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- Kaakkois-Suomessa pitkät ”perinteet” kunnostuksissa, kuten myös taimenkantojen sähkökalastus ja Dna –tutkimuksissa.

- Paraisten Iktyonomi 03 opiskelijat virtavesikunnostus opintomatkalla mm. Kaakossa 2006.





VIRTAVESIEN KUNNOSTUS:

- Kiinnostus kunnostuksiin 
heräsi jokia kahlatessani 
sähkökoekalastaen

- Opiskellessani kalataloutta 
hain tietoa 
virtavesikunnostuksista 
(1999-2007) sekä 
opinnäyte Vaalimaanjoelta

- Kertynyttä tietoa ja taitoa 
en ole ajatellut 
pantattavaksi, vaan 
avoimuus ja jatkuva 
oppimisprosessi on vienyt 
”mennessään”!

- Hanketyötä ja kunnostuksia 
vuosina 2010-2016



Kunnostuksia Salpausselän molemmin puolin ja eri vesienhoitoalueilla:





Kunnostuksia lukuisten osakaskuntien kanssa (2010-2016):



Kunnostuksia (lohikala)yhdistysten, metsästysseurojen ja kyläyhdistysten kanssa:



Kunnostuksia perhokalastajien kanssa:



Kunnostuksia luonnonsuojelupiirin kanssa:



Kunnostuksia maanomistajien kanssa:





Pieniä kohteita jopa peräkärrillinen ja miestyötunti kerrallaan:



Kunnostuksia urakoitsijoiden kanssa ja viranomaisyhteistyönä:



Hanki kivimateriaalit läheltä, kysy myös lahjoituksena!



Kunnostajan muistilista:

• Kohteen valinta ja taustatiedot (ts. onnistumismahdollisuudet)

• Laadi kunnostus-suunnitelma (vaikka vain A4)

• Lähetä se vesialueen hallinnoijan tms. nimissä ELY-keskuksen vesilainvalvojille

• Hanki maanomistajilta suostumukset liikkua ja kunnostaa

• Sovi kivitoimitukset ja työn ajankohta

• Kunnostusporukka huolehtii, että työ tehdään niin kuin pitääkin

• Keskustelkaa kalastuksen järjestämisestä ja huolehtikaa seuranta!



Tekemällä paranee…tai mitään ei saa, jos ei yritä edes:



Aiemmin tuottamaton jokiosuus laitetaan tuottamaan!



Taimen, Lohi ja Harjus mäti-istutuksia:



Laadukas ja kustannustehokas tapa elvyttää joen lohikalakanta, helppo kuljettaa ja 
aikaa levittää vaikka parikin päivää…mäti ei kuole, kun säilyttää kosteana ja viileässä!:



Mäti-istutuksiin paikalliset mukaan!
- mm. poikii kunnostuksia, tietämystä luonnonkierrosta, kalastuksen säätelyä ja että 
virtavedetkin osakaskunnille arvokkaita



Vuosien 2014, 2015 ja 2016 mäti-istukkaat (Aito Taimen ry):



Mätirasia-istutus itsestään hajoavalla rasialla:
- Renewable egg box to replenish fish stock
http://www.storaenso.com/newsandmedia/renewable-egg-box-to-replenish-fish-stock

http://www.storaenso.com/newsandmedia/renewable-egg-box-to-replenish-fish-stock


Itsestään hajoava ja ympäristöystävällinen sekä kotimainen mätirasia:

- Rasiat on testattu taimenen ja lohen mädillä

- Rasioiden täyttö käy kätevästi purkkien 
sulkumekanismin ja päädyn kautta. 

- Rasian tilavuus (2 dl) mahdollistaa noin 
1000–2000 (kpl) lohen tai taimenen 
mätimunan kuoriutumisen

- Kuoriutumisprosentti mätirasioilla 95-98 %



Mätirasiapoikaset ovat hyväkuntoisia, kuin luonnonpoikaset!



Esimerkkinä viimeiset kolme vuotta Kaakon jokitalkkari -hankkeessa:

• Mäti-istutuksissa käytettiin Rautalammin reitin, Vuoksen sekä Mustajoen taimenkantoja.

• Kaikkiaan vuosina 2014–2016 rasioita asennettiin 218 kappaletta, 26,2 litraa ja 176 525 
mätijyvää. 

• Jokia/puroja tai niiden eri osuuksia vuosittain noin 15-20 kappaletta

• Mäti-istukkaiden tiheydet vaihtelivat yleisesti 10-30 välillä aarilla

• Parhaimmat tiheydet 50-120 kpl aarilla

• Myös nollatuloksia mahtui muutama joukkoon

• Parhaimmat tulokset saatiin kunnostetuilta ja lähes luonnontilaisilta kohteilta tai 
kohteilta, joilla on vähäinen muu lajisto sekä predaatiopaine. 



Pienistä puroista kasvaa suuri virta!
- Tarkastelussa tulee olla koko valuma-alue

- Paikoin jokiemme yläjuoksulla paikallisten taimenten 
luonnonlisääntymistä hyvin poikastiheyksin, mutta melko 
suppealla alueella (30-80 kpl aarilla)!

- Kunnostuksia on lähdetty toteuttamaan joen eri vaiheilla

- Vaellusesteiden poistot lähteneet viimevuosina etenemään

- Viranomaisten kunnostamia kohteita on lähdetty nyt myös ns. 
täydennyskunnostamaan

- Vaeltavat taimenet palaavat nyt täydennyskunnostetuille sekä 
pohjapadoilla vaelluksen mahdollistaville jokiosuuksille

- Jokien taimenkanta vahvistuu ja levittäytyy kuitenkin nyt 
parhaiten ylhäältä alas, myös kustannustehokkaimmin!

- Taimenet ja muut vaelluskalamme palaavat, kun annetaan 
mahdollisuus!

- Kun muutama kutuparikin on, niin en käytä mätiä istutuksiin, 
vaan kunnostamalla, poistamalla vähäisiäkin esteitä ja valistaen
kalastajia!



Muutama viikko täydennyskunnostuksesta 2015:
- Sea trout is spawning in Summa river, Hamina
https://www.youtube.com/watch?v=vz1xbZ8IA_A

https://www.youtube.com/watch?v=vz1xbZ8IA_A


Pari viikkoa kunnostuksesta 2016:
- Summanjoen taimenet ja kudun tarkkailua kutusoraikolla (6.10.2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=5BaxsVj37L8&t=89s

https://www.youtube.com/watch?v=5BaxsVj37L8&t=89s


Turhat padot veks ja kalat niiden ohi!



…ja Ping! 
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