila
on yksi vesien hyvään ekologiseen tilaan olennaisesti vaikuttava tekijä. Padot ovat
perinteisesti voimakkaimmin muuttaneet vesistöjen olemusta. Patojen purkaminen onkin
tehokkain keino parantaa virtavesiluonnon tilaa. Kutualueiden toimivuuteen vaikuttaa
siihenkin hydrologis-morfologinen kokonaisuus. Puhutaan koskien rakenteellisesta tilasta.
Tanskassa taimenvesien poikasmääriä käytetään yhtenä vesien ekologisen tilan mittarina
vesipuitedirektiivin toteutumisen seurannassa. Näin voisi myös Suomessa tehdä, koska
runsaat emokalastot, toimivat kutualueet ja poikastuotannon hyvä tila kulkevat yleensä käsi
kädessä hyvän ekologisen tilan kanssa. Menestyksekäs kutu kytkeytyy

hydrologis-morfologiseen kokonaisuuteen. Mitä toimivammat kutualueet ja paremmat
pienpoikasympäristöt, sitä enemmän alueet yleensä tuottavat poikasia.
Vaelluskalat indikoivat virtavesiluonnon tilaa ja kehitystä. Virtavesikohteissa, joissa häiriöt
ovat suhteellisesti vähäisempiä ja vedenlaatu vähintään kelvollinen, lisääntyvät vaelluskalat
usein vähintään kohtuullisesti. Vaelluskalat syntyvät yhdessä paikassa, ja niillä on tarve
vaeltaa muualle kasvamaan. Toimiva elinkierto edellyttää hyvää kasvuympäristöä eri
kasvuvaiheissa ja vapaata ja turvallista kulkemista näiden välillä.
Vaelluskalojen elinkierron toimivuuteen ja kalakannan elinvoimaan vaikuttavat usein hyvin
laajasti erilaiset muut kuin kalastukseen liittyvät tekijät. Yleensä suurimmat heikennykset
kannan elinvoimaisuuteen ovat aiheutuneet elinympäristöjen muutoksista. Tämän takia
vaelluskalojen elvyttämisessä on keskeistä alennustilassa olevien elinympäristöjen
elvyttäminen sekä vaellusesteiden avaaminen.
Vaelluskalojen seurannan ja tutkimisen sekä näihin liittyvän tiedon avoimuuden merkitystä ei
kannata aliarvioida. Mitä paremmin keskeisimmät vaelluskalojen elinympäristöihin
vaikuttavat tekijät tunnetaan, sitä nopeammin kyetään tekemään kustannustehokkaita
täsmäkorjauksia ja saadaan aikaan parannuksia. Yleisluonteiset suunnitelmat ja linjaukset
ovat hyvä pohja, mutta vaikuttavaan elvyttämiseen tarvitaan riittävää tarkkuutta, seurantaa ja
hyvää paikallistuntemusta.
Istutukset ja koskenkunnostukset eivät automaattisesti auta. Kalastuksen olisi suotavaa olla
sen verran kestävää, että kutualueilla olisi jonkinlainen emokalasto. Tämän selvittämiseksi ja
tunnistamiseksi on tärkeä tehdä tehdä seurantaa, kuten esimerkiksi kutupesälaskentoja. Jos
kunnostustoimissa halutaan onnistua, kannattaa priorisoida vesiä, joissa on edes hieman
emokaloja. Vaikka emokalastoa olisikin, mutta ongelmia sen sijaan löytyy yläpuolisen
valuma-alueen olosuhteissa, voivat kunnostustoiminnan hyödyt jäädä vähäisiksi. Yleensä
haitallisia ovat esimerkiksi hiekka-, tai muu sedimenttikulkeuma, heikko vedenlaatu,
hyydeongelmat ja säännöstely. Hyvä kokonaiskäsitys ohjaa oikean suuntaisiin
toimenpiteisiin ja tehostaa elvytystyötä.

Vaelluskalat ja vaelluskalatoiminta Suomessa
Vaelluskalakantojen nykytila ja kehitys ovat hyvin monen eri tekijän summa. Vaelluskaloja
esiintyy kautta koko Suomen. Lapissa puhutaan lohesta, Etelä- ja Keski-Suomessa
puhutaan taimenesta, Saimaalla järvilohesta, rannikolla ankeriaasta ja vaellussiiasta.
Suomen vaelluskalat ovat vesirakentamisen ja muiden ympäristötekijöiden sekä kalastuksen
ristiaallokossa. Paikoin ongelmat voivat olla aavistuksen pahenemassa, mutta myönteisiä
muutoksia on reilusti enemmän. Vaikka ylimääräisiä ponnistuksia ei tehtäisi, on
odotettavissa muutoksia parempaan.
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Monet paikalliset ryhmät ovat viime vuosina alkaneet selvittää, mitä asioiden hyväksi voisi
tehdä. Talkooporukoita ja projekteja on lähtenyt liikkeelle, tai on suunnitteluasteella. Niissä
on saatu sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Kaikenlaiset kokemukset ja tekeminen
opettavat ja antavat parempia edellytyksiä entistäkin isommille onnistumisille
tulevaisuudessa.
Yksi iso haaste vaelluskalatoiminnassa, asioiden paremman tiedostamisen rinnalla, on eri
toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen kehittäminen. Mitä laajemmin ja
paremmin verkostoidutaan, sen paremmin myös osaaminen leviää, mikä edistää
onnistumisia. Toistaiseksi kenttä on hieman hajallaan, erilaisissa lokeroissa. Vähin erin alkaa
kuitenkin löytyä entistä selkeämpi ja laajapohjaisempi tahtotila.
Vaelluskalatiekartan yksi tehtävä on esitellä kenttää, aihepiiriä, toimintaa sekä toimijoita, ja
siten osaltaan pyrkiä madaltamaan yhteistyön kynnystä sekä antaa eväitä vaikuttavalle
vaelluskalatoiminnan edistämiselle.

Vaelluskalatoiminnan asianomaisia
Ketä kaikkia vaelluskalatoiminta koskettaa, keitä vaelluskalakysymyksiin kannattaa
osallistaa, ja keiden keskuudessa tietoisuutta kannattaa edistää? Ainakin osakaskuntia,
kalakerhoja, asukasyhdistyksiä, vesiensuojeluyhdistyksiä, kalatalouskeskuksia,

energiayhtiöitä, maanomistajia, metsänomistajia, muita jokivartisia sekä luontojärjestöjä.
Kenttä ja vaelluskalatoiminta on valitettavan pirstaleista ja kuppikuntaistunutta. Liian harvat
kertovat omista tuloksistaan laajemmin, ehkä siksi, etteivät koe niiden vastaavan odotuksia.
Suurempi avoimuus ja sen kautta syntyvä tietoisuus ja vuorovaikutus olisivat kehitykselle
eduksi.

Vaelluskalojen elvyttämisen periaatteet
1. Vaelluskalojen emokalaston ja lisääntymisen turvaaminen ja seuranta
2. Turhan alasvaellus- tai kalastuskuolleisuuden vähentäminen
3. Kalojen vapaan ja turvallisen liikkumisen varmistaminen
4. Tietoisuuden, osaamisen ja verkostoitumisen vahvistaminen

Taimenen kotijoen ja asiallisten kutusoraikkojen merkitys
Taimen on periaatteessa hyvin sopeutuvainen ja vaelluskäyttäytymiseltään joustava.
Suomessa taimen on laajimmalle levinnyt vaelluskala. Useimmissa vesissä taimenia on
esiintynyt ainakin jossain vaiheessa. Vaellusesteet, elinympäristöjen muutokset sekä
liikakalastus ovat monin paikoin joko heikentäneet merkittävästi taimenkantaa tai hävittäneet
sen kokonaan. Moniin vesiin taimenia istutetaan runsaasti, eli vaikkei taimenta esiinny
luonnonvaraisena, saattaa sitä silti esiintyä istutettuna. Taimenen kotiutuminen ja elpyminen
voi monissa vesissä olla pienestä kiinni.
Jokaisen taimenkannan kohdalla onkin hyvä selvittää onko se luonnonvarainen tai istutettu.
Missä ovat taimenen kutualueet ja missä niiden kasvualueet, eli minkälainen on
taimenkannan koko elinpiiri. Istutetut taimenet eli istukkaat liikkuvat usein
sattumanvaraisemmin kuin luontainen kanta. Koska nämä kalat eivät välttämättä ole
leimautuneet mihinkään, eivät ne tiedä mihin niiden pitäisi mennä. Luonnontaimenet sen
sijaan ovat hyvin vahvasti leimautuneet poikasympäristöön ja palaavat nousuvietin ansiosta
takaisin syntymäjokeensa. Usein ne myös kutevat jopa samalle soraikolle mistä itse ovat
saaneet alkunsa. Luonnontaimen on tavallisesti monin verroin tehokkaampi lisääntyjä kuin
rasvaeväleikattu istukas. Siksi luonnontaimenen täysrauhoitus on tehokeino luontaisten
taimenkantojen poikastuotannon parantamisessa.
Gotlannin Sjölsjöån on puroluokan vesistö, jossa kudulle nousevia taimenia on merkattu ja
tutkittu. Siellä eräs kudulle nouseva naarastaimen merkittiin aikoinaan ensimmäisen kerran
kilon painoisena. Kala piti kutemisen jälkeen aina välivuoden. Viimeisellä eli viidennellä
kutukäynnillä naaras painoi 8 kiloa. Tällainen arvokas luonnontaimen on elämänsä aikana
voinut tuottaa merkittävän määrän jälkeläisiä kunhan vain lasketun mädin olosuhteet
kutusoraikossa ovat olleet kunnossa. Myös suomalaisten taimenten kuuluisi normaalioloissa
kutea monta kertaa. Koiraat voivat halutessaan kutea vaikka joka syksy. Naaraat sen sijaan
pitävät usein välivuoden, koska mädin kehittämiseen menee aikaa ja voimia.
Poikastuotannon kannalta on parempi mitä kookkaampi emo on, koska isolla naaraalla voi
helposti olla mätiä monta kertaa pienempiä emoja enemmän.

Loka-marraskuussa emot nousevat kutualueille lisääntymään. Kutu käynnistyy kun lämpötila
laskee alle +6 asteen. Kutemisen alkaessa naaras kaivaa soraan kuopan, jonka pohjalle se
laskee mätimunia samalla kun koiras hedelmöittää ne maidillaan. Tämän jälkeen naaras
peittää mädin soralla. Mäti on koko talven soran sisällä suojassa hyönteisiltä ja muilta
mätirosvoilta. Mäti on käytännössä yleensä 5-25 sentin syvyydessä sorapatjan alla. Soran
kuuluu olla kuohkeaa, eikä siinä saa olla liikaa hienoa hiekkaa tai lietettä. Kaikki sellainen
hienoaines, joka heikentää soraikon läpivirtausta, vaikuttaa haitallisesti mädin
aineenvaihduntaan ja kehitykseen. Tutkimusten mukaan liettyneessä ja hiekkaisessa
soraikossa mädin kuoriutumisprosentti voi olla reilusti alle 10%, kun taas puhtaissa
soraikoissa kuoriutumisprosentti voi olla yli 90%.
Pienemmät kutukalat voivat kutea myös pienen virtaaman aikaan, siinä missä kookkaammat
emot liikkuvat ja aloittavat kutemisen todennäköisemmin vasta kun sateet ovat nostaneet
virtaamaa. Isommat emot välttelevät turhaa liikkumista matalan virtaaman aikaan tai liikkuvat
vilkkaammin yön pimeydessä. Pienemmissä virtapaikoissa isommat naaraat suosivat
paikkoja, joissa soraikon yläpuolella on monttuja, joihin naaras voi tarvittaessa piiloutua.
Soraikon yläpuolinen monttu luetaan ns. mesoympäristöön. Mitä isommasta kutunaaraasta
on kyse, sen tärkeämpää sille on, että soraikon yläpuolelta löytyy kuvatunlainen monttu.
Poikaset kuoriutuvat keväällä ja kaivautuvat Etelä-Suomessa sorasta esiin yleensä
toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa, pohjoisempana jonkin verran myöhemmin. Joessa
poikaset viettävät keskimäärin kaksi vuotta, jonka jälkeen osa muuttuu vaellustaimeniksi ja
osa jää ns. paikallisemoiksi. Ruotsalaisten tutkimusten mukaan taimenen
vaelluskäyttäytyminen riippuu ensisijaisesti ympäristötekijöistä, eli ravinto- ja
elintilakilpailusta. Mitä nälkäisempänä taimenen poikanen on joutunut olemaan, sen
todennäköisemmin se muuttuu vaellustaimeneksi. Jos soraikoista syntyy heikosti poikasia,
on niillä runsaasti elintilaa ja ravintoa, jolloin hyvin suuri osa jää paikallisiksi emoiksi. Koiraat
ovat usein hiukan agressiivisempia reviirin puolustajia ja nopeakasvuisempia. Naaraat taas
ovat reilusti koiraita herkempiä lähtemään vaellukselle. Luonnontaimenista vaellukselle
lähtevistä ns. smolteista yleensä ⅔ osaa on naaraita. Vastaavasti paikallisiksi emokaloiksi
jäävistä valtaosa on koiraita. Perimän, eli ns. vaellusgeenien, merkitys
vaelluskäyttäytymisessä voi sekin olla etenkin eristyksiin jääneissä kannoissa merkittävä.
Mikä missäkin tilanteessa vaikuttaa vaelluskäyttäytymiseen eniten, on tulevan tutkimuksen
ratkaistava.
Jos kutukypsä taimen on syksyllä noussut jokeen, ei se normaalisti jätä kutematta. Kyse on
pikemminkin siitä, kuinka hyvän tai huonon kutupaikan emo itselleen löytää. Kaikkiin
paikkoihin missä kaivellaan, ei välttämättä lasketa kutua. Jos emo löytää paksun hyvän
sorakerroksen, saattaa se tehdä kaikki mätimunia sisältävät mätitaskut samaan pesään.
Joskus taas yksi ja sama naaras kutee useampaan paikkaan.
Kudulle nousevat koiraat saattavat olla kutukarkeloissa aktiivisesti mukana useiden viikkojen
ajan. Koiraat yleisemmin myös nahistelevat keskenään, loiskivat äänekkäästi ja näyttäytyvät
ohikulkijoille. Naaraat nousevat jokeen usein vasta juuri ennen kutua, aloittavat kutemisen ja
tekevät usein yhden tai pari eri pesää. Emokalat suoriutuvat kudusta yleensä päivässä tai
kahdessa. Naaraat pitävät siis yleensä hieman koiraita matalampaa profiilia. Naaraan

tunnistaa siitä, että se soraikolla kutukarkeloissa kääntyy kyljelleen ja pyrstöllään pöyhii
soraikkoja. Koirastaimenet eivät kutusoraikkoja kaivele.
Kookkaammilla koirailla on yleensä isompi pää ja enemmän tai vähemmän väkäleukaa.
Koirailla on usein myös suhteessa kookkaampi rasvaevä ja ne ovat pääosin tummempia
kuin naaraat. Koiraat keskittyvät lähinnä keskinäiseen nahisteluun ja itse kututapahtumaan.
Kutevalla naaraalla on yleensä ympärillään useampia koiraita. Tästä voi saada vaikutelman,
että koiraita olisi reilusti enemmän kuin naaraita. Vaellukselta palaavista luonnontaimenista
kuitenkin reilu enemmistö eli 60-70 % on naaraita.
Jos ei syksyllä itse kutua ehdi seuraamaan tai tarkkailu ei onnistu liian korkean ja samean
veden takia, kannattaa kutupesät laskea kudun jälkeen, kun vesi on laskenut ja kirkastunut.
Tukholman läänin purovesissä tehdyissä kartoituksissa on arvioitu merestä nousseiden
emojen tekevän keskimäärin 1,7 kutupesää / naaras. Kudun jälkeisellä pesien laskemisella
voidaan myös saada käsitys emokalaston naaraiden määrästä, joskin tulee ottaa huomioon,
että yhdellä ja samalla soraikolla voi olla yhden tai useamman naaraan pesiä.
Normaalisti taimenten kutu alkaa kutualueen alimmalta soraikolta. Kun emot ovat tähän
soraikkoon kuteneet, ne siirtyvät ylemmäksi. Normaalisti emot välttävät päällekkäistä
kutemista jo kertaalleen kudettuun paikkaan, mutta jos emoja on paljon ja kutusoraikoita
suhteessa vähän, myös samaan paikkaan kutemistatapahtuu. Silloin ensimmäisten emojen
kutu helposti tuhoutuu ja viimeisenä hedelmöittynyt mäti saa suhteellisen edun. Kutupesiä
voi usein olla vierekkäin, ja jos soramateriaalia riittää, voi pesiä olla useampia sarjassa myös
uoman suuntaisesti.
Taimenen kutupaikan kolme keskeisintä tekijää ovat virtaamisnopeus (kaltevuus), syvyys ja
pohjan materiaali, eli kutusoraikko. Aikuiselle vaellustaimenelle kutupaikan syvyyden olisi
hyvä olla 1,5 kertaa sen oman korkeuden verran, eli kookkalle vaellustaimenelle
käytännössä vähintään 30 senttiä. Isokokonen emo ei mahdu matalassa vedessä
puhdistamaan soraikkoa. Jos emot ovat hyvin pienikokoisia ja paikallisia, onnistuu
kuteminen matalassakin virrassa. Kutupaikan virtausnopeuden pitäisi olla 20-50 cm/s,
mieluiten läpi vuoden. Kutupohjan materiaalin eli soraikon raekoon olisi suotavaa olla sopiva
suhteessa kutunaaraan kokoon. Isommalle emolle soraikon pitää olla karkeampaa,
halkaisijaltaan 3-8 sentin soraa, siinä missä pienemmät paikalliset emot kutevat mieluiten
halkaisijaltaan 0,5-3 sentin soraan.
Taimenen kutupaikan kolmen perustekijän lisäksi lisääntymisen onnistumiseen vaikuttavat
myös veden laatu, virtaamat, hiekka ja muut sedimentin kulkeumat. Kudun onnistumisen voi
sanoa olevan riippuvainen hydrologis-morfologisesta kokonaisuudesta. Hydrologialla
tarkoitetaan fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, eli käytännössä sitä miten vesi ja
virtaamat käyttäytyvät kyseisellä valuma-alueella. Morfologia taas tarkoittaa uoman
rakenteellista monimuotoisuutta, mm. uoman muotojen, pohjan karkeuden ja kaltevuuksien
ominaisuuksia.
Tanskalaisten DTU -yliopiston tutkijoiden suositusten mukaan alle 3 metriä kapeissa
uomissa taimenten kutusoraikkojen kuuluisi olla 5 ‰ kaltevuudessa ja vastaavasti isoissa yli
15 m leveissä uomissa, missä tulvavoimat ovat suuremmat, tulee kaltevuuden olla vain 1-2
‰. Vaelluskala ry:n eteläisen Suomen virtavesillä tehdyissä parhaimpien taimensoraikkojen

kaltevuusmittauksissa monet pienpoikasia parhaiten tuottavat soraikot ovat yleensä olleet
5-10 ‰ kaltevuuksilla. Jos soraikkoalueen kaltevuus on yli 15 ‰, saattaa kutusora tulvissa
liikkua. Optimaalinen kaltevuus on toki usein vesistökohtainen asia.
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Usein luonnonkosket ovat jyrkempiä kosken yläosassa, missä kiviaines on tavallisesti
kookkaampaa. Virtavesissä kulkevan kivimateriaalin luontainen läjittyminen tarkoittaa, että
mitä vähemmän kaltevaksi koski muuttuu, sitä pienikokoisempaa kosken pohjan
kivimateriaali keskimäärin on. Monien koskien parhaat kutualueet ovatkin niiden alaosissa,
mikä on kutusorakokoisen kiven tyypillisintä läjittymisaluetta. Kun kaltevuus menee reilusti
pienemmäksi, koostuu kosken pohja yhä suuremmilta osin karkeasta hiekasta. Mitä
kaltevampi virta on kyseessä, sitä puhtaammalta pohja vaikuttaa. Jos pohja on liian kalteva,
ei kutusora pysy paikoillaan.
Kaltevuus on vain yksi, joskin varsin keskeinen toimivan kutupaikan osatekijä. Kaltevuuden
ohella soraikon toimivuuteen ja puhtaana pysymiseen vaikuttaa uoman poikkileikkausprofiili.
Mitä pienemmän kaltevuuden alueella soraikot ovat, sen järkevämpää on kaventaa uomaa
V:n mallisemmaksi. Silloin soraikon läpi ohjautuu tulvissa puhdistavia virtauksia. Mitä
pienemmässä kaltevuudessa, eli mitä hitaammassa vedessä soraikot ovat, sen herkemmin
ne alkavat hiekoittumaan. Mitä enemmän soraikossa on hienoa hiekkaa, eli raekooltaan alle
0,5 mm halkaisijaltaan olevaa hiekkaa, sitä herkemmin soraikko alkaa myös keräämään
muuta sedimenttiä, mikä vähentää soraikon läpivirtausta ja heikentää mädin kehitystä.
Hiekka ja sepeli ovat taimenen kudulla haitaksi. Myös koskivesien talviaikainen hyydejää voi
helposti heikentää olennaisesti mädin selviytymistä.

Vaelluskalalajit ja niiden uhanalaisuus
Useimmat uhanalaiset kalalajit Suomessa ovat lohensukuisia jokikutuisia vaelluskaloja.
Merkittävimpiä uhanalaisuuden syitä ovat vesirakentaminen, kalastus ja heikentynyt
elinympäristö sekä vedenlaatu. Myös vaellusesteet ja säännöstely ovat heikentäneet
vaelluskalakantojen tilaa.
Äärimmäisen uhanalaisia vaelluskaloja ovat ankerias sekä järvilohi. Erittäin uhanalaisia ovat
taimenen sisävesikannat napapiirin eteläpuolella, Itämeren rannikon taimenet sekä
merialueen vaellussiika. Vaarantuneiden luokkaan kuuluvat Jäämeren sekä Itämeren lohi.
Kalojen uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä mainitsevat asiantuntijat uhanalaistumisen
merkittävimpinä syinä vaellusesteitä, jotka estävät kutukalojen pääsyn lisääntymisalueille, tai
lisääntymisalueilta kasvuvaellukselle. Uhanalaisuuden arvioinnissa todettiin myös, että
“Kaivosten, teollisuuden, taajamien, samoin kuin maa- ja metsätalouden jätevedet haittaavat
kalakantojen lisääntymistä.”
Uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä on lisäksi todettu, että mitä useampiin vaelluskalajokiin
rakennetaan patojen ohitse kalateitä tai kalaväyliä ja myös puretaan niistä nousuesteitä, sitä
paremmin luonnonvarainen lisääntyminen runsastuttaa uhanalaisia kalakantoja. Vesien
laadun ja happitilanteen parantamisella happamuutta, vierasaineita ja ravinteisuutta
vähentämällä, olisi kalakantoja edistävä vaikutus. On myös tärkeää noudattaa tiukentuneita
kalastussäädöksiä alamitoista ja kalastusajoista.
Yleisten uhkatekijöiden lisäksi vaelluskaloille voi myös olla muita paikallisesti hyvin
merkittäviä uhkatekijöitä, tai yleisempiä, mutta toistaiseksi heikosti tunnettuja ongelmia tai
haasteita. Vesivoiman aiheuttama alasvaelluskuolleisuus on ainakin paikoin merkittävästi
suurempi ongelma kuin yleisesti on tähän mennessä ymmärretty. Harvemmin mikään
yksittäinen tekijä hävittää vaelluskalan kokonaan, totaalista vaellusestettä lukuunottamatta.
Useimpien muiden tekijöiden merkitys tulee yhteisvaikutuksesta muiden tekijöiden kanssa.
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Yksittäisillä kohteilla harvalukuisten emokalojen salakalastus on voinut edellyttää tehostettua
kalastuksenvalvontaa. Kalastuksen osalta salapyynnin kitkemistäkin vaikeampaa saattaa
olla kalastusääntöjen muuttaminen sellaiseksi, ettei tahaton kalastuskuolleisuus aiheuta
elvytettävälle kalastolle kohtuutonta haittaa. Uhanalaisten kalojen täysrauhoitus ei juuri auta,
mikäli verkkokalastukseen ja muuhun heikosti valikoivaan kalastukseen ei tule muutoksia.
Vaikka monien vaelluskalojen isoimmat ongelmat ovat vaellusesteissä ja heikentyneissä
elinympäristöissä, tulee myös kalastusta uudistaa ja siinä yhteydessä parantaa laillisen
pyynnin kestävyyttä.
Tietyillä lähdepitoisilla virtavesillä puronieriä on paikoin syrjäyttänyt alkuperäisen taimenen
kokonaan. Taudit voivat myös joissain oloissa olla merkittävä tekijä. Niissä populaatioissa
missä esiintyy loisperäistä PKD-munuaistautia, voi pienten poikasten kuolleisuus nousta
hyvinkin suureksi jo noin 20 asteen lämpötiloissa. Ilmastonmuutosten myötä pahentuvia
ongelmia voidaan olettaa aiheutuvan eniten sellaisille kylmän veden kalalajeille jotka
esiintyvät eristyksissä vaellusesteiden takana.

Vaelluskalat ja toimivien vaellusreittien merkitys
Vaelluskalan kehitykseen kuuluu ikäkausia seuraava asuinvesien vaihto. Vaelluskalat
kutevat yhdessä paikassa ja kasvavat jossain muualla. Varsin monet kalalajit lisääntyvät
virtavesissä ja kasvavat järvi- tai merialueilla. Useimmista muista kaloista poiketen ankerias
lisääntyy meressä ja nousee järveen kasvamaan. Tämän takia turvallinen alasvaellus on

vähintään yhtä tärkeä asia kuin ylösvaelluksen edistäminen. Jos kalat eivät vaelluspoikasina
pääse hengissä poikasalueilta kasvualueelle, ei myöhemmin ole nousuhaluisia emoja.
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Pelkän ylösvaelluksen edistäminen paikkaan, jossa aiheutuu isoja alasvaellustappioita, voi
aiheuttaa vaelluskalakannalle jopa enemmän harmia kuin mitä ylösnousemisen
helpottamisesta oletetaan saatavan hyötyä. Kutunousulla olevat emotkin saattavat sahata
joessa edestakaisin, etenkin jos rakennettu joki on lyhytaikaisen säännöstelyn kohteena.
Asiat pitää aina nähdä kokonaisuutena. Turvallisen alasvaelluksen edistäminen on joka
tapauksessa hyvin tärkeää.
Taimen kutee elämänsä aikana monta kertaa ja vaeltaa paikoin kasvualueelta koskeen ja
takaisin myös kesken kasvuvaelluksen. Taimenpitoisissa vesistöissä vaelluskalojen
ympärivuotiseen turvalliseen kulkemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilman
minkäänlaista mahdollisuutta vaeltaa, näitä kaloja ei välttämättä enää olisi.

Monitieteellinen asiantuntijaryhmä suosittelee luonto- ja työllisyysvaikutuksiltaan
parhaana vaihtoehtona seuraavaa toimenpidelistaa: Suojelualueverkoston
laajentaminen ja hyödyntäminen matkailussa, kosteikkojen ennallistaminen ja hoito,
soiden suojelu ja ennallistaminen sekä kalojen vaellusesteiden purku vesistöistä.

"Suomen vesivoimalaitoksista 65 prosenttia on pieniä ja ne muodostavat yhteensä vain
5 prosenttia vesivoimasähkön kokonaistehosta, mutta ne toimivat merkittävinä
vaellusesteinä kaloille. EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on vapauttaa 25 000
km jokia EU:n alueella vapaana virtaaviksi. Purkamalla investointisyklin loppupäässä
olevia pieniä ja sähköntuotannon kannalta vähämerkityksellisiä voimaloita ja muita
vaellusesteitä voidaan elvyttää sekä vaelluskalakantoja, virtavesiekosysteemejä että
taloutta. Tähän toimenpiteeseen voidaan suunnata resursseja esimerkiksi maa- ja
metsätalousministeriön käynnistämän NOUSU-ohjelman kautta. Vaellusesteitä
purkamalla ja kalojen lisääntymisalueita kunnostamalla voidaan suoraan parantaa
virtavesielinympäristöjen tilaa ja ekosysteemitoimintoja sekä samalla tukea paikallista
työllisyyttä ja maisema-, virkistys- ja luontoarvoja. Yhdysvaltojen kokemusten perusteella
väliaikaisten työllisyysvaikutusten suuruusluokka on noin 11 - 26 henkilötyövuotta
miljoonaa euroa kohden. Virtavesien kunnostus luo edellytyksiä pysyvien työpaikkojen
synnylle esimerkiksi matkailuun ja kalastukseen, ja se luo myös hinnoittelemattomia
virkistyshyötyjä."
Lähde: Luontopaneelin kannanotto: Luonnon monimuotoisuus ja vihreä elvytys

Kalatalousvelvoitteet ja niiden ajanmukaistaminen
“Vesilainsäädännössä on jo keskiajalta lähtien ollut säännökset siitä, miten kalankulku tulee
turvata esteitä vesistöön tehtäessä. Rajoitussäännökset ovat eri vaiheissa osin lieventyneet
teollistumisen myötä, osin myös tiukentuneet ympäristönsuojelun vaatimuksista johtuen.
Nykyisen vesilain säännökset perustuvat edeltäjiensä tapaan siihen, että erityisesti
valtaväylässä kalankulun tulee säilyä rakentamisen tai muun toimenpiteen yhteydessä.”
Lähde: Oikeustiede: kalatalouslvelvoite
Kalatalousvelvoite on vesistöhankkeiden yhteydessä kalankulun turvaamiseksi
lupapäätöksessä vesistöhankkeen asianomaiselle eli haitan aiheuttajalle langetettu velvoite.
Vesitalousluvat on tähän asti olleet toistaiseksi “ikuisia”. Tämän takia velvoitteissa voi
helposti olla hyvinkin isoja eroja, riippuen siitä kuinka kauan sitten, missä olosuhteissa ja
millä haittojen ymmärryksellä päätöksiä on aikoinaan tehty. Jos lupapäätöksen jälkeen
“olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet”, voidaan kalatalousvelvoitteet päivittää
vastaamaan nykyistä käsitystä aiheutetuista haitoista ja niiden kompensaatioista. Tällaiset
oikeusprosessit on käynnistetty Kemijoen ja Iijoen osalta. Vastaavia prosesseja on
alustavasti valmisteilla myös eräiden muiden rakennettujen vaelluskalavesistöjen osalta.
Oma lukunsa muodostavat ne tapaukset missä vesivoimalaitokselle on jo kauan sitten
langetettu velvoite rakentaa kalatie, tai jotain muuta vastaavaa, mutta missä asianomainen
ei ole ryhtynyt sitä toteuttamaan, tai että lupaehtojen kalatalousvelvoitteita ei joiltain osin ole
lainkaan toteutettu. ELY-keskussa toimii lupavalvontayksikkö. Lupavalvonnan resurssit ovat
sen verran vähäiset, ettei viranomainen tee proaktiivisesti lupavalvontaa. Tämän takia
Suomesta löytyy joitakin käytössä olevia vesivoimalaitoksia, tai patoja, joiden lupa-asiakirjoja
ei ole löytynyt. Joskus ei tiedetä onko minkäänlaisia lupia koskaan edes ollutkaan.
Padottujen jokien vaelluskalojen elvyttämiseen liittyy monimutkaisia ja usein pitkiä
oikeudellisia prosesseja. Vaikka jokin pato on rakennettu luvatta, tai lupaehtojen vastaisesti,
kuten esim. Vantaanjoen Vanhankaupunginkosken pato, vaatii myös purkaminen vesiluvan.
Jos jokin asia on tehty luvatta, tai lupaehtojen vastaisesti, voi haitankärsijä tai muu
asianomainen tehdä asiasta kirjallisen hakemuksen & selvityspyynnön AVI:in asiasta.
Tällaiseen hakemuksen pohjalta AVI tekee päätöksen, joka voi olla esimerkiksi että
vesistöhaitan aiheuttajan pitää hakea lupa asialle. Tällöin myös velvoitteet tulee päivitettyä.
Kansallisen lainsäädännön tulee noudattaa vesipuitedirektiiviä. EU onkin jo useaan
otteeseen antanut moitteita Suomelle vesipuitedirektiivin heikon toteuttamisen johdosta. Jos
Suomi ei korjaa ja tehosta vesienhoidon käytäntöjä, varmista kalojen turvallista kulkemista
tai ympäristövirtaamaa riittävän hyvin, voi EU langettaa Suomen valtiolle sakkoja.

Rauhoitetun kalan korvaushinta
“Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen
arvoista. Asetus liittyy 1.5.2019 voimaan tulleeseen kalastuslain muutokseen, jonka mukaan
uhanalaisiin lajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tuomitaan

valtiolle menetettäväksi se arvo, joka laittomasti saaliiksi otetulla kalalla on lajinsa
edustajana”. (Lähde: MMM)
Menettämisseuraamuksen ensisijaisena tavoitteena on tehostaa uhanalaisia ja taantuneita
kalalajeja koskevien pyyntimitta-, rauhoitus- ja saaliskiintiösäännösten noudattamista ja samalla
lajien suojelua ja kantojen elpymistä. Lajin korvausarvo on saatu arvioimalla uhanalaisen lajin
hoidon kustannus. Suojeluarvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin siitä, miten kalliiksi
suojeluyksikön korvaaminen uudella vastaavalla yksiköllä käytännössä tulee. Arvojen määrittely
perustuu kunkin yksikön suojelun tarpeeseen, uusiutumiskykyyn ja lisääntymisikäisen kannan
kokoon. Vahvistettujen arvojen uskotaan helpottavan myös rikosten ja rikkomusten käsittelyä
tuomioistuimissa, kun arvot ovat helposti saatavilla, eikä niitä jouduta arvioimaan erikseen.

Toki jonkin toiminnan kielteistä vaikutusta kalastoon voidaan myös arvioida näiden lukujen
kautta. Tutkimuksista tiedetään, että Kokemäenjoen voimaloissa kuolee joka vuosi
alasvaelluksessa yli tuhat kutuvaellukselle lähtevää ankeriasta. Ankeriaan korvaushinta on 3510
euroa / kpl. Korvaushinnan perusteella laskettuna vesivoimaloiden aiheuttaman kalataloushaitan
laskennallinen hinta on vuodessa pelkästään ankeriaan osalta yli 3,5 miljoonaa euroa.
Kokemäenjoen pääuoman neljän ja Nokianvirran Melon voimalaitoksen kalatalousmaksut ovat
yhteensä vain noin 200 000 euroa vuodessa. Alimitoitetun kompensaation korjaamiseksi tai
alasvaelluskuolleisuuden vähentämiseksi Kokemäenjoella ei vielä ole ryhdytty.

Vaelluskalojen kutusoraikot - hitti vai huti
Suomalaisia virtavesiä on kunnostettu vaihtelevilla menetelmillä, osaamisella ja
menestyksellä. Myös vesistöissä on virtaamavaihteluiden ja muiden ominaispiirteiden
suhteen isoja eroja. Poikasia kunnostuskohteista on isossa kuvassa ja keskimäärin saatu
paljon odotettua vähemmän. Kutualueet ja lisääntyminen ei monesti oikein tahdo toimia.
Ongelmia voi olla soraikoissa, vedenlaadussa, talvehtimisessa tai jossain muussa. Monet
soraikot on todettu hiekottuneen tai huuhtoutuneen pois, eikä usein edes varmistetuista
kutupaikoista tahdo kunnolla syntyä poikasia.

Humuspitoiset, turvemaa-alueilla olevissa vesistöissä, ja etenkin turvetuotannon vaikutuksen
alaiset kohteet ovat yleensä hyvin haastavia ympäristöjä vaelluskalojen elvyttämisen
näkökulmasta. Näissä lisääntymisen ongelmat voivat pikemminkin liittyä vedenlaatuun,
eivätkä välttämättä ole kunnostusmenetelmin teknisesti suoraan ratkaistavissa. Jossain
ojituksista on voinut aiheutua huomattavia hiekkaongelmia. Isot uomat ja pienet purot ovat
kaksi toisistaan poikkeavat ympäristöt, siinä missä myös Etelä-Suomen virtavedet verrattuna
pohjoisen vesiin. Suuren järvisyyden alapuolella virtaaman vaihtelut ovat yleensä maltillisia.
Sen sijaan jokityyppisen uomaston ja etenkin tehokkaasti kuivatetussa vesistössä,
kaupunkialueen laajalti asfaltoidun kaupunkivesistön alueella, tulva voi olla jopa 500 kertaa
alivirtaamaa suurempi.
Kunnostuskirjallisuus kerrotaan yleensä lähinnä minkälainen virrannopeus, syvyys, pohjan
kivimateriaalin ja soran pitää olla. Tanskalainen kunnostuskirjallisuus kertoo minkälaiset
kaltevuudet paikassa pitäisi olla. Jos paikka on liian tasaisella alkaa soraikko hiekoittumaan,
ja jos on liian kaltevassa kohdassa, ei sora pysy paikoillaan, vaan huuhtoutuu tulvilla pois.
Kutusoraikon toimivuuden edellytyksiin vaikuttaa laaja kokonaisuus, josta voi käyttää
nimitystä hydrologis-morfologia. Mitä isompi vesistö, sen suuremmaksi muuttuvat tulvan
voimat. Mitä ojitetumpi tai muuten kuivatetumpi uoma, sen voimakkaammat ovat
tulvavirtaamat. Hydrologia on geofysiikkaa. Kyse on veden fysikaalisten ja kemiallisten
ominaisuuksien ymmärtämisestä. Morfologialla tarkoitetaan uoman rakenteellista
monimuotoisuutta, mm. uoman muotojen, pohjan karkeuden ja kaltevuuksien ominaisuuksia.
Kunnostuksissa pyritään lisäämään uoman syvyys- ja leveysvaihtelua. Koneellisissa
kunnostuksissa syvyysvaihtelua on helposti lisätty. Sen sijaan leveysvaihtelun ja
tulvarantojen palauttaminen voi usein olla haastavampi kysymys. Monesti soraikko laitetaan
liian kaltevaan uoman kohtaan, tai paikkaan missä ranta on liian jyrkkä. Vaikka uoma
alivirtaamalla näyttää asialliselta, kiihtyy virta tulvilla liikaa, minkä seurauksena soraikko
helposti huuhtoutuu pois.
Kutusoraikoiden mittaukset, suunnittelu ja kunnostusten toteutus tehdään aina alivirtaamilla.
Mutta soraikon toimivuus tai toimimattomuus määräytyy isoilta osin tulvaolosuhteiden
mukaan. Alivirtaamalla sopivan nopeaksi katsottu kutupaikka, voi tulvilla muuttua hitaaksi
alueeksi, jolloin se hiekottuu - tai kiihtyä ränniksi, jolloin sorat helposti huuhtoutuu pois. Jos
uoman rakenteellinen tila ei ole sopiva, ei uomasta löydy paikkaa missä kutumateriaali
pysyisi tulvilla paikoillaan ja puhtaana.
Jos kutuympäristön kunnostuksessa ei riittävän hyvin tunnisteta keskeisiä
hydrologis-morfologisia asioita, esim. tulvaolosuhteiden vaikutuksia, eikä uomaan saada
tehtyä toimivaa rakenteellisia (morfologisia) korjausta, voi vaelluskalojen lisääntyminen
helposti jäädä hyvin laihaksi. Vaikka paikka on kuinka runsaalla kädellä sorastettu, ja kalat
kutevat siellä säännöllisesti, ei alue alue välttämättä tuota lainkaan pienpoikasia. Tällainen
voi tilanne helposti vallita hyvin monissa suomalaisissa virtavesissä.
Jos uoma on virtaamaan nähden liian kapea tai jyrkkä, voi kevättulvan voima olla liian kova,
eikä kutusoraikko pysy siellä paikoillaan. Soraikon paikallaan pysymisen edistämiseksi löytyy
myös omia tekniikoita. Jos valuma-alueella on ojitettu ja eroosioherkkää voi ongelmana olla
haitallisen suuri sedimentti- tai hiekkakuormitus. Jos uoma on virtaamaan nähden liian leveä,

voi se tämän takia olla herkempi hiekoittumaan. Riippumatta uoman koosta, rakenteelliset
haasteet ovat hyvin usein olosuhteiden tunnistamisella mahdollista tiedostaa, ja tätä kautta
myös korjata.
Kutusoraikoiden kunnostaminen on viime vuosina ollut varsin suosittua. Soraikon toimivuus
ja poikastuotannon elpyminen ei kuitenkaan ole mikään automaatio. Siksi hyvät
taustaselvitykset, suunnitelmat, seuranta ja täsmäkorjaukset ovat enemmän kuin
suositeltavia. Hiekottuvien alueiden turhan säännöllinen möyhintä, jatkuva soran lisääminen,
tai muu vastaava kutualueiden säännöllinen ylläpito, ei välttämättä toimi läheskään niin hyvin
kuin rakenteelliset korjaukset, tai haittojen ennaltaehkäisy. Kunnostuksissa tulee huomioida
vesistön erityispiirteet. Kutualueiden osalta määrä ei korvaa laatua. Jos alueella tehtäisiin
seurantaa, saataisiin tietoa alueen ongelmista ja siten myös korjaustarpeista.
Yksi hyvä periaate on kutusoraikoiden takuukunnostus. Tällä tarkoitetaan että soraikot
kunnostetaan ensisijaisesti rakenteellisia ominaisuuksien osalta, soraikosta tehdään
mahdollisimman pitkäkestoinen, ja toimiva. Takuukunnostuksen periaatteisiin kuuluu että
soraikon paikallaan pysymistä ja toimivuutta seurataan vuosittain, ja tehdään korjauksia sitä
mukaan jos huomataan etteivät soraikkojen tila tai kevään pienpoikaslaskennan havainnot
vastaa odotuksia. Kutusoraikkojen takuukunnostustamisen periaatetta on sovellettu esim.
Haaganpurolla sekä Espoon Monikonpurolla.

Kututarkkailua ja kuvaamista taimenkantojen elvyttämisen hyödyksi
Taimenen kudun tarkkailu on oivallinen tapa oppia lohikalojen ekologiasta, sekä
virtavesiluonnon ja taimenkannan nykytilasta. Hienot kuvat kutukaloista innostavat
lähialueen asukkaita osallistumaan tarkkailuun, nostavat vaelluskaloja puheenaiheeksi sekä
vauhdittavat vaelluskalakantojen elvyttämistä. Aktiivinen kututarkkailu on myös tehokas
keino ehkäistä salakalastusta. Taimenten kutuseurannalla saadaan havaintoja
emokalastosta, nousureitin kulkukelpoisuudesta, kutupaikkavalinnoista ja kutupesämääristä.
Syksyinen tarkkailu ja dokumentointi ovat hyvin arvokasta toimintaa taimenvesien
elvyttämisen tueksi, sekä esim. kunnostustarpeiden tunnistamiseksi ja tiedostamiseksi.
Taimenten hyvillä kutualueilla vaatimatonkin emokalasto voi mahdollistaa runsaan
poikastuotannon. Vastaavasti alennustilassa olevilla kutualueilla hyvänkin emokalaston
poikastuotanto voi epäonnistua. Vertaamalla poikasmääriä emokalastoon, saadaan
tarkempaa tietoa korjaustarpeista. Tärkeä tieto on sekin, jos joku alue ei jostain syystä
kelpaa emokaloille, esim. liiallisen kulumisen takia, eli soraikkoa on jäljellä liian ohut kerros.
Emokalat liikkuvat kudun alkuvaiheessa normaalisti yöaikaan. Kun lämpötila laskee, siirtyy
kuteminen päivän lämpöiseen aikaan. Jos lämpötila yöllä laskee, keskeytyy kuteminen,
käynnistyäkseen aamulla lämpötilan noustessa. Illalla taimenet ovat aina merkittävästi
rauhallisempia kuin päivällä.
Kudun ollessa kiihkeimmillään eivät emot paljon välitä ulkopuolisista häiriöistä. Jos yksikin
kala säikähtää tai reagoi, kannattaa tarkkailijan peruuttaa ja pyrkiä pitämään sellainen
etäisyys, etteivät kalat häiriinny. Lähestyminen ja äkilliset liikkeet voivat olla säikkymisen syy.

Puhumiseen ja ääneen kalat eivät reagoi. Onnistunut tarkkailu ja dokumentointi vaatii
kärsivällisyyttä, kohteen tuntemista ja huomaavaisuutta. Odottaminen voi usein olla paljon
tuloksellisempaa kuin ramppaaminen pitkin rantoja.

Valon käyttö illalla tapahtuvassa seurannassa
Lampun avulla pimeällä tehtävä tarkkailu aiheuttaa vähän häiriötä. Kaivetut kutupohjat
erottuvat illalla taskulampulla paremmin kuin päivänvalossa. Olennaista valon käytössä on
valaista kala mielummin pyrstöpuolelta, ja välttää silmiin osoittelua. Yleensä kututaimen ei
ole valoherkkä. Keinovalon käyttäminen ja pimeällä tarkkailu on siksi suositeltavaa.
Mitä hitaammin valoa liikuttaa, sen parempi. Jos taimen ei näe vaaraa, tai liikettä, on kaikki
hyvin - ja tämä ihan riippumatta siitä onko lampun takana varjossa yksi tarkkailija, vai pari
tusinaa silmäparia. Mitä sameampi vesi, sen enemmän tehoa valossa pitää olla. 1000
lumeneina on aika hyvä lampun minimiteho. Tasainen led-valo aiheuttaa yleensä vähemmän
häiriötä kuin esim. salamavalo. Jos jättää led-valon jalustalla soraikon viereen, tottuvat emot
siihen usein hetken kuluttua, eivätkä tovin kuluttua ole siitä moksiskaan, kunhan kukaan ei
tömistele. Kutupaikkaa kannattaa aina mielummin lähestyä rauhallisesti hiipien.

Kiinnostavaa seurannassa on tunnistaa onko kyse luonnontaimenista vai istukkaista. Mikä
on naaraiden ja koiraiden suhde ja mitä paikkoja emokalat ovat suosineet. Kudun jälkeen
lasketaan kutupesät rannalta tähystäen. Mätivaiheen jälkeen tulisi seurata kevätkesällä,
miten hyvin soraikoista ilmaantuu pienpoikasia, eli kuinka hyvin kutu on onnistunut. Kaksi
erilaista viereistä kutusoraikkoa voivat olla kuin yö ja päivä. Seurannassa tehdyt havainnot,
muutkin kuin kuvat, kannattaa dokumentoida. Hyvistä kuvista voi myöhemmin löytää monia
pieniä mielenkiintoisia yksityiskohtia tai nähdä itse uomassa kiinnostavia asioita.
Kuduntarkkailu ja dokumentointi ovat monella tavalla taimenkantojen elvyttämistä edistävää
havainnointia.

Kutupesälaskennan ohjeet ja merkitys
Kutupesien laskentaa voi tehdä joko seuraamalla kutemista pitkin kutua tai toisessa
kertalaskentana kudun jälkeen. Käytännössä pienempien paikallisten emojen kutemisen
jäljet voivat kadota jopa muutamissa päivissä siinä missä kookkaan vaelluskalan pesä voi
helposti olla tunnistettavissa jopa seuraavana keväänä. Valittu kutupesien
laskentamenetelmä määräytyy resurssien ja olosuhteiden mukaan. Jotkut kutupaikat ovat
niin vuolaita ja niin vesi niin sameaa, että pesälaskenta onnistuu vasta syystulvan jälkeen
juuri ennen kosken jäätymistä. Silloin pesälaskentaan saadaan havainnot vain
kookkaampien vaellustaimenten pesien määrästä.
Kutupesien laskennan merkitys kasvaa, kun laskenta tehdään olosuhteisiin soveltuvasti ja
samalla tavalla vuodesta toiseen. Näin seurannalla saadaan käsitys emokalaston
kehityksestä. Jos jossain on ollut tapana laskea vain kookkaammat pesät, kannattaa

laskenta jatkossa toteuttaa samalla menetelmällä ja mieluiten myös niin, että laskentaa
tekee sama porukka. Olennaisinta pesälaskennassa on tehdä laskenta oikeaan aikaa ja
oikeassa paikassa. Kudun puuttuminen voi olla hyvin merkittävä havainto sekin. Kyse voi
myös olla siitä, että on tarkkailtu liian aikaisin. Osa kudusta voi tapahtua yllättävän
myöhään.

Taimenten kutupesälaskenta on tärkeä osa taimenkantojen elvyttämisen seurantaa.
Se antaa arvokasta tietoa emokalastosta, kalastuksen kestävyydestä sekä
kunnostustarpeista. Tärkeintä seurannassa on pesien määrä, sijoittuminen ja kutukuoppien
koko. On hyödyllistä havainnoida millaisiin paikkoihin kutupesiä ilmaantuu ja mihin ei.
Havainnot taimenen elinkierron vaiheista täydentävät toisiaan. Mitä enemmän ja parempaa
seurantatietoa tutkijat ja muut vapaaehtoiset saavat, sen helpompi on löytää
täsmäkorjauksia ja tehokeinoja vaikuttavampaan elvyttämiseen. Siksi laskentoja kannattaa
tehdä kaikkialla missä siihen on mahdollisuuksia.
Tutkijoiden ja vapaaehtoisten yhteistyö kannattaa. Tutkijoita on vähän, ja he tekevät
kutupesälaskentaa yleensä rajatuilla kohteilla, eikä välttämättä edes joka vuosi. Laajempi,
säännöllisempi seuranta ja sen organisointi riippuu resursseista, mutta myös vapaaehtoisten
kiinnostuksesta osallistua toimintaan. Tarve vapaaehtoiselle kutupesälaskennalle on suuri.
Syytä olisi myös kertoa tiedeyhteisölle mitä seurannalla on saatu selville, eli mihin suuntaan
kutuvedet ja emokalastot ovat kehittymässä.
Kohteiden kutupesämäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska olosuhteet,
tarkkailtavan alueen laajuus ja arvioinnin tarkkuus vaihtelevat. Jossain lasketaan vain
kookkaat vaellustaimenten kutupesät, siinä missä toisaalla laskennassa on mukana myös

paikallisten emojen tekemät pesät. Tutkijat tekevät isommissa kohteissa pesälaskentaa
vesikiikarilla ja kahlailemalla, siinä missä vapaaehtoiset laskevat pesiä vain rannalta. Tämän
takia vapaaehtoisten pesälaskenta soveltuu lähinnä pienempiin jokivesiin ja puroihin.
Kuduntarkkailun yhteydessä on myös mahdollista löytää merkkejä salakalastuksesta.

Joskus kutupesät ilmaantuvat hyvin hidasvirtaisiin ja hiekkaisiin paikkoihin. Toisinaan kutu
voi tapahtua pienen virtaaman aikaan, jolloin kutupesä voi kevättulvilla olla vaarassa
huuhtoutua. Joskus pieni kutupesä voi tuottaa reilummin pienpoikasia siinä missä isompi
emokalasto ja isompi kutupesämäärä tuottaa poikasia heikosti tai ei ollenkaan. Kudun
onnistumiseen tai epäonnistumiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Yksi isoimmista
kudun onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on kutusoraikon rakenne. Myös mätimäärä,
vedenlaatu tai esimerkiksi talviajan mahdollinen alijäähtyminen tai muut tekijät voivat
vaikuttaa keväällä kuoriutuvien pienpoikasten määriin.
Kutupesälaskennalla saadaan selville missä ja minkälaiset taimenet ovat kuteneet tai missä
ei ole kudettu. Seuraavana keväänä on helpompi kohdentaa pienpoikaslaskenta kudettujen
soraikoiden lähirantavesiin. Keväinen pienpoikaslaskenta kertoo elinkierron kriittisimmästä
vaiheesta. Alueet, joissa tavataan runsaimmin pienpoikasia, antavat helpommin myös
loppukesästä sähkökoekalastuksissa runsaammin nollikkaita.
Taimen kutee tavallisesti loka-marraskuussa vaikka yksittäisiä pesiä voi ilmaantua myös
joulukuun puolella. Pienempien kutupesien jäljet saattavat kadota pian. Siksi
kutupesälaskenta antaa harvoin täydellisen kokonaiskuvan.

Monissa vesissä virtaamat voivat syksyllä olla niin korkeat, ettei seuranta onnistu hyvin.
Viimeisin hetki laskea kutupesät, on juuri ennen jäiden tulemista. Jos samassa joessa on
sekä lohta että taimenta, on tunnistamisessa omat haastensa. Kutupesälaskennan
menetelmiä kannattaa jakaa ja jalkauttaa asiantuntijoiden, aiheesta kiinnostuneiden
paikallistoimijoiden ja muiden asianomaisten keskuudessa.

Hyydejään riski ja huomioiminen kunnostuksissa
Hyyde- eli suppopato syntyy, kun alijäähtyneeseen veteen muodostunut hyydejää tarttuu
uoman pohjaan tai kasautuu jääkannen alle haitaten veden kulkua. Alijäähtyminen ei ole
joka paikan ongelma. Kutupesän jäätyessä mädin kehitys vaarantuu. Hyydejää-kysymys
saattaa olla paikallisesti merkittävä kudun tai poikastuotannon ongelma.

Pintakivet nopeuttavat jääkannen muodostumista. Jää eristää, vähentää
jäähtymisongelmaa ja antaa suojaa virtavesissä eläville vaelluskaloille. Myös kosken
virtausolot vaikuttavat jääkannen muodostumiseen. Virtavesien morfologinen kunnostus,
esimerkiksi pintakivien lisääminen, vähentää hyydejää-ongelmia ja siten edistää
vaelluskalojen kudun onnistumista ja poikastuotannon parantumista.
Hyydeongelmia esiintyy rännimäsissä, kunnostamattomissa virtavesissä. Hyydejäätä saattaa
esiintyä hetki alkutalvesta ensimmäisten pakkasten aikaan. Paikoin kyse on hyvin
lyhytkestoisesta ja tiettyjen vesistöjen erityispiirteiden takia esiintyvästä ilmiöstä.

Virtaamien merkitys ja vaikutus poikastuotantoon
Kunnostustoiminnalla ei ole saatu sellaisia positiivisia vaikutuksia kuin mitä aikoinaan
odotettiin. Tutkimusten perusteella paikoin voi olla niin merkittäviä vedenlaadun ongelmia,
ettei kosken fyysisen ympäristön kohentaminen anna toivottua parannusta. On myös
mahdollista, että reippaat syysvirtaamat parantaisivat poikastuotantoa paikoin hyvinkin
tehokkaasti.
Yleensä on toivottu emokalojen syysnousun aikaan hyviä virtaamia, sillä on havaintoja siitä,
että runsaampien syysvirtaamien aikaan kesimääräistä suurempi osa taimenista nousee
pienempiin sivupuroihin kudulle, kun kuivemman syksyn aikaan ne jäävät jää pääuoman
koskiin kutemaan. Puroissa kudun onnistuminen ja poikastuotanto on yleensä parempaa
kuin pääuomissa.
Virtaamat ei vaikuta pelkästään emokalojen nousuun. Korkean virtaaman aikaan isolle
kalalle kelpaavia kutupaikkoja on merkittävästi enemmän.
Jos kudun aikaan on vähän vettä, ei emo mahdu hyvässä kutupurossa kutemaan
puhtaammille soraikoille. Silloin emo joutuu kutemaan hitaampaan virtaan, joka voi helposti
olla hyvinkin hiekkainen, jolloin mädin selviytyminen on merkittävästi heikompaa. Pienen
virtaaman aikaan on paljon todennäköisempää, että kookkaammat emot kutevat samoille
paikoille toistensa perään, aiheuttaen merkittävää haittaa aiemmin kuteneelle mädille.
Kutunousun ja kudun kannalta runsaammat virtaamat on siis yleensä eduksi.
Runsaamman virtaaman aikaan veden laadulliset ongelmat ovat yleensä vähäisemmät ja
happitilanne parempi. Tasainen virtaama on kudun onnistumiselle yleensä parempi kuin
voimakkaasti sahaava talviajan virtaama. Voimakkaasta virtaamavaihtelusta voi aiheutua
eroosiota ja kiintoaineshuuhtoumia, mitkä heikentävät mädin selviytymistä. Jäätymisen
aikaan vuorostaan on parempi että virtaama olisi pienempi. Jos jäätymisen aikaan on isoja
virtaamia, voi tästä aiheutua hyydejäätä, mikä vaikuttaa mädin kehitykseen kielteisesti.
Poikkeuksellisen voimakas kevättulva voi aiheuttaa haittaa, jos se huuhtoo kutupesiä
paikoiltaan. Yleensä kevättulvat lähinnä hieman pyöristävät kulmikkaimpia kutupesiä.
Kevättulvat käytännössä määrittävät sen missä kudettu tai potentiaalinen kutusoraikko pysyy
paikoillaan puhtaana, huuhtoutuu pois tai vaihtoehtoisesti hiekottuu. Näin myös
kevätvirtaamilla on erittäin iso vaikutus vaelluskalojen elpymisen edellytyksiin.

Kestävän kalastuksen paremmat käytännöt tutuiksi
Vaelluskalojen elinympäristöihin liittyvien ongelmien lisäksi kalakantojen elinvoimaan ja
tuottavuuteen vaikuttaa kalastus. Uhanalaisia kaloja joutuu pyynnin kohteeksi kaikenlaisilla
vesillä. Kalastus on aina valikoivaa. Kalastukseen, kalastuksen edistämiseen ja säätelyyn
liittyy eettisiä ulottuvuuksia. Kalastuksen, kalakannan hoidon edistämisen tai pyynnin
säätelyn käytännöt eivät ole ongelmattomia. Kalastuksen ja hoidon kestävyyttä kannattaisi
tarkastella kokonaisuutena. Kalastus ja kalastajien saaliin seurannalla saadaan paljon

arvokasta tietoa kalastosta ja kalastuksen kestävyydestä. Säädelty kalastus kannattaa
ymmärtää myös elvyttämistä tukevana tiedonkeruun mahdollisuutena. Lailliset kalastajat
ilmoittavat kalahavainnoistaan, toisin kuin salakalastajat.
Monilla vesillä kalakantoja ja kalastusta pyritään elvyttämään istutuksin. Julkisuudessa on
eniten keskusteltu yksittäisten kalojen vapauttamisen eettisyydestä. Paljon vähemmän
keskustellaan istutustoiminnan, verkkokalastuksen kestävyydestä tai istutustoiminnan
mielekkyydestä. Kalastusta varten istutetaan vaelluskalojen poikasia tai pyyntikokoisia
kirjolohia. Myös tähän liittyy eettisiä kysymyksiä. Mitä heikompaa vaelluskalojen
elvyttäminen on, tai mitä enemmän kalastukseen liittyy kestävyysongelmia, sitä enemmän
kaloja viljellään ja istutetaan. Istutukset ja istukkaat ovat luonnonkalojen elpymisen
vaihtoehto.
Kalastuksen ja hoidon käytännöissä on paljon parantamisen varaa. Jos säädellään mitä saa
ottaa, on myös syytä paremmin ohjeistaa ja opastaa kalastajia asiallisen vapauttamisen
käytäntöihin. Vapautettavaa kala ei saisi joutua pyörimään veneen pohjalla tai kuivassa
ruohikossa. Vastuullisten käytäntöjen pitäisi olla kalastajille tuttua. Vastuullinen ja kestävä
kalastus edellyttää myös sitä, että kalastaja osaa tunnistaa vapautettavan kalan, ja toimia
asiallisesti. Kalastukseen liittyy aina monenlaisia eettisyyden sekä kestävyyden haasteita.
Kaikilla vesillä esiintyy jonkin verran kalastusrikkomuksia tai salakalastusta. Säädösten
rikkominen on ongelma joka voi ruokkia vastuuttomuutta. Salakalastus voi myös johtua
väärinkäsityksistä tai tietämättömyydestä. Tiukemmin säädelty valikoiva kalastus on yleensä
parempi kuin ettei kalasteta ollenkaan. Hyvän säätelyn ja kalastuksenvalvonnan tulee kulkea
käsi kädessä. Parhaimmat ratkaisut ovat sellaisia, joissa salakalastuksen mahdollisuudet ja
olosuhteet minimoidaan ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Hyvä neuvonta, julkisuus,
tietoisuuden parantuminen ja kalojen korvausmenettelyn käytännöt ovat tärkeässä osassa.
Yksi konkreettinen kalastuksen käytäntöihin liittyvä miettimisen arvoinen asia on kysymys
kahluurajoituksista. Monella koskella kahluurajoitus loppuu reilusti ennen kuin pienpoikaset
ovat lähteneet soraikoista. Monin paikoin Keski-Suomen alueella soraikoilla kahlaaminen on
harmitonta pikemminkin vasta kesäkuun puolivälissä. Jos koskilla lähdetään
ajattelemattomuutta kahlailemaan heti virallisen kahluurajoituksen loppumisen jälkeen,
saattaa kalastaja kutupohjilla tahattomasti liiskata rauhoitettujen taimenten
ruskuaispussipoikasia. Ethän tee näin.

Paikoin kahluurajoitukset loppuvat touko-kesäkuun vaihteessa, paikoin toukokuun
puolivälissä. Jos alueella tehtäisiin kutuseurantaa ja asialliset pesälaskennat, voisi
herkimpien alueiden kohdennettuja kahluurajoitustea pidentää, samalla kun
harmittomilla alueilla kahlaamista voisi vapauttaa. Näin kalastuksen käytännöt saataisiin
älykkäämäksi.

Kuva: Pekka Mäkynen

Taimenten pienpoikasille sopivan biotoopin merkitys
Soraikosta juuri esiin kömpinyt taimenen pienpoikanen on vain n 20-25 millin mittainen.
Taimen on alkuvaiheessa jokseenkin saman kokoinen kuin vesiperhosen toukka, eli sopiva
makupala monelle petokalalle – myös lajitovereilleen.
Yleisesti on tunnettua, että esimerkiksi ahvenet, hauet, mateet ja muut petokalat ovat
voineet hetkellisesti aiheuttaa merkittävän loven taimenen poikastuotantoon. Suurimmassa
vaaravyöhykkeessä ovat erityisesti taimenen ensimmäinen ikäluokan edustajat kauden
alkuvaiheessa. Tanskasta ja Norjasta löytyy muutamia tutkimuksia taimenen kannibalismista.
Niissä on huomattu, että tutkituista 1+ vanhoista tai sitä kookkaammista tutkimuskaloista
joka viidennellä on ollut pienempi taimen tai lohen nollikas vatsassa. Tanskan tutkimuksissa
on arvioitu, että alkuvaiheessa pienpoikasista tietyissä oloissa jopa 8% on voinut yhden
päivän aikana joutua kannibalismin kohteeksi. Ruotsin Gotlannissa taimentutkimusten
yhteydessä on tehty havaintoja siitä, että ahtaissa olosuhteissa on yllättävän tavanomaista,
että jopa nollikkaat ovat syöneet aavistuksen itseään pienempiä ikätovereita.
Predaatio sekä kannibalismi ovat tavallaan luonnollisia ilmiöitä, paitsi että luonnonvalinnan
aiheuttamaa kuolleisuutta esiintyy sitä enemmän, mitä vähemmän ja heikompia matalan
veden piilopaikkoja taimenen pienpoikasille löytyy. Ruotsissa on tutkittu ensimmäisten kesän
vanhojen poikasten liikkumista. Pienpoikaset voivat elintila- ja reviirikilpailun takia kesän
aikana isossakin koskessa siirtyä jopa 800 metriä. Usein kuolleisuus on sitä suurempaa,
mitä pidempiä matkoja poikasten on tarvinnut siirtyä. Mitä parempia, enemmän ja

lähempänä kutusoraikkoja rantamatalan pienpoikasympäristöt ovat kutusoraikkoja, sen
helpommin ja nopeammin poikaset pääsevät suojaan. Ruotsalaisten tutkimusten mukaan
pienpoikasten pärjäämisen kannalta on olennaista, että rannat ovat loivia ja että kaikilla eri
virtaamilla löytyy niiden tarvitsemaa hidasvirtaista matalaa rantakivikkoa, missä ovat
suojassa nälkäisiltä muilta kaloilta. Sen sijaan jyrkkärantaisessa koskessa pienpoikaset eivät
yksinkertaisesti pärjää.
Kunnostustoiminnassa pienpoikashabitaattien tarpeen ymmärtäminen ja huomioiminen on
tärkeää vaelluskalojen poikastuotannon edistämisessä. Ruotsalaisissa tutkimuksissa on
todettu että koneellisesti kunnostetuissa kohteissa on usein toimenpiteiden jälkeen voinut
olla jopa vähemmän pienpoikasympäristöjä kuin ennen kunnostuksen. Kunnostusten
onnistuminen on monen eri tekijän summa, jossa yllättävän pienillä asioilla voi olla iso
vaikutus. Vielä ei kunnolla tunneta minkälaisissa ympäristöissä pienpoikaset parhaiten
pärjäisivät. Alkukauden pienpoikasten seurantaa ei juuri ole tehty. Seurantaa tarvitaan
enemmän, ja sitä pitää kyetä kohdentamaan kriittisiin asioihin.
Loppukesän sähkökoekalastuksia nollikkaat ovat vähintään 4 sentin mittaisia. Tässä
vaiheessa isoin pienpoikasvaiheen leikkuri on jo ohitettu. Taimenten alkukauden
pienpoikasvaiheeseen liittyy paljon selvitettäviä ja edistettäviä asioita ja tutkimustarpeita.
Sopivan pienpoikasten ympäristövaatimusten ymmärtäminen olisi tärkeää myös
mätirasiaistutusten suunnittelussa ja parantaisi niiden onnistumista. Mitä paremmat suojat
pienpoikasilla on, sen isompi osa selviää kriittisimpien alkuviikkojen yli. Ensimmäisen
kuukauden jälkeen vaaratekijöitä on radikaalisti vähemmän.

Kalatie vai padon purku?
Parhaassakin tapauksessa vaellusesteen ohittamisen mahdollistava kalatie on heikko
kompromissi. Kalojen kulkemisen kannalta kulkemisen tarve on molempiin suuntiin. Yleensä
pitää olla erilliset ratkaisu mahdollistamaan ja tukemaan ylösvaellusta, ja toisenlaiset
ratkaisut alasvaellukselle. Myös eri kalalajeilla on erilaiset kriteerit toimivuuden suhteen.
Liian usein kalateissä on keskitytty miettimään ylösvaellusta, pohtimatta alasvaellusta. Jos
haluaa että on nousuhaluisia emoja, pitäisi ensiksi olla yläjuoksulle leimautuneita poikasia ja
toimivat alasvaellusratkaisut. Monesti kalateiden heikkoon toimivuuteen vaikuttavat
suuaukkojen epäoptimaalinen sijainti tai vääränlaiset houkutusvirtaukset tai juoksutukset.
Kalatie suunnitellaan usein tietyille virtaamille, ja jos vettä on enemmän tai vähemmän kuin
se optimaalinen, heikkenee kalatien toimivuus helposti. Parhaiten toimiva kalatie on sekin
lähinnä surkea kompromissi. Tekninen kalatie eivät kompensoi patorakentamisen
seurauksesta hävinneitä virtavesiympäristöjä. Heikosti toimivan kalatien sijaan kannattaa
aina ensimmäisenä selvittää esteen poistamisen mahdollisuudet. Jos tällainen ei ole
mahdollista, kannattaa harkita kalatien rakentamisen mielekkyyttä, ja pitää jalat maassa
kalatien rakentamisen hyödyistä. Riittävä virtaus on usein tärkeä mittari, etenkin jos haluaa
että myös kookkaammat emot löytäisi kulkureitille. Turvallisen alasvaelluksen edistäminen
on vähintään yhtä keskeistä kuin ylösvaelluksen edistäminen. Aina, kun päätetään rakentaa
kalatie, pitää kalatien toimivuutta seurata ja kyetä parantamaan. Toimimattomat tai heikosti
toimivat ratkaisut kannattaa purkaa pois ja korvata paremmin toimivilla.

Vesien puhtauden ja vesiluonnon tilan merkitys vaelluskaloille
Vaelluskalat suosivat astetta viileämpiä ja puhtaampia vesiä. Erityisen tärkeätä on että
kalojen kutu- ja poikasalueet pysyvät astetta puhtaampina, ja etenkin helteillä lämpiä liikaa.
Jos talviajan vedenlaatu heikkenee, voi mädin kehitys kärsiä. Jos virtavedet rehevöityvät
alkavat särkikalat runsastumaan. Rehevöitymisen seurauksena tavanomaisemmat petokalat
saattavat runsastua enemmän suhteessa vaelluskaloihin.
Kaikenlainen järvien, jokien, purojen ja merialueen puhdistuminen, jätevesipäästöjen
vähentyminen hyödyttää myös vaelluskaloja. Vesiensuojelutoimet kuten kosteikot,
suojavyöhykkeet, hulevesiratkaisut, ojitustoiminnan parantunut vähentää vaelluskaloille
aiheutuvia ongelmia, ja parantaa kalojen olosuhteita.
Järvi-Suomessa kaikki muikkujärvet sekä rannikolla ulko- ja sisäsaaristo on vaellustaimenten
kasvualuetta. Mitä paremmin järvet ja Itämeri voi, sen paremmin voi yleisellä tasolla olettaa
myös taimenten ja muiden vaelluskalojen siellä pärjäävän. Tehostuneella vesiensuojelulla on
aina lähinnä myönteisiä vaikutuksia vaelluskalakantoihin. Monin paikoin ainakin
vaelluskalojen lisääntymisalueilla on pohjavesiesiintymillä on hyvin iso vaikutus. Sellainen
varmistaa veden säilymisen hapekkaan ja viileänä yli kuivimpien hellejaksojen. Mitä
vähemmän on pohjavesivaiktutusta, sen herkempiä vaelluskalakannat taantuvat.

Kokemuksia ja havaintoja vaelluskalojen seurannasta & elvyttämisestä
Kokoamme tähän yhteenvetoja vaelluskalojen seurannan ja elvyttämisen kokemuksista, siitä
miten asiat ovat lähteneet käyntiin, miten ne ovat edenneet, ja kuinka asioissa on onnistuttu.
Kokemusten vaihto ja keskinäinen sparraus edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä,
osaamista ja parantaa yleisemmin elvytystoiminnan vaikuttavuutta.

Raumanjoen taimen - ja sen elvyttäminen
Raumanjoent taimenet tiedostettiin paremmin vasta vuonna 2004. Lähialueen asukas teki
havainnon kututaimenesta. Tästä ilmoitettiin kaupungille. Raumanjoen seuranta ja taimenen
elvyttäminen lähti kansalaishavainnosta liikkeelle. Vuoden 2006 sähkökoekalastuksissa
alueelta saatiin myös poikasia. Joessa tavattujen taimenemojen ja poikasten epäiltiin alkuun
olleen merestä “erehdyksissä” jokeen nousseiden istukkaiden jälkeläisiä. Geenitutkimusten
perusteella ilmeni poikasten perimän poikkeavan sen verran muista tunnetuista taimenista,
että kyse on eriytyneestä ja mitä ilmeisimmin alkuperäisestä taimenesta. Joen taimenet ovat
todennäköisesti sinnitelleet valuma-alueella kautta aikojen. Jos eivät Raumanjoen
pääuomassa, niin mahdollisesti jossain yläjuoksun sivuhaarassa, Äyhönjärveen laskevassa
latvapurossa. Vähäisten ja heikosti dokumentoitujen havaintojen takia joen taimenkannan
taustoista ei ole kovin tarkkaa kuvaa.

Lähtötilanteessa Raumanjoen taimenelle sopivien kutu- ja poikaskivikoiden arvioitiin
puuttuneen lähes kokonaan. Aluetta on talkookunnostettu vuosina 2009 sekä 2014. Näissä
kunnostuksissa pyrittiin toteuttamaan vuonna 2008 laadittua kunnostussuunnitelmaa.
Vuonna 2014 alueella tehtiin sähkökoekalastus sekä tehtiin täydentävä
kunnostussuunnitelma. Sähkökoekalastus toteutettiin 40 + 25 metriin osuuksilla. Alemmalta
koealalta, Pajasillan kohdalta saatiin 42 nollikasta ja ylemmältä koealalta 59 nollikasta.
Syksyn -13 aikana joessa tehtiin kohtuullisen hyvin havaintoja kutevista emotaimenista.
Pyhäjärvi-instituutti on toteuttanut sähkökoekalastuksen myös vuonna 2017. Silloin
tutkimuksissa ei tavoitettu lainkaan nollikkaita, mutta runsaasti vanhempia poikasia. Syy
poikastuotannon voimakkaisiin vaihteluihin voi olla vedenlaatu, emokalojen uupuminen,
epäedulliset virtaamat, sepelikön huuhtoutuminen uomaan, kutusoraikkojen hiekottuminen,
tai muut heikosti tunnetut tekijät.
Raumanjoen alue on keskimäärin suhteellisen hidasvirtaista ja syvempää. Tämän takia alue
soveltuu mitä ilmeisimmin ylä- ja alaosilta paremmin vanhemmille poikasille. Vanhan
Rauman alueella, eli joen keskijuoksulla pudotuskorkeutta on hieman enemmän, ja alue on
kutu- ja poikasalueeksi soveliaampaa. Jos halutaan tasainen poikastuotanto tulee varmistaa
syntyvyys ja pienpoikasten (nollikkaiden) pärjääminen. Jos emokalastoa on riittävästi,
sopivasti kutusoraikkoja ja asialliset pienpoikasalueet saadaan varmistettua, voidaan olettaa
taimenen elinkierron olevan jo varsin hyvällä mallilla.
Jos merivaeltavia yksilöitä on vähän, ei ole lainkaan sanottua että kutevia naaraita on
riittänyt kaikille syksyille. Keväällä 2019 sekä 2020 alueella toteutettiin taimenten
pienpoikasten seuranta. Tämän havainnoinnin perusteella ainakin syksynä 2018 ja 2019
alueella on kudettu ja poikasia on tullut kiitettävästi. Poikastuotanto vaikuttaa kehittyneen
lupaavaan suuntaan.
Raumanjoessa oli 2019 reilu tusina kutusoraikkoa. Kesän 2020 aikana mahdolliset
kutupaikat kartoitettiin ja niiden kaltevuudet eli virtausolot mitattiin. Kaltevuudet vaihtelivat
vajaan yhden ja 17 promillen välillä. Yleensä purokohteissa kutusoraikon toimivuuden
optimaaliset virtausolot ovat 5-10 promillen kaltevuudessa. Kaltevuuden ohella soraikon
toimivuuteen vaikuttaa myös muut ns hydrologis-morfologiset tekijät eli virtaamavaihteluiden
voimakkuus, uoman leveys ja muut pohjan muodot.
Taimenten kutuun soveltuvista paikoista reilusti parhaat olosuhteet olivat Pajasillan
soraikolla. Siinä on varsin sopiva profiili, 11 promillen kaltevuus, runsaasti karkeampaa
kutusoraa sekä kutupaikan yläpuolella monttu, ns mesoympäristö, joka yleensä puhuttelee
kookkaampaa naarasta. Jokialueen muut kutusoraikot olivat karkeasti kahdessa ryhmässä
joko olemattoman pienellä kaltevuudella, eli heikoissa virtausoloissa, ja reippaasti
hiekottuneita - tai koostuivat pääosin tai kokonaan sepeliköstä.
Pajasillan kutusoraikkoa lukuunottamatta Raumanjoen taimenten muut kutusoraikot olivat
lähes poikkeuksetta rakenteellisesti heikentyneet. Mädinkehitys näissä muissa taimenten
kutusoraikoissa on merkittävästi heikentynyt. Pienpoikasten syntyvyys niissä on ollut
todennäköisesti hyvin heikko, jopa alle 1/10-osan normaalista. Raumanjoen kutusoraikot
tulisi täsmäkunnostaa, sepeliköt korvata riittävän karkealla luonnonsoralla ja säätää
virtausolot asiallisemmiksi.

Teräväkulmainen sepelikkö vaikuttaa kielteisesti soraikon rakenteeseen, nopeuttaa soraikon
hiekottumista ja lisää mätijyvien kuolleisuutta. Kutusoraikkojen täsmäkunnostukset,
pienpoikaskivikoiden lisäämisen kanssa parantaisi olennaisesti taimenkannan luontaisen
poikastuotannon edellytyksiä. Toimenpiteet ovat halpoja, ja voidaan toteuttaa
pienimuotoisilla talkoilla, eikä korjaus muuta joen vedenpintaa tai yleisilmettä.

Raumanjoen kutusoraikkojen täsmäkunnostukset toteutettiin talkoilla 2-3.10.2020.
Muutaman liiankin kalteva sepelikköalue saatiin muutettua merkittävästi asiallisemmaksi.
Kaikilla soraikoilla tehtiin myös toimenpiteitä yläpuolen lähimontun, ns mesoympäristön
parantamiseksi. Mitä parempi monttu, sen todennäköisemmin alue puhuttelee isoa
kutukalaa, myös astetta pienemmän virtaaman aikaan. Matalat alueet kelpaavat
helpommin myös pienemmille paikallisille kutijoille.
Kaikkien soraikkojen ei tavitse olla samanlaisia. On hyvä olla kutupaikan suhteen
diversiteettiä. Näin kaikille kutijoille toivon löytyy riittävän sopivat kutupuitteet kaikilla eri
syksyn kutuajan olosuhteissa. Yleisesti täsmäkohteilla tavoiteltiin soraikoille noin 5
promillen kaltevuutta. Sunnuntaina tehdyn mittauksen perusteella 12 asiallisimman
soraikon kaltevuuden keskiarvoksi tuli 4,2 promillea. Syksyllä 2020 Raumanjoelta löytyi
yhteensä 23 kutusoraikkoaluetta, ja niiden yhteispituus on n 65 m.
Lokakuun lopulla ensimmäisen kututarkkailuviikonloppuna nähtiin 11 emokalaa ja 15
kutupesää. Marraskuun alussa kun virtaama oli laskenut, vesi on kirkastunut, ja
kutupesät näkyvät hyvin, tehtiin pesälaskenta. Merikalojen tekemiä kutupesiä löytyi
yhteensä 28. Tämän lisäksi oli myös useampia paikallisten emojen pesiä.
Kutusoraikkojen käyttöaste on erinomainen. Valtaosa kutupesistä löytyi aivan loistavista
virtausoloista.

Vaelluskalatoiminnan, seurannan ja elvyttämisen haasteita
Yhä useammat vapaaehtoiset haluaisivat omin käsin olla mukana parantamassa asioita.
Valitettavasti talkoot ja kunnostukset eivät synny ihan noin vain. Pitää selvittää, suunnitella,
sopia asioita, hakea lupia ja rahoitusta materiaaleihin. Toiminnan valmistelu on oikeammin
“jäävuoren” näkymätön osa ja itse talkoot tai toteutus on vain jäävuoren huippu. Valmistelu,
suunnittelun ja organisointiin pitäisi löytyä toimiva konsepti, osaajia ja resursseja.
Monet vapaaehtoiset tuskailevat, kun omalta paikkakunnalta ei löydy talkoita. Mutta sellaiset
eivät synny itsestään. Moni miettii ja ihmettelee, että kuinka toimintaan voi tulla mukaan.
Pitäisi ratkaista kuinka organisoida vapaaehtoista toimintaa siten, että siihen olisi
mahdollisimman helppo tulla mukaan.
Toimintaan liittyy myös se dilemma, että monet ammattilaiset haluavat usein tehdä projektit
itse ja toteuttaa asiat isommalla rahalla ja samalla edistää omia työmahdollisuuksiaan,
eivätkä halua tehdä asioita korvauksetta tai tukea sitä, että samat asiat hoituvat
vapaaehtoispohjalta talkoilla. Ammattilaiset on ammattilaisia. Harrastajat ja muut

vapaaehtoiset on eri juttu. Projekteissa vapaaehtoisia tarvitaan liian usein minimaalisesti.
Vapaaehtoiseen kalatoimintaan on keskimäärin liian vaikea osallistua. Ammattilaisella on
aikaa vain työaikana, kun harrastaja toimii vapaa-ajalla.
Tiedon puute on pullonkaula. Missä tilassa kalakannat ovat, ja mitkä asiat siihen vaikuttavat.
Ilman hyvää ymmärrystä hyvää tarkoittavat parannukset jäävät helposti vaikutuksiltaan
heikoiksi tai voivat olla haitallisia. Siksi seurannan organisointi on tärkeää. Sitä pitää
suunnitella ja koordinoida. Sähkökoekalastukset kertovat poikastuotannon tilasta jotain. Se
ei toisaalta kerro emokalastosta tai heikon poikastuotannon taustoista. Jos kalakannan
elvyttämiseen halutaan aidosti vaikuttavia ratkaisuja, tarvitaan paljon kattavampaa ja
tarkempaa seurantatietoa.

Vaelluskalatiekartta - tie vaikuttavampaan vaelluskalojen elvyttämiseen
Tiekartta toimivuus on monen tekijän summa. Mitä enemmän saadaan seuranta- ja
tutkimustietoa, ja sitä myös sovelletaan yli sektorirajojen, ja saadaan tiedon kokoamisen ja
yhteistyössä synergiaa ja aidosta laajapohjaista yhteistyötä, voivaan odottaa parannuksia.
Pitkäjänteisyyttä ja kestävyyttä ei voi koskaan korostaa liikaa. Kustannustehokkuuden
kannalta taas on olennaista saada delegoitua asioita paikallisille vapaaehtoisille toimijoille.
Tähän asti toimintaa on suunniteltu liikaa kalahallinnon ja -tutkimuksen ehdoilla.
Vaelluskalojen tietopohjan vahvistaminen ei onnistu ellei kala- ja ympäristöhallinto ryhdy
tasavertaiseen synergiayhteistyöhön. Seuranta- ja tutkimustietoa pitää saada selkokielisesti
paremmin asianomaisten käyttöön.
Ammattilaisten aika on aina rajallista, ja kannattaa keskittää sellaisiin asioihin, jotka vaativat
vahvempaa asiakysymysten osaamista. Vapaaehtoisten osallistamista ja toimintaa on syytä
merkittävästi tukea, koska entistä isompi osa konkreettisesta ja vaikuttavasti toiminnasta
tulee ilmeisesti riippumaan vapaaehtoisten toimijoiden aktiivisuudesta. Tarvitsemme
tehostamisohjelma ennenkaikkea vapaaehtoisen paikallisen seurantaan perustuvan
elvyttämisen tukemiseksi. Vaelluskalatiekartta perustuu alla olevista seitsemästä
periaatteellisemmista asioista sekä konkreettisemmasta toimenpidelistasta.

1. Vaelluskalojen elvyttäminen on prosessi - oppimisprosessi
Asiantuntijoiden ja tutkijoiden pitäisi keskittyä uuden tiedon tuottamiseen,
tiedonkeruun organisointiin ja paikallistoimintaa kannustavan pätevän
maastokoulutuksen organisointiin. Kunnostustoiminnassa hydrologiset ja
morfologiset reunaehdot pitää sisäistää ja huomioida. Jos halutaan oppia
ymmärtämään ja edistämään vaikuttavaa elvyttämistä, pitää seurantaa edistää
monipuolisesti ja määrätietoisesti. Heikosti tunnetut vaelluskalavesistöt pitää saada
kartoitettua, seurannan ja tutkimusten piiriin ja tiedot julkisiksi. Seuranta- ja
tutkimustietoa vaelluskalakantojen nykytilasta on syytä olennaisesti parantaa.
Vaelluskalojen elpyminen ja kestävän kalastuksen edistyminen edellyttää kala- ja
ympäristöhallinnon sekä kala- ja ympäristötutkimuksen saumatonta ja keskinäistä
yhteistyötä. Asiassa on paljon parantamisen varaa.

2. Verkostoitumisen ja vuorovaikutteisuuden tarve
Vaelluskalojen elvyttämisen pitää osallistaa laajemmin ja tiiviimmin. Kenttä ei saa olla
liian pirstoutunut ja sulkeutunut. Verkostoitumista pitää edistää ja osallistamisen
kynnystä madaltaa. Virkamiehistä, tutkijoista ja energiayhtiöistä koostuvan
Vaelluskalafoorumin sijaan, tarvitaan avoin valtakunnallinen- sekä maakunnalliset
vaelluskalaverkostot. Vaelluskalan keskeisimmät asianomaiset pitää saada
organisoidun vaelluskalatoiminnan piiriin. Vaelluskalafoorumin koostumus on
kuvaavaa sille, miten asioista sovitaan niin, etteivät keskeisimmät asianomaiset pysty
osallistumaan toimintaan. Vaelluskalafoorumin puheenjohtajana on Fortumin
edustaja, eikä ryhmään kuulu paikallisia sidosryhmiä, omistajia tai
kunnostustoimijoita. Toiminnan kehittämistä pitäisi tehdä paremmin kentän
ruohonjuuritason tarpeiden ja vaelluskalojen olosuhteiden mukaan.
3. Velvoitteet on ajanmukaistettava
Kalatalousvelvoitteet pitää ajanmukaistaa, jotta kompensaatiot olisivat paremmin
suhteessa aiheutettuun haittaan. Tarvitaan hyvää kala- ja ympäristötutkimusta,
edunvalvonnan ja ympäristöoikeuden (vesipuitedirektiivin) soveltamista.
Toimimattomat velvoitteet, yms. turhakkeet on päivitettävä toimiviksi ratkaisuiksi. Vain
vaikuttavilla velvoitteilla on merkitystä. Kalojen toimiva elinkierto, turvallinen
kulkeminen ja kutualueiden toimivuus ovat oikeita tavoitteita. Kalatiet pitää saada
toimimaan molempiin suuntiin. Kalateiden toimivuuksia pitää parantaa
systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Vesivoimaloiden luonnonuomiin pitää saada
asialliset ympäristövirtaamat.
4. Enemmän seurantaa, täsmäkunnostuksia ja pitkäjänteisyyttä
Virtavesien kunnostus, padonpurku tai kalatien rakentaminen ei saa olla vain
kertatoimenpide. Elvyttämisen pitää olla määrätietoista ja pitkäjänteistä. Tarvitaan
seurantaa ja tutkimuksia, jotta saadaan vaikuttavuutta parantavia korjauksia.
Seuranta- ja tutkimustietoa pitää saada selkokielisesti paremmin asianomaisten
käyttöön. Kalaston yleisseurannan lisäksi tarvitaan myös kutusoraikkoseurantaa kutupesä- ja pienpoikaslaskentaa sekä muuta oppimista ja onnistumista tukevaa
tiedonkeruuta. Asioiden edistämisrahat on kohdennettava vaikuttavimmin ja
kustannustehokkaammin. Tuloksellisuutta pitää parantaa suunnitelmia
täsmentämällä ja osaamista vahvistamalla.
5. Paikallinen ruohonjuuritason toiminta keskiöön
Paikallista toimintaa ja verkostoitumista on tuettava laajemmin ja pitkäjänteisemmin.
Vapaaehtoistoiminnan ja ammattilaisten projektitoiminta ei saisi olla toisiaan
poissulkevaa. Konkreettista ja vaikuttavaa vapaaehtoista vaelluskalatoimintaa tulee
tukea määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Tuettu vapaaehtoistoiminta pystyy
tuottamaan puuttuvan seurantatiedon. Ruohonjuuritason toiminta on pitkäjänteisesti
toteutettuna usein suorastaan halpaa ja silti vaikuttavaa. Hyviä esimerkkejä

paikallistoiminnasta löytyy esim. Ingarskilanjoelta, Raumanjoelta sekä useilta
pääkaupunkiseudun purovesiltä.
6. Konkretiaa ja ratkaisukeskeisyyttä
Heikommin tunnetut tai kartoittamattomat kalataloudellisesti merkittävät virtavedet on
syytä inventoida. Potentiaaliset alueet, tierummut ja muuta vaellusesteet on syytä
kartoittaa. Aiemmin koottu kalatiestrategia ja vaelluskalojen elvyttämisen priorisointi
perustuu heikkoon lähtötilan tuntemukseen. Myös elvyttämisen suunnitelmia pitää
päivittää uuden ja paremman tiedon pohjalta. Ankeriaan suojelusuunnitelman päivitys
on yksi päällimmäisistä. Liian usein strategiat laaditaan poliittisella ohjauksella ja
energiayhtiöiden vahvalla osallistumisella, jolloin käytännöt sanellaan
energiapolitiikan ehdoilla ja ympäristötavoitteiden kustannuksella. Tällainen
menettely johtaa helposti vain ratkaisujen viivästymiseen ja kiistojen pahentumiseen.
Olennaista olisi saada lisättyä vastuullisuutta sekä aitoa ympäristösovittelua.
7. Vähemmän epäonnistumisia ja enemmän onnistumisia
Suomalaisista vaelluskalahankkeista on liian paljon huonoja esimerkkejä. Jos
halutaan onnistumisia, pitää monen asian parantua ja uudistua. Suunnitelmien ja
käytäntöjen ajanmukaistaminen kertoisi aidosta tahtotilasta, edistäisi konkretiaa ja
parantaisi toiminnan vaikuttavuutta. Muussa tapauksessa vaelluskalojen
elvyttäminen uhkaa liian helposti jäädä epätarkoituksenmukaiseksi, pinnalliseksi tai
tehottomaksi. Suomalaisen vaelluskalojen elvyttämiseen tähtäävän toiminnan pitäisi
perustua tietoon, uudistua nopeammin, laajapohjaisemmin ja paremmin.

Vaelluskalatiekartan kokreettinen toimenpidelista
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Tarvitaan selvitys Suomessa rakennetuista kalateiden toimivuudesta sekä
mahdollisuuksista parantaa. Kalateiden tulee toimia molempiin suuntiin. Säleikköjä
on syytä olennaisesti tihentää missä kalojen ei ole riittävän turvallista kulkea alaspäin
turbiinikanavan kautta. Alasvaelluskuolleisuuden olosuhteita pitää tutkia paljon
nykyistä laajemmin.
Vesivoimaloiden vesitalouslupien luvat on syytä modernisoida ja toiminnan on oltava
ekologisesti vastuullista ja kalataloushaitat kompensoitava täysimääräisesti
Vesivoimayhtiöt on syytä harjoittaa vesivoimaa vastuullisesti, riippumatta siitä kuinka
tuoreilla tai vanhoilla lupaehdoilla vesivoimaa tuotetaan. Toiminnan sosiaalinen
hyväksyntä tulee toteutuneen todellisen vastuullisuuden mukaan.
Padonpurkuja tarvitaan ennemmin kuin heikosti toimivia kalateitä. Tiedot käytöstä
poistetuista padoista (myllyrauniot) selvitettävä ja edistettävä turhien rakenteiden
poistoa. Padot ja esteet kannattaisi kartoittaa ja selvittää niiden priorisoinnin
mahdollisuudet. Tämä taas edellyttäisi myös kalataloudellisesti arvokkaiden tai
potentiaalisten pienvesien tiedostamista.
Kalataloudellisesti potentiaalisten virtavesien inventoinnit tulee suorittaa alueilla mistä
perustiedot puuttuvat. Kartoitustarve on suuri.
Vaellusesteen muodostavien tierumpujen korjaamista syytä edistää tehostetusti
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Kalakantarekisterin tiedot muutettava avoimiksi jotta olisi kalavesien hoidon
suunnittelussa hyödynnettävissä
Kalataloudellisesti kunnostettujen koskien korjauskunnostustarve selvitettävä.
Monissa kertaalleen kunnostetuissa koskissa lienee yhä suuri rakenteellisia puutteita.
Kutualueiden seuranta & korjauskunnostusten organisointi ja edistäminen aiemmin
kunnostamattomien vesien osalta
Kalastusrajoituksia syytä tehostaa vaelluskalojen tärkeimmillä kutunousureiteillä
Selkeät ja julkiset mittarit vaelluskalakantojen kehityksestä, kutusorat, kutupesäpienpoikaslaskentatiedot sekä sähkökoekalastusten tulokset julkiseksi.
Kalakantarekisterin tiedot julkisiksi (tietojen “pikselöintipäätös” on kumottava)
Itsenäistä paikallista ja pitkäjänteistä elvyttämistä tuettava. Kustannustehokkuuden
saavuttamiseksi, usein pitkäjänteisyys toteutuu parhaiten vapaaehtoistoiminnalla.
Kahluurajoituksia säädettävä alueellisesti ja ajallisesti tarkoituksenmukaisesti,
seurantatiedon mukaan. Soraikot + pienpoikasrannat esim. juhannukseen asti.
Kunnostusten ja muiden parannustoimien luvansaantia on sujuvoitettava.
Puronieriän esiintyminen selvitettävä ja laadittava toimintaohjelma taimenkannoille
aiheutuvien haittojen torjumiseksi.
Suomeen on perustettava (laajapohjainen) vaelluskalaneuvottelukunta, joka mm.
seuraa vaelluskalaasioiden toteutumista, päivittää ohjelmia uuden seuranta- ja
tutkimustiedon pohjalta, edistää vaelluskalojen elvyttämiseen liittyvää vuoropuhelua,
organisoi ja tukee eri tahojen osallistumista toimintaan.
Kalastuslaki on varsin tehoton keino suojella uhanalaisia vaelluskalaelinympäristöjä.
Kalatalouspolitiittisten ohjauskeinojen ohella vaelluskalojen elvyttämistä pitäisi
edistää tehokkaammin myös ympäristöpolitiikan keinovalikoimalla. Kala- ja
ympäristötutkimuksen ja hallinnon yhteistyötä lisättävä merkittävästi.
Rannikon ja sisävesien taimenkantojen elvytys- ja hoitosuunnitelmia räätälöitävä
paikallistuntemuksella paremmin vesistön erityisolojen mukaan. Suunnitelmien olisi
syytä perustua paikallistuntemukseen ja vuoropuhelussa paikallistoimijoiden kanssa
Kriittisiä vaelluskalavesistöjä tai kohteita missä tarvitaan selvityksiä keinoiksi
parantaa alueen vaelluskalakantojen tilaa: 1. Vanhankaupunginkoski, 2.
Lieksankosken luonnonuoman vesittäminen, 3. Isojoki, 4. Oulankajoen yläosat, ….

LIITE 1. Selvityksiä ja suunnitelmia:
Kansallinen kalatiestrategia - Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012
https://mmm.fi/documents/1410837/1516655/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf/fae1c
9f2-2908-4859-82ce-0b46c612f179/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf
Kalatiestrategian taustaselvitykset
https://mmm.fi/documents/1410837/1708289/2012+90+%281-2012%29+Kalatiestrategian+t
austaselvitykset/
Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle - Valtioneuvoston
periaatepäätös 16.10.2014
https://mmm.fi/documents/1410837/1801447/1-5-Kansallinenlohi-jameritamenistrategiaItame
ri2020_2-2015.pdf
Lohistrategian taustaselvitykset (1-2014)
https://core.ac.uk/download/pdf/52271065.pdf
Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519915/rktltr2014_6.pdf
Vaelluskalojen palauttaminen rakennettuihin jokiin. Rakennettujen jokien tutkimustuloksia
vuosilta 2011–2018
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544632/luke-luobio_55_2019.pdf
Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmat - Alkuperäiset
meritaimenkannat. MMM julkaisuja. 2019:27
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161933/MMM_2019_27_Itameren%
20vesistojen%20elvytys%20ja%20hoitosuunnitelma.pdf
Espoonjoen suojelusuunnitelma (2008)
https://www.espoo.fi/download/noname/%7B06436A01-D80C-4EE6-9F90-07BA449AAACB
%7D/36809
Lohen vaelluspoikasten käyttäytyminen ja kuolleisuus Mustionjoen voimalaitoksilla
https://www.luvy.fi/wp-content/uploads/2020/01/281_nettiversio_Lohen-vaelluspoikasten-k%
C3%A4ytt%C3%A4ytyminen-ja-kuolleisuus-Mustionjoen-voimalaitoksilla.pdf
Kiintoaineen eroosio ja sedimentaatio virtavesissä - luonnollisesta prosessista virtavesien
ongelmaksi
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306978/SYKEra_46_2019.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
Rumpurakenteiden ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/120869/Rumpurakenteiden_ymparistoongelmat.
pdf

Lohen vaelluspoikasten käyttäytyminen ja kuolleisuus Mustionjoen voimalaitoksilla
https://www.luvy.fi/wp-content/uploads/2020/01/281_nettiversio_Lohen-vaelluspoikasten-k%
C3%A4ytt%C3%A4ytyminen-ja-kuolleisuus-Mustionjoen-voimalaitoksilla.pdf
Downstream migration of salmon smolts in regulated rivers: factors affecting survival and
behaviour
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526217840.pdf
Vesistökunnostusten seurantojen toteuttaminen
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/314485/SYKEra_13_2020_Vesistokunnostuk
set.pdf
Fiskvägar vid småskaliga vattenkraftverk – lösningar för fiskars uppvandring och
nedvandring vid kraftverk i Saarijärvileden
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/16726/master_Andersson_Axel_2015.p
df?sequence=1&isAllowed=y
Elämää soraikon ulkopuolella ja sisällä – lohen ja taimenen kutupaikan valinta sekä mädin
elinympäristövaatimukset
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535005/kt191verkko.pdf
Taimenen (Salmo trutta) kutusoraikot Keski-Suomen kunnostetuissa metsäjoissa
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/49831/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-2016051826
02.pdf
Taimenen (Salmo trutta) kutupaikkavalinta Keski-Suomen koskissa
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/22721/URN_NBN_fi_jyu-201001051006.pdf
Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke 2012
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/520222/rktltr2013_9.pdf
Keski-Suomen kosket taimenen poikasten elinympäristönä
https://core.ac.uk/download/pdf/52287828.pdf
Kiintoaineen eroosio ja sedimentaatio virtavesissä - luonnollisesta prosessista virtavesien
ongelmaksi
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306978/SYKEra_46_2019.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159068/YMra_27_2015.pdf
Vesien kunnostusstrategia
https://www.ym.fi/download/noname/%7B1F389AD2-7676-4144-9ACA-B3CA316EC742%7D
/32871
Vesistökunnostusten seurantojen toteuttaminen

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/314485/SYKEra_13_2020_Vesistokunnostuk
set.pdf
Ympäristöllisten lupien muuttaminen vesienhoidon ympäristötavoitteiden perusteella
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/304634/SYKEra_26_2019.pdf
Kestävyyttä tukevat hallintokäytännöt – vapaa-ajankalastajien näkemyksiä Järvi-Suomen
taimen- ja järvilohikantojen hoidosta ja kalastuksen säätelystä
https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/70142?fbclid=IwAR1t6jewYlRhSc1r5ShhY8HPx
_nf7khvcnfQYzyoSYpsfG_wGp8J2yNaJkI
Vantaan virtavesien kehittämisperiaatteet
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstruct
ure/132535_Vantaan_virtavesien_kehittamisperiaatteet.pdf
Vantaan pienvesiselvitys
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstruct
ure/119028_vantaan_pienvesiselvitys_2009.pdf
Vantaan purojen kunnostusohjelma 2016-2020
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstruct
ure/131076_Purojen_kunnostusohjelma_2016-2020.pdf
Virtavesi-inventoinnit 2018 - Keravanjoki, Lepsämänjoki, Lakistonjoki, Härkälänjoki,
Hangasjoki ja Luhtajoki
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/8282/Raportti%2020-2018%20Virtavesi_inventoinnit_201
8_Keravanjoki_Leps%C3%A4m%C3%A4njoki_Lakistonjoki_H%C3%A4rk%C3%A4l%C3%A
4njoki_Hangasjoki_ja_Luhtajoki.pdf
Selvitys Suomen alle 5 MW vesivoimalaitosten sekä niihin välittömästi liittyvien
säännöstelyhankkeiden vesilain mukaisten lupien kalatalousvelvoitteista
https://lahienergia.org/wp-content/uploads/Selvitys-Suomen-alle-5-MW-vesivoimalaitosten-s
ek%c3%a4-niihin-v%c3%a4litt%c3%b6m%c3%a4sti-liittyvien-s%c3%a4%c3%a4nn%c3%b6
stelyhankkeiden-vesilain-mukaisten-lupien-kalatalousvelvoitteista.pdf
Sotkamon reitin kala- ja rapukannoille aiheutuneet vahingot ja niiden kompensointi
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536888/sotkamon_reitin_kala_ja_rapukannoille_
aiheutuneet_vahingot_ja_niiden_kompensointi_nro_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kalojen kuninkaan tie sukupuuttoon : Kemijoen voimalaitosrakentaminen ja
vaelluskalakysymys 1943–1964
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526202518.pdf

Pintavesien ekologisen tilan luokittelu
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41785/OH_3_2009.pdf?sequence=1
Jokien rakenteellisen tilan arviointi. Taustaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin
toimeenpanolle Suomen virtavesissä
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40455/SY_379.pdf?sequence=1

Mustionjoen sivupurojen kunnostussuunitelma 2020
https://www.luvy.fi/wp-content/uploads/2020/01/822_-Mustionjoen-sivupurojen-kunnostu
ssuunnitelma.pdf
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 : Luontotyyppien punainen kirja. Osa 1: Tulokset
ja arvioinnin perusteet
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161233
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 : Luontotyyppien punainen kirja. Osa 2:
Luontotyyppien kuvaukset
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161234
Rikedomar runt rinnande vatten De ekonomiska värdena av en miljöanpassad vattenkraft
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/01/rikedomar-vatten-2.pdf
The living planet index (LPI) for migratory freshwater fish
https://worldfishmigrationfoundation.com/wp-content/uploads/2020/07/LPI_report_2020.pdf
PRO TROUT - Menestystä luonnonvaraisille taimenille ja paikallisille kalastuselinkeinoille
https://www.kareliacbc.fi/fi/projects/pro-trout-menestysta-luonnonvaraisille-taimenille-ja-paika
llisille-kalastuselinkeinoille
Ekologisk restaurering av vattendrag
https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800022567/1348912824990
/ekologisk-restaurering-av-vattendrag.pdf
Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskab de naturlige stryg med et varieret dyreog planteliv
https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800022567/1348912824990
/ekologisk-restaurering-av-vattendrag.pdf
Purokunnostusopas
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/yo_2008_purokunnostus_web.pdf
Kutusoraikkoinventointi 2015 Iijoen vesistön kunnostuspuroilla
https://www.eraluvat.fi/media/dokumentit/julkaisut/kutusorakoiden-inventointi-2015-1.pdf
Kalataloudellisten kunnostusten kehittämistyöryhmän raportti
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160484/trm%202004_9_Kalataloudel
listen%20kunnostusten%20kehitt%C3%A4misty%C3%B6ryhm%C3%A4n%20raportti.pdf

Kalatalouden ympäristöohjelma Väliraportti toimintavuosilta 2017–2019
https://merijakalatalous.fi/wp-content/uploads/Kalatalouden-ymp%C3%A4rist%C3%B6ohjel
man-v%C3%A4liraportti-2019-1-1.pdf
Meritaimen (Salmo trutta m. trutta L.) Raumanjoessa – sähkökoekalastukset, DNA -tutkimus
ja kunnostussuunnitelma
https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2016/12/meritaimen_raumanjoki_outiaalto2008.pdf
Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014
https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2016/12/sahkokoekalastusraportti2014.pdf
Suunnitelma Raumanjoen kunnostamisesta taimen- ja kaupunkipurona
https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2016/12/kunnostussuunnitelma_aaltonen.pdf
Taimenten pienpoikasten kevätseuranta 2020
https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/08/Taimenten-pienpoikasten-kevatseuranta-v
uonna-2020.pdf
Nurmijärven Myllykosken täydennyskunnostussuunnitelma
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/8281/Raportti%2021-2018%20Nurmij%C3%A4rven%20
Myllykosken%20t%C3%A4ydennyskunnostussuunnitelma.pdf
Vaelluskalojen kutusoraikkojen inventointi ja huolto Vantaanjoella ja Keravanjoella vuosina
2014-2016
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/6646/Vaelluskalojen%20kutusoraikkojen%20inventointi%
20ja%20huolto%20Vantaanjoella%20ja%20Keravanjoella%20vuosina%202014-2016.pdf
Heinolan kalatalousalueen sähkökoekalastukset ja kutupesälaskennat v. 2019
https://www.heinolankalatalousalue.fi/heinolan_kalastusalue/attachments/heinolan_kalastus
alue/text_editor/5383.pdf
Patokartoitushanke Saramojoen, Venejoen ja Kiskojoen vesistöalueella - vaellusesteellisten
virtavesien kunnostusmahdollisuudet
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/341258/Oinonen_Jukka_2020_06_01.pdf
Luonnonmukainen vesirakentaminen - Uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40396/SY_631.pdf
Maatalousalueiden virtavesien tilan parantaminen – menetelmiä ja suosituksia
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/318571/SYKEra_29_2020_Maatalous_virtav
edet_KURVI.pdf
Risupadot, putoukset ja tierummut taimenen (Salmo trutta) vaellusesteinä pienissä
virtavesissä – kotiutumiskäyttäytymiseen perustuva tutkimus
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/48177/4/URN-NBN-fi-jyu-201512174091.pdf

Kiiminkijoen lohi ja meritaimen
http://www.kiiminkijoki.fi/File/Kiiminkijoen_kalakannat.pdf
Ankeriaiden ylisiirto mereen ja vaelluksen alun seuranta merkintöjen avullla
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/543165/Ankeriaan%20ylisiirtoraportti%202017%
20%20AA%2C%20Jouni%20Tulonen.pdf
Kalakannoille aiheutuneet vahingot ja niiden kompensointi Kokemäenjoen vesistössä Nokian
alapuolella
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535195/kalakannoille_aiheutuneet_vahingot_ja_
niiden_kompensointi_kokemaenjoen_vesistossa_nokian_alapuolella_nro_21.pdf
Svenska havsöringsbestånd på västkusten och i Östersjön– status, exploatering och
förvaltning
https://pub.epsilon.slu.se/21250/1/magnusson_k_et_al_210118.pdf
Salmon and Sea Trout Populations and Rivers in the Baltic Sea
https://helcom.fi/media/publications/BSEP126A.pdf
Tillståndet hos bestånden av nejonöga och vandringsfisk i Kyro älv
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153791/Vesihallitus%20Tiedotus%20247%20
B.pdf
Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar
https://www.havochvatten.se/download/18.5f66a4e81416b5e51f73113/1383209282924/rapp
ort-hav-2013-14-anordningar-passage-fisk.pdf
Förbättrad nedströmspassage för vild laxfisk i Klarälven
http://www.nrrv.se/wp-content/uploads/2017/09/F%C3%B6rb%C3%A4ttrad-nedstr%C3%B6
mspassage-f%C3%B6r-vild-laxfisk-i-Klar%C3%A4lven.pdf
Naturlika fiskvägar i dag och i morgon
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:516568/FULLTEXT01.pdf
Vaelluskalojen palauttaminen rakennettuihin jokiin
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544632/luke-luobio_55_2019.pdf
Fine stream wood - Effects on drift and brown trout (Salmo trutta) growth and behaviour
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:950545/FULLTEXT01.pdf
Ørredens (Salmo trutta L.) krav til de fysiske forhold i store vandløb med speciel vægt på
yngelstadiet
https://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Fiskebiologi/Fisk/Oerred/kannibalisme_ho
s_oerred.ashx?la=da&hash=7BFBA6E4DF0AB6777F43E6FFB663CDD51EC8731E

Cannibalism governing mortality of juvenile brown trout, Salmo trutta, in a regulated stream
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rrr.647?casa_token=qLkNgOCqZ3MAAAAA%
3Am-r0VdtiOvU3ZoDjTsCVMrcNjUQkze4_706HfUH76G6CGh4PaafSt3UR4E_qrtwKSt134qt
U52mxFp8&fbclid=IwAR2Z2LlDyzCHIvOs-z3uSJ-FGdFStg2xaOgrzemd_hgRZ2wuXijPc6Je
Ok8
Tornionjoen lohi-, meritaimen- ja vaellussiikakannat – yhteinen ruotsalaissuomalainen
biologinen selvitys sopivien kalastussääntöjen arvioimiseksi vuodelle 2021
https://mmm.fi/documents/1410837/1801561/Biologiskt+underlag+Torne%C3%A4lven+2021
_suomennos.pdf
Responses of brown trout and benthic invertebrates to catchmentscale disturbance and
in-stream restoration measures in boreal river systems
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789514263217.pdf
Ecological impacts of in-stream restoration in salmonid rivers
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789514295690.pdf
Ecological and social dimensions of restoration success in boreal river systems
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526217253.pdf
Restoration of streams used for timber floating: Egg to fry survival, fry displacement,
over-wintering and population density of juvenile brown trout (Salmo trutta L.)
https://pub.epsilon.slu.se/1649/1/Kappa.pdf
Capital and environmental valuation in the Finnish fisheries – technical aspects and policy
implications
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544822/luke_luobio_59_2019.pdf
Kartoitus Itä-Suomen alueen potentiaalisista purokunnostuskohteista ja paikallisista
toimijoista
https://kalanvuoksi.fi/wp-content/uploads/2020/02/Ita%CC%88-Suomen-taimenpurokartoitus
_2020.pdf
Modeling Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta) responses to river
habitat alteration
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1389028/FULLTEXT01.pdf
Rautalammin reitin yläosan taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/155067/Raportteja_17_2018.pdf
Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160942/MMM_6a_2018.pdf
Kiskonjoen Kosken ja Hålldamin kalatiet sekä Kosken vanhan uoman kunnostus
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCACD4D05-548C-4E4F-9CF9-91246E26D4
80%7D/134065

LIITE 2. Lehtikirjoituksia sekä linkkejä
Pääkaupunkiseudulla taimenen poikaslaskennoista iloinen yllätys – Työtä silti riittää, puroja
pitäisi kunnostaa 30 000 kilometriä
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/paakaupunkiseudulla-taimenen-poikaslaskennoista-il
oinen-yllatys-tyota-silti-riittaa-puroja-pitaisi-kunnostaa-30-000-kilometria/?shared=1130449-d
bed36cc-999&fbclid=IwAR3UvGM79XDRjhjViJif5yUUsCANLFVH0Ke43yQXOxEzSoWLEwE
RI1kmdH0
Tutkija Jukka Jormola: Ohitusuomat Kemijoen kaikkiin voimalaitoksiin ovat mahdollisia
https://yle.fi/uutiset/3-11392934
Lohen surma - radiodokumenttisarja
https://areena.yle.fi/audio/1-50811082
Olethan varovainen? Virtavesien kutusoraikoissa kahlaaminen voi vaarantaa kalanpoikasten
kehittymisen
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/era/artikkeli-1.1111037
Vantaan ojat ja purot kuhisevat nyt taimenen poikasia! Leudolla talvella yllättävä ja iloinen
seuraus
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/5d5e21d0-c4af-495b-a3b4-9dde3fc6f8fe?fbclid=IwAR0Elw_
h_mYUllLBx3-VWvIWSvSbkf_tIgv_YwLeMLgGTdXbes1Z8mfZOw4
Vaelluskala-liikkeen vetoomus Luonnonsuojeluliitolle
https://taimenkartta.fi/2020/05/vaelluskala-liikkeen-vetoomus-luonnonsuojeluliitolle/
Suomen kalapolitiikka jämähtänyt 1950-luvulle – pitäisikö voimalajokia jo vapauttaa
vaelluskaloille?
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/suomen-kalapolitiikka-jamahtanyt-1950-luvulle-pitaisi
ko-voimalajokia-jo-vapauttaa-vaelluskaloille/
Kalan vapauttaminen
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/kalan-vapauttaminen/
Huono kalatie on rahan haaskausta
https://vaelluskala.net/huono-kalatie-on-rahan-haaskausta/
Puhdistavia virtauksia kutusoraikkojen ylläpitoon
https://vaelluskala.net/puhdistavia-virtauksia-kutusoraikkojen-yllapitoon/
Taimenen seurannan ja elvyttämisen kokemuksia Longinojalta sekä Haaganpurolta
https://www.haaganpuro.fi/kunnostukset/taimenen-seurannan-ja-elvyttamisen-kokemuksia-lo
nginojalta-seka-haaganpurolta/

Monimuotoinen taimen tarvitsee kalastajan vastuuta ja vesiympäristön kunnostustoimia
selviytyäkseen
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/monimuotoinen-taimen-tarvitsee-kalastajan-vastuuta-ja-v
esiympariston-kunnostustoimia-selviytyakseen/
Täsmäkunnostus - Mitä Longinojalla on opittu ja saavutettu?
http://longinoja.fi/puro/tasmakunnostus/
Valopäät vallanneet Helsingin ojat
https://miikkapulliainen.kuvat.fi/blog/3/valopaat-vallanneet-helsingin-ojat/
Iijoen puroja kunnostetaan ruotsalaiskonstein
https://www.radiopooki.fi/ohjelmat/pookin-iltapaiva/
Taimenen kutupesälaskenta – menetelmät ja esimerkkituloksia
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/520111/rkts2013_9.pdf
Oulun Hupisaarten kunnostus – pieni panostus, moninkertainen lisäys kaupunkilaisten
hyvinvointiin
https://www.luke.fi/blogi/oulun-hupisaarten-kunnostus-pieni-panostus-moninkertainen-lisayskaupunkilaisten-hyvinvointiin/
Öringens lek och förökning – betydelsen av lekbottnens lutning och forsens morfologi
https://taimenkartta.fi/2021/02/oringens-lek-och-forokning-betydelsen-av-lekbottnens-lutningoch-forsens-morfologi/
Lovande yngelproduktion i huvudstadsregionens öringbäckar
https://www.hbl.fi/artikel/lovande-yngelproduktion-i-huvudstadsregionens-oringbackar/
Kemijoen säännöstelyn haitat jäävät Lappiin ja leijonanosa hyödyistä valuu etelään
https://yle.fi/uutiset/3-9956569
Helsingin kuuluisin koski saattaa pian olla pelkkä kuiva kiviseinä – Kuolemaansa
paiskautuvien kalojen ongelmaa on ratkottu 1980-luvulta asti
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007800816.html
Kalojen uhanalaisuusarvio 2019
Suomen uhanalaiset kalat
Huono kalatie on rahan haaskausta
Fiskvägar är en dålig kompromiss för fisken
Lohen vaelluspoikasten käyttäytyminen ja kuolleisuus Mustionjoen voimalaitoksilla
Rumpurakenteiden ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen
Fiskvägar vid småskaliga vattenkraftverk – lösningar för fiskars uppvandring och
nedvandring vid kraftverk i Saarijärvileden
Downstream migration of salmon smolts in regulated rivers: factors affecting survival and
behaviour
Esteet pois!
Esteet pois II ja Esteet pois III

Luontopaneeli: Elvytystoimien on turvattava luonnon monimuotoisuus
Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet
Lapin ELY-keskuksen hakemus Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi
Selvitys Suomen alle 5 MW vesivoimalaitosten sekä niihin välittömästi liittyvien
säännöstelyhankkeiden vesilain mukaisten lupien kalatalousvelvoitteista
Vesilain mukainen hallintopakko
Helsingissä paljastui yllätys: Vanhimmalla yhä käytössä olevalla vesivoimalalla ei ehkä
olekaan tarvittavaa lupaa – "Ei tämä kelpaa"
Kalatalousvelvoitteet kuntoon
Elämää soraikon ulkopuolella ja sisällä – lohen ja taimenen kutupaikan valinta sekä mädin
elinympäristövaatimukset
Jokien rakenteellisen tilan arviointi. Taustaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin
toimeenpanolle Suomen virtavesissä
Puhdistavia virtauksia kutusoraikkojen ylläpitoon
Taimenen (Salmo trutta) kutusoraikot Keski-Suomen kunnostetuissa metsäjoissa
Taimenen (Salmo trutta) kutupaikkavalinta Keski-Suomen koskissa
Vesistökunnostusten seurantojen toteuttaminen
Kiintoaineen eroosio ja sedimentaatio virtavesissä - luonnollisesta prosessista virtavesien
ongelmaksi
Taimenten pienpoikasten kevätlaskenta
Kutusoraikon kaltevuusmittaus
Taimenen seurannan ja elvyttämisen kokemuksia Longinojalta sekä Haaganpurolta
Täsmäkunnostus - Mitä Longinojalla on opittu ja saavutettu?
Taimenkosket, soraikot, kunnostukset ja seuranta
Purokunnostusopas
Kalataloudellisten kunnostusten kehittämistyöryhmän raportti
Ecological and social dimensions of restoration success in boreal river systems
Restoration of streams used for timber floating: Egg to fry survival, fry displacement,
over-wintering and population density of juvenile brown trout (Salmo trutta L.)
Ekologisk restaurering av vattendrag
Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskab de naturlige stryg med et varieret dyreog planteliv
Valopäät vallanneet Helsingin ojat
Ørredens (Salmo trutta L.) krav til de fysiske forhold i store vandløb med speciel vægt på
yngelstadiet
https://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Fiskebiologi/Fisk/Oerred/kannibalisme_ho
s_oerred.ashx?la=da&hash=7BFBA6E4DF0AB6777F43E6FFB663CDD51EC8731E
Meritaimen (Salmo trutta m. trutta L.) Raumanjoessa – sähkökoekalastukset, DNA -tutkimus
ja kunnostussuunnitelma
Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014
Suunnitelma Raumanjoen kunnostamisesta taimen- ja kaupunkipurona
Taimenten pienpoikasten kevätseuranta 2020

MMM vahvisti suojeluarvot uhanalaisille ja taantuneille kalalajeille
https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/mmm-vahvisti-suojeluarvot-uhanalaisille-ja-taantuneille-ka
lalajeille
Vaelluskala-liikkeen vetoomus Luonnonsuojeluliitolle
https://taimenkartta.fi/2020/05/vaelluskala-liikkeen-vetoomus-luonnonsuojeluliitolle/
Virtavesikunnostuskurssin tallenteet
https://www.valonia.fi/materiaali/virtavesikunnostuskurssin-webinaarien-materiaalit/
Muita aihetta käsitteleviä sivustoja:
https://taimenkartta.fi/
https://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto
http://kalahavainnot.luke.fi/
http://kalahavainnot.luke.fi/kalalajitieto/fi/taimen/
https://www.luke.fi/kampanja/vaelluskalakantojen-elvyttaminen/
www.palokinkosket.fi
https://www.suomenkalakirjasto.fi/jokien-kalataloudelliset-kunnostukset/
https://kalastusrajoitus.fi/
Kalastuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150379
Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu
https://ylupa.avi.fi/fi-FI
https://amber.international/european-barrier-atlas/
https://www.worldfishmigrationfoundation.com/
https://www.upm.com/fi/vastuullisuus/ymparisto/vedenkaytto/Vesiekosysteemien-suojelu-ja-p
arantaminen/
https://energia.fi/files/2224/Tiekartta_vaelluskalat_2014.pdf
https://damremoval.eu/
https://mapire.eu/
https://virho.fi/
Hyvälaatuinen vesi Euroopassa (EU:n vesidirektiivi)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=legissum%3Al28002b&fbclid=IwAR1c3q3
ljmMjFs2d6Uk1_tdc2ytuVzYkAtZifLr1cX5YiXvjVY14tOaqpGc

