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1. Johdanto 

Rautalammin reitti on sisävesiemme suurin vapaana virtaava ja säännöstelemätön 
reittivesi. Vedenlaadultaan ja ekologiselta tilaltaan Rautalammin reitti on kauttaaltaan 
erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Reitin vesisissä elää puhtaan kirkasvetisen 
eteläsuomalaisen reittiveden kalasto. Rautalammin reitin tärkeimmät kalastettavat 
lajit ovat muikku, ahven, kuha, siika, hauki ja taimen. Taimen lisääntyy luontaisesti 
pääreitin kaikissa koskissa Koivujoelta Tarvaalanvirralle. Simunankoskeen ja 
myöhemmin muihinkin pääreitin koskiin kotiutettiin onnistuneesti Vuoksen kantaa 
oleva harjus 1920-luvun alussa. Monissa koskissa ja ajoittain järvissäkin esiintyy 
vaihtelevasti myös viljelylaitoksilta karannutta tai istutettua kirjolohta. Rautalammin 
reitin taimen on maassamme eniten istutuksiin käytetty taimenkanta. 

Keski-Suomen maakuntakalan, järvitaimenen, kantojen elvyttämiseksi 
koskikalastusta on säädelty maakunnan useimmilla virtavesillä Keski-Suomen 
järvitaimentyöryhmän suositusten mukaan. Siksi villi rasvaevällinen taimen on nykyään 
rauhoitettu useimmilla koskilla, vieheissä suositellaan tai määrätään käytettäväksi 
väkäsetöntä koukkua ja koskikohteilla on yleensä kalastajakiintiö. Kalastuskohteiden 
laatuluokittelua varten kehitettiin Villi taimen-luokittelu, jossa pääpaino on villin 
taimenen suojeluun sopivilla eettisillä kalastussäännöillä. Todistuksena statuksen 
saamisesta kalastuskohteelle myönnetään kunniakirja. 

Kalatalousviranomaiset ja tutkijat ovat ensimmäisinä tiedostaneet taimenkannan 
heikon tilan ja kantaneet huolta Rautalammin reitin taimenen tulevaisuudesta ainakin 
1970-luvulta lähtien. Taimenkannan romahdus näyttää huipentuneen juuri tuolla 
vuosikymmenellä. Ensimmäinen varsinainen taimenkannan hoitosuunnitelma laadittiin 
kuitenkin vasta 1990-luvun puolivälissä. Suunnitelman otsikko oli optimistinen, 
Rautalammin reitin taimen tulee takaisin (Valkeajärvi ym. 1997). Hoitomenetelmissä 
painotus oli järvikalastuksen säätelyssä ja oikeanlaisissa istutuksissa. 
Verkkokalastuksen säätely onkin tuosta ajasta jonkin verran kehittynyt ja 
koskikalastukseen on tullut uusia säädöksiä, mutta ne on todettu riittämättömiksi. 
Vielä ei voida sanoa, että Rautalammin reitin taimen olisi pelastettu.  

Konneveden kunnan ostettua vuonna 2012 Konnevesi-järven seitsemän 
alapuolista koskea Myllykoski Oy:ltä saaden hallintaoikeuden myös kalastukseen, tuli 
ajankohtaiseksi laatia yksityiskohtainen ehdotus taimenen kalastuksen ja suojelun 
yhteensovittamisesta tällä alueella. Aiemman omistajan aikaan vain omistajat ja 
heidän vieraansa kalastivat satunnaisesti reitin neljässä ylimmässä koskessa muiden 
koskien ollessa vuokrattuna. Konneveden kunnalla on tavoitteena saada lupatuloja 
koskikalastuksesta, mutta samalla vahvistaa luonnonvaraista taimenkantaa. Tässä 
suunnitelmassa paneudutaan Rautalammin reitin taimenkannan suojeluun ja 
kalastuksen ohjaukseen pääosin reitin alaosalla Konneveden kunnan omistamilla 
seitsemällä koskella.  
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2. Suunnitelma-alueen kuvaus 
 

Kansallisvedeksi kutsuttu Rautalammin reitti saa alkunsa Pohjois-Savosta Pielavedeltä 
ja päättyy Laukaaseen Keski-Suomessa. Reitillä on mittaa noin 250 kilometriä. Reitin 
järvien pinnat ovat luonnonmukaisella tasolla eikä uoman kokonaan sulkevia patoja 
ole. Veden laatu on reitillä erinomainen. Suurimmat järvet ovat Konnevesi ja Nilakka. 
Reitillä on toistakymmentä merkittävää koskea ja virtaa yhteisalaltaan 44 ha (kuva 1). 
Hyvää taimenen poikastuotantoalaa tästä oli 1990-luvulla seitsemän hehtaaria 
(Valkeajärvi ym. 1997), mutta kunnostusten myötä osuus lienee yli puolet 
kokonaispinta-alasta. Kaikki Rautalammin reitin pääuoman kosket on kunnostettu, 
viimeisimpänä Korholankoskista Hannulankoski valmistui vuonna 2012. 
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Kuva 1. Rautalammin reitin kartta. Merkittävimmät koskipaikat on nimetty ja 
numeroitu. Kartalta puuttuu nimettynä Taikinaisen virta Siikakosken ja Karinkosken 
välistä sekä alin virtavesi, Tarvaalanvirta. Keskeinen selvitysalue on rajattu 
nelikulmiolla. 
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Tässä suunnitelmassa tarkastelemme lähinnä Konneveden ja Kynsiveden välistä 
aluetta, jossa on seitsemän koskea Konneveden kunnalle kuuluvaa koskea: Siikakoski, 
Taikinainen, Karinkoski, Kellankoski, Ylisenkoski, Keskisenkoski ja Hannulankoski.  
Kolme alinta koskea tunnetaan myös Korholankoskien nimellä. Korkeuseroa 
mainittujen järvien välillä (n. 20 km) on noin kahdeksan metriä. Keskivirtaama näissä 
koskissa on noin 50 m3/s. 

Siikakoskella on pituutta 250 m, pinta-ala on 2,4 ha ja korkeuseroa noin 1 metri. 
Puolitoista kilometriä alempana olevalla Taikinaisella on pituutta 220 m, pinta-alaa 
noin 1,7 ha ( 0,3 ha) ja korkeuseroa 17 cm.  Lyhyen hidasvirtaisen osuuden jälkeen 
olevalla Karinkoskella on pituutta 350 m, pinta-alaa 3,3 ha ja korkeuseroa 51 cm. 
Korkeusero pieneni tästä alapuolisen Kellanvirran pinnan noustua Kellankosken 
voimalan padon kunnostuksen yhteydessä 2000-luvun alussa.  

Kellankoskessa on pieni Konneveden kunnan omistama vesivoimala 
(Kellankosken Voima Oy), joka ei kuitenkaan estä kalojen liikkumista. Koski on Keski-
Suomen puoleisista koskista pisin, 650 m ja korkeuseroltaan suurin, 3,1 m. Pinta-alaa 
koskella on 4,5 ha. Alapuolisen virran Vedenveräisen (1,7 ha) jälkeen avautuu Liesvesi, 
josta vedet virtaavat Pesiäissalmen kautta Vanginveteen ja edelleen Korholankoskiin. 
Niistä ylin, Ylisenkoski, on 285 metriä pitkä, korkeuseroa on 66 cm ja pinta-alaa 1,3 ha. 
Länsirannalla sijaitsee kaksi kalankasvatuslaitosta. Seuraavana on vuorossa 
Keskisenkoski, jota edeltää puolisen kilometriä pitkä suvantomainen osuus. 
Keskisenkoskella on mittaa 650 m, korkeuseroa noin 1,0 m ja pinta-alaa 2,5 ha. Alin 
Korholankoskista, Hannulankoski, on 330 m pitkä enimmäkseen hidasvirtainen alue 
alaltaan 1,6 ha.  Edellä mainitut hydrologiset luvut perustuvat Anssi Elorannan 
laatimaan kunnostussuunnitelmaan kyseisille koskille (Keski-Suomen ELY-keskus).  
Nämä pinta-alatiedot ovat suurempia kuin Valkeajärvi ym. (1997) julkaisussa, jossa 
koskipinta-alaan on otettu mukaan vain taimenen poikastuotannolle soveltuvat alueet.  
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Hannulankoski. Kaikki kuvat Pentti Valkeajärvi. 

 

3. Taimenen elinpiiri ja kannan tila 

3.1. Villit taimenen vaeltavat eri tavoin kuin istukkaat 

 

Rautalammin reitillä eli 1970-luvulle asti elinvoimainen järvitaimenkanta. Jokaisella 
suurella koskella lienee käynyt kudulla parhaimmillaan kymmeniä tai jopa satoja 
järvitaimenia (Oinonen 1923, Valkeajärvi, julkaisematon). 2000-luvulla reitin koskissa 
ovat kuteneet pääosin pienet ja keskikokoiset taimenet (Valkeajärvi ym. 2012), joista 
lähes kaikki ovat suomunäytteistä tehtyjen kasvuanalyysien perusteella olleet 
paikallisia tammukoita (Oraluoma 2011). Sukukypsän kokoisten vähintään 60 sentin 
pituisten vaellustaimenten nousu Vaajakosken kalatien kautta yläpuolisille reittivesille 
hyytyi 1970-luvulla ja on 1990- ja 2000-luvuilla ollut keskimäärin viisi yksilöä vuodessa 
(Valkeajärvi ym. 2012). Päijänteeltä ei siis vaella tällä hetkellä ainakaan suuria taimenia 
Konneveden koskiin. Vaeltavan taimenen on lähes hävittänyt voimakas järvi- ja 
koskikalastus. 
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Kuva 2. Siikakoskesta vuosina 2007–2012 vapavälinein pyydystettyjen ja koskeen 
vapautettujen merkittyjen villien taimenten saantipaikat tammikuun 2013 loppuun 
mennessä.  
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Jokitaimenilla tehtyjen merkintätutkimusten mukaan osa niistä vaeltaa kuitenkin yhä 
järviulapoille syönnökselle. Muun muassa Koivujoen taimenet vaeltavat kahden 
merkkipalautuksen perusteella alavirtaan Pielavedelle. Siikakosken ja Kellankosken 
välisellä alueella on merkitty vuosina 2007–2012 yhteensä 1 097 villiä luonnosta 
pyydystettyä 20–65 cm:n taimenta (osa on rasvaeväleikattuja koskeen sopeutuneita 
istukkaita).  Näistä koskista vaellus suuntautuu pääosin ylöspäin Etelä-Konnevedelle 
(Valkeajärvi ym. 2012, kuva 2). Muutama näissä koskissa merkityistä taimenista on 
lähtenyt myös alavirtaan Kynsivedelle ja Kuusvedelle, mutta ylävirtaan vaeltavia on 
ollut noin 90 %. Käyttäytymismalli on jokseenkin erilainen verrattuna kaksivuotiaisiin 
istukkaisiin, jotka vaeltavat välittömästi istutuksen jälkeen alavirtaan jopa Päijänteelle 
asti (Syrjänen ym. 2010). Kaikki Konnevedestä saadut merkityt taimenet on otettu 
saaliiksi, kun taas jokseenkin kaikki Siikakoskesta saadut on vapautettu. 

 Rautalammin reitin koskilta järville lähteneistä taimenista monikaan ei selviä 
kudulle 1–3 vuoden vaellukseltaan voimakkaan kalastuskuolevuuden takia. Siikakoski–
Kellankoski -alueella viime vuosina 40 sentin pituisina tai suurempina merkittyjen ja 
järvivaellukselle lähteneitten taimenten pyyntikoko oli keskimäärin vain kolme senttiä 
suurempi kuin merkintäpituus. Kun tästäkin kasvusta osa on tapahtunut virtavedessä 
ennen järvivaellusta, ovat kalat ehtineet kasvaa järvessä vain sentin tai kaksi ennen 
pyyntiä. Suuri osa Konnevedelle pyrkivistä taimenista tapetaan heti Siikakosken 
yläpuolelta ja Mieronvirrasta.  

Villien taimenten merkintöjä on tehty Konneveden koskien lisäksi noin 
kymmenessä virtavedessä Keski-Suomessa viimeisen runsaan kymmenen vuoden 
aikana. Niiden avulla on saatu merkittävää uutta tietoa taimenen vaelluksista 
(Valkeajärvi ym. 2012, Syrjänen, julkaisematon). Ylävirtaan suuntautuva 
syönnösvaellus on havaittu oletettua yleisemmäksi. 

3.2. Villien taimenten osuus saaliissa pieni 

 
Villien taimenten osuus saaliissa kuvastaa hyvin kannan tilaa ja varmistaa muiden 
mittareiden (poikastiheys, kutupesien määrä ja koko) antamaa tulosta. Etelä-
Konnevedeltä pyydystetyistä taimenista on kirjanpitokalastajien havaintojen mukaan 
ollut ehjäeväisiä eli villejä yksilöitä noin 10 % (kuva 3, Valkeajärvi ym. 2012). 
Siikakosken saalistaimenista 70–90 % on viime vuosina ollut villejä yksilöitä.  
Taikinaisessa, Karinkoskessa ja Kellankoskessa tilanne on jokseenkin sama. 
Korholankoskissa villien taimenten osuus on pienempi istutusten vuoksi. Ylisenkosken 
vuokraajan Perhokalastajat ry:n mukaan villien osuus vuonna 2011 oli 45 %. Myös 
luontainen poikastuotanto on näissä koskissa hyvin heikkoa (ks. tuonnempana). 
Valtaosa Siikakosken merkintäpyynneissä saaduista taimenista on ollut 30−45 sentin 
pituisia. Vähintään 60-senttisiä vaeltavan taimenen minimikoon ylittäviä taimenia on 
saaliissa ollut vuosittain 1−1,5 %. 
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Kuva 3. Villien taimenten ja istukkaitten suhde Konneveden (n = 21—83 vuosittain) ja 

Siikakosken (n = 36—218) taimensaaliissa (kaikki kokoluokat) rasvaevien tarkastuksen 

perusteella.  Ehjä rasvaevä on villin kalan tuntomerkki. 
 

3.3. Kutupesät pieniä 

 
Konneveden koskilla kutupesiä on kartoitettu ja mitattu vuodesta 2007 lähtien 
vaihtelevalla intensiteetillä. Konneveden alapuolella olevista neljästä ylimmästä 
koskesta kahlaamalla löytyneiden kutupesien lukumäärät ovat olleet 2000-luvulla 
yleensä 0−10 pesää per koski (taulukko 1). Naarastaimen tekee nykytietämyksen 
perusteella yleensä yhden kutupesän. Pesiä on ollut eniten Siikakoskessa. Reitin 
suurten koskien keskiuomaa ei yleensä pystytä kahlaamaan, joten osa pesistä jäänee 
laskematta. Kudulla käyneiden naaraiden lukumäärä lienee siten ollut Siikakoskella 
vuosittain 10−30 yksilöä ja muilla koskilla vähemmän. Karinkoskella naaraskutukanta 
lienee pesämäärien perusteella alle kymmenen yksilöä, ja Taikinaiselta ei ole 
toistaiseksi löytynyt lainkaan kutupesiä. Syksyllä 2012 Siikakoskesta löytyi 
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ennätykselliset 40 pesää, joten kuteneita naarastaimenia lienee ollut 40−60. Se onkin 
yksi harvoista valopilkuista Keski-Suomen taimenkantojen seurannoissa vuonna 2012.  

Rautalammin reitin yläosalta Äyskoskelta ja Tyyrinvirralta löytyi 20−30 pesää 
vuosina 2011−2012, vaikka koskia ei tarkastettu kokonaan. Näiden kahden kosken 
naaraskutukanta lienee siten suuruusluokkaa 30−70 yksilöä. Kaikkien koskien ja 
Koivujoen kutupesät ovat kuitenkin yleensä pieniä, sillä valtaosa pesistä on 
kokonaispituudeltaan 1−1,5 metriä. Suurimmat pesät ovat vuosittain reitillä 3−4 metrin 
pituisia. Pesien keskipituus eri koskilla on ollut 1,3−1,7 metriä. Keskipituus 
Rautalammin reitillä on siten paljon pienempi kuin järvitaimenen muilla tunnetuilla 
kutujoilla 2000-luvulla.  

Inarijärveen laskevalla Juutuanjoella ja sen sivujoella Vaskojoella pesien 
keskipituus oli 3,0 metriä, Karjalan Paana- ja Pääjärven laskevissa Oulankajoessa 3,0 
metriä ja Kuusinkijoessa 2,5 metriä, Vänerniin laskevassa Gulspångälvenissä 3,0 metriä 
ja Heinäveden reitin Kermankoskellakin 2,5 metriä (Jukka Syrjänen, Kimmo Sivonen, 
Olli Sivonen ja Jouni Kivinen; Jyväskylän yliopisto, julkaisematon). Pesien pituuden 
perusteella Rautalammin reitin koskissa kutevat pääosin 30−50 sentin pituiset 
naarastaimenet. Koiraat ovat luultavasti tätä pienempiä. Isojen taimenten vähäisyys 
perhokalastuksen saaliissa reitin kaikissa koskissa (joista saalistietoja) täsmää hyvin 
kutupesien pienen koon kanssa. 
 

Taulukko 1. Taimenen kutupesien lukumäärät kuudessa Konnevesi-järven alapuolisessa 
koskessa (kokonaismäärät ja yli kaksimetriset pesät).    
 

Koski/          Siikakoski Taikinainen Kellankoski Ylisenkoski Keskisenkoski

pesiä kpl yht > 2 m yht > 2m yht > 2m yht > 2 m yht >2m yht >2m

2007 8 1

2008

2009 8 3 10 3

2010 10 0 0 0 7 4 1 0

2011 11 2 0 0 4 3 3 2

2012 40 24 0 0 5 2 4 3 10 5 17 9

Karinkoski

 

 

3.4. Taimenen poikastiheys alhainen 

 
Vuosina 1996−2012 taimenen kesänvanhojen poikasten tiheys on ollut Siikakoskella 
keskimäärin 23, Kellankoskella 13 ja Simunankoskella 37 yksilöä/100 m2. Nämä 
edustavat Rautalammin reitin alaosan ja myös koko reitin parhaimmistoa (taulukko 2). 
Reitin kaikilla muilla koskilla ja Koivujoella poikastiheys on ollut keskimäärin 1−11 
yksilöä/100 m2 (Valkeajärvi ym. 2012, Valkeajärvi, julkaisematon). Pääreitin kaikkiin 
koskiin on istutettu keskimäärin joka toisena vuotena taimenen mätiä, 
vastakuoriutuneita poikasia tai kesänvanhoja poikasia usein ennen syksyn 
sähkökoekalastusta, mikä vaikeuttaa luonnontuotannon arviointia. Pelkästään 
luonnonkudusta peräisin olevien poikasten tiheys on todennäköisesti edellä mainittuja 
arvioita matalampi. Kehityssuunta on ollut viime vuosina huolestuttavasti alaspäin. 
Tämä voi johtua osittain poikkeuksellisen kuumista kesistä (2010, 2011), jolloin suuri 
osa poikasista on voinut menehtyä. 
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Rautalammin reitin kutukoskissa poikastiheys voisi kuitenkin olla paljon 
suurempi. Potentiaalia elinympäristön puolesta ainakin on. Vertailuarvoja voidaan 
hakea läheltä ja kauempaa. Arvajan reitin Kivikoskessa Kuhmoisissa taimenen 
poikastiheys oli keskimäärin 120 yksilöä/100 m2 vuosina 1984−1993 (Syrjänen ja 
Valkeajärvi 2010), kun vaeltavat naaraat vielä kutivat koskessa. Kuusamon Kitkajoessa 
poikastiheys oli keskimäärin 43 yksilöä / 100 m2 vuosina 1987−1994 (Mäki-Petäys ym. 
1999). Ruotsin Vindeljoen yläosalla Storvindeln-järven vaeltavan taimenen 
pääasiallisella lisääntymisalueella poikastiheys oli keskimäärin 60 yksilöä / 100 m2 
vuosina 2006−2012 (Magnus Bidner, Ekom Ab, julkaisematon). Tämä alue on kuuden 
kilometrin pituinen ja sijaitsee Sjöforsenin ja Järnforsenin välillä. Alueen parhaimmalla 
koskella poikastiheys oli kuitenkin keskimäärin 130 yksilöä / 100 m2. Ruotsin 
Dammånilla Storsjön-järven vaeltavan taimenen pääasiallisella lisääntymisalueella 
poikastiheys oli keskimäärin 21 yksilöä / 100 m2 vuosina 2002−2008 (Andersson ja 
Wikman 2010). Ruotsin Vättern-järveen laskevista pikkujoista kuusi jokea on ollut 
seurannassa 1990-luvulta lähtien. Taimenen poikastiheys oli näissä keskimäärin 67 
yksilöä / 100 m2 vuosina 1996−2012, mutta parhaimmassa joessa Röttleåssa 
keskimäärin 148 yksilöä / 100 m2 (Olsson ja Johansson 2013). Kaikkien edellä 
mainittujen jokien tiheysarvot koostuvat villeistä poikasista.  

 
 

Taulukko 2. Taimenen poikastiheydet Rautalammin reitin alaosan koskissa vuosina 

1996–2012. 

Joki/Vuosi 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keskiarvo

Siikakoski 32,3 28,2 23,8 22,1 8,5 45,4 32,1 14,4 30,2 22,3 9,1 10,3 23,2

Taikinainen 6,1 7,6 0,6 7,6 7,2 0,0 4,6 5,5 15,4 3,7 3,6 0,0 5,2

Karinkoski 6,0 1,5 6,0 19,0 10,1 18,5 10,0 23,7 6,1 7,0 0,1 9,8

Kellankoski 4,8 3,0 1,9 12,2 7,0 11,7 24,3 20,2 29,4 21,2 12,8 2,7 12,6

Ylisenkoski 7,8 1,2 4,4 3,0 7,8 6,0 0,4 0,8 3,9

Keskisenkoski 3,1 7,0 1,3 1,6 0,3 2,0 2,7

Simunankoski 57,9 22,1 27,6 54,3 57,4 34,4 40,1 16,3 37,9 15,1 48,6 58,0 38,3 26,1 24,1 13,3 48,8 36,5

Tarvaalanvirta 0,0 0,0 3,5 5,0 2,1

Keskiarvo 57,9 22,1 12,8 20,7 17,5 13,3 40,1 10,0 9,6 13,1 48,6 27,5 16,0 21,8 15,5 6,6 8,7 12,0

  

Rautalammin reitin taimen on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella ja yksityisillä 
viljely-yrityksissä emokalanviljelyssä, ja kannan tuottamaa mätiä ja poikasia istutetaan 
koko Kymijoen vesistöön ja muuallekin. Istutusten tuotto on merkintätutkimusten 
perusteella laskenut Kymijoen vesistössä huomattavasti 2000-luvulla verrattuna 1990-
lukuun (Syrjänen ym. 2010, 2011). Viljelykantaa on uudistettu järvivaelluksen tehneillä 
sukukypsillä yksilöillä viimeksi 1970-luvulla. Tämän jälkeen on yhdistetty Rautalammin 
taimenen eri viljelyparvia. Kantaa on uudistettu 2000-luvun alussa Siikakoskelta ja 
Simunankoskelta kerätyillä kesänvanhoilla jokipoikasilla, jotka ovat suurella 
todennäköisyydellä pääasiassa paikallista vaeltamatonta kantaa. 
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4. Muut kalastuksen kohteena olevat kalalajit 
Rautalammin reitillä esiintyy kolme siikamuotoa; pikkusiika eli murokas, järvisiika ja 
planktonsiika (Valkeajärvi 1984). Näistä planktonsiika kutee yksinomaan virroissa. 
Ainakin Konnekoskessa näitä kookkaaksi kasvavia siikoja on tavattu kutemassa 
marraskuun lopulla viime vuosiin asti. Konnekoskeen nousee kudulle lokakuussa myös 
järvisiian osapopulaatio. Siian kudusta Siikakoskessa ei ole paljon tietoa, mutta jo 
kosken nimikin siihen viittaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
koekalastuksessa 1990-luvun saatiin saaliiksi muutamia sukukypsiä planktonsiikoja. 
Virtakutuiset siikakannat ovat taantunet sisävesillä. Planktonsiika on luokiteltu 
Punaisessa kirjassa (2010) vaarantuneeksi (Rassi ym. 2010). Rautalammin reitillä kanta 
on todennäköisesti tätäkin uhanalaisempi. RKTL:n emokalapyynneissä 2000-luvulla 
Konnekoskesta on saatu hyvin niukasti kudulle valmistautua siikoja lypsettäviksi. Myös 
vapakalastajien kokemukset ovat samansuuntaisia. 

Harjus on taimenen ohella toinen koskikalastuksen päälajeista. Harjuksen 
tavallisin pyyntikoko on 35−45 senttiä, mutta koskissa esiintyy myös yli 50-senttisiä 
harjuksia. Harjuskanta on kohtalaisen voimakas Siikakoski–Kellankoski-alueella, mutta 
kalastajien havaintojen perusteella heikentynyt Korholankoskilla, varsinkin niistä 
Hannulankoskella. Syynä voi olla äskettäin tehty kunnostus, jonka aiheuttama 
mahdollinen häiriö on toivottavasti ohimenevä ilmiö.  

Siikakosken ja Taikinaisen sekä Karinkosken ja Kellankosken välisillä järvimäisillä 
suvantoalueilla elää myös kohtalaisen voimakas haukikanta. Hauesta olisi mahdollista 
tuotteistaa kalastuskohde erityisesti ulkomaisille kalastusmatkailijoille, mutta tämä 
vaatisi todennäköisesti suurten haukiyksilöiden pyynnin rajoittamista, jotta 
saalisvarmuus suuriin yksilöihin kasvaisi.  

Reitin kirjolohet ovat viljelylaitoksilta karanneita, eikä laji lisäänny luontaisesti 
koskireitillä. 

5. Kalastus koskilla 2000-luvulla 
Siikakoski-Kellankoski -välillä kalastus on 2000-luvulla ollut hyvin vähäistä. Omistajia eli 
Myllykoski Oy:n ja Kellankosken Voima Oy:n väkeä on käynyt harvakseltaan koskilla, 
joskus myös heidän vieraitaan, mutta varsinkin viime vuosina pyyntiponnistus ei 
suuresti rasittanut taimenkantaa (Jarmo Lehmonen, suullinen tiedonanto). 
Saalistilastoa ei ole käytettävissä, mutta kookkaimpien taimenten tiedetään olleen 3–5 
kilon painoisia. Kalastajat ottivat mittakalat (yli 40-senttiset) yleensä ruokakaloiksi, 
eivätkä juuri soveltaneet yleistynyttä villien taimenten vapauttamiskäytäntöä. 
Taikinainen ja Karinkoski ovat olleet jo vuosia kokonaan rauhoitettuna kalastukselta. 
Tämä ei sulje pois salakalastusta, jota lienee tapahtunut huhujen mukaan jonkin 
verran. 

Korholankoskista ylin eli Ylisenkoski (Yläisenkoski) on ollut useita vuosia 
vuokrattuna Perhokalastajat ry:lle. Saalistietoja on vuosilta 2008−2012. 
Saalistaimenten (≥ 45 cm) lukumäärä on Juhani Suomelan mukaan ollut vuosittain 
39−69 kpl. Lähes joka vuosi on saatu 1−4 kpl hiukan yli 60 cm:n mittaisia taimenia 
suurimman ollessa 70 cm ja 4,6 kg.  Vuonna 2012 suurin taimen oli kuitenkin vain 58-
senttinen. Saalistaimenista (≥ 45 cm) on vapautettu 53−77 %.  Kalastusvuorokautta 
kohden saalista on tullut 0,7−0,8 kalaa. Villien taimenten osuus saaliissa oli 45 % 
vuonna 2011 ja 46 % vuonna 2012. Harjuksia (≥ 37 senttiä) saatiin näinä vuosina 



15 

 

saaliiksi 7−23 yksilöä. Suurimman harjuksen pituus oli 50 senttiä. Kesän 2012 
harjussaalis oli jakson heikoin ja suurin yksilökin oli vain 45 senttiä. 

Keskisenkosken kalastusoikeus on jo pitkään ollut vuokrattuna Kärkkäälän 
osakaskunnalle, joka myy kalastuslupia halukkaille. Luvanmyyjä Ari Korhosen mukaan 
viime vuosina on myyty 600−700 lupaa vuodessa, vuonna 2012 kuitenkin vain noin 500 
lupaa. Kävijöitten määrä väheni arvatenkin korkean vedenpinnan vuoksi ja ehkä myös 
lisääntyneitten kalastusmahdollisuuksien vaikutuksesta muissa reitin koskissa (esimies 
Hannu Heiskasen arvio). Koskessa on saanut kalastaa seitsemän kalastajaa 
samanaikaisesti. Saalisvarmuuden parantamiseksi pyyntikokoisia taimenia istutetaan 
vuosittain 300–500 kg, tai jos niitä ei ole saatavissa niin pienempiä taimenia. 
Istukastaimenen alamitta on 40 senttiä, ja niitä on saanut ottaa vuorokausiluvalla 
kolme. Villi taimen on ollut rauhoitettuna pari vuotta. Väkäsetöntä koukkua on 
suositeltu käytettäväksi sekä perho- että uistinkalastuksessa.  Saalistiedot on pyydetty 
jättämään virran rannalla olevaan postilaatikkoon, mutta heikoin tuloksin. Kookkaita 
usean kilon painoisia taimenia tiedetään kuitenkin koskesta saadun vuosittain 
muutamia. 

Hannulankoski on ollut neljä vuotta vuokrattuna Koskikalastajat ry:lle. Vuonna 
2012 koskella kalastaneet saivat saaliikseen 85 kpl yli 40 cm:n taimenta. Näistä 24 
kalaa ylitti 50 cm mitan, ja seitsemän kalaa oli yli 60 sentin pituisia, mutta kuitenkin 
alle 70-senttisiä. Rasvaevien tarkastuksista ei ole pidetty kirjaa, mutta Petri Hämäläisen 
omien havaintojen mukaan villien taimenten osuus on ollut noin 55 %. Kalastajat ovat 
vapauttaneet kaikki saalistaimenet ja käyttäneet väkäsettömiä koukkuja. Harjuksia ei 
ole koskessa havaittu vuonna 2010 tehdyn uomakunnostuksen jälkeen.  Yhdistyksen 
puheenjohtaja Simo-Pekka Helander on tästä huolestunut, sillä aiemmin 
Hannulankoskessa on ollut vahva harjuskanta. Kirjolohia ilmoitetaan saadun neljä. 
Vuokraaja on istuttanut koskeen vuosittain 1300−1500 yksivuotiasta eväleikattua 
taimenta. 

6. Ehdotus kalastusjärjestelyiksi  
Tässä suunnitelmassa ehdotetaan Konneveden seitsemän kosken kalastuskäytännön 
pääperiaatteeksi kalastuksen ekologista kestävyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
koskikalastus ei aiheuta merkittävää vahinkoa alueen kalakannoille. Kaikille koskille 
suositellaan siten villien taimenten vapauttamista, kalastajakiintiöitä (vapakiintiöitä), 
rauhoituspäiviä, kahluurajoituksia ja vieheen koukku- ja väkäsrajoituksia. Tämä 
tarkoittaa sitä, että koskikohtaisten sääntöjen tulisi olla vähintään Villi taimen -tasoa, 
mutta mieluiten Villi taimen pro -luokan tasoa.  

6.1. Kaikkia seitsemää koskea koskevat säännöt 

 Villi taimen (ehjä rasvaevä) on rauhoitettu ja vapautettava mahdollisimman nopeasti. 

 Kalastuskausi on 15.3.−10.9. Talvikalastusta ei suositella, joskin kiinnostusta voi siihen 
testata kun ilman lämpötila on korkeampi kuin −2 Celsius-astetta. 

 Syysrauhoitus on lakisääteinen 11.9.−15.11. ja jatkuu koskilla maaliskuulle kuten edellä 
todettiin. 



16 

 

 Kahluukielto on syysrauhoituksesta toukokuun viimeiseen päivään asti (11.9.−31.5.). 
Jos kutupesälaskennalla voidaan kartoittaa koskista kutupesättömät alueet, kahlaus 
voidaan sallia tällaisilla alueilla ympäri vuoden. 

 Kaikilla koskilla vieheessä saa olla vain yksi yksihaarainen koukku, joka on väkäsetön tai 
josta väkänen on puristettu pois.  

 Kalahaavissa suositellaan käytettäväksi tiheäsilmäistä solmutonta havasta. 

 Vapautettavan kalan saa nostaa ilmaan vain valokuvausta varten enintään viiden 
sekunnin ajaksi. Koukku pitää irrottaa ja kala mitata vedessä. 

 Merkittyjen kalojen merkkikoodi pitää lukea ja tiedot tulee lähettää Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen merkintätoimistoon: 
http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/kalamerkinta/palauta_kalamerkit. Samalla 
merkkikalan pyytäjä osallistuu vuosittaiseen arvontaan. 

 Jos pintaveden lämpötila on kesällä 20 Celsius-astetta tai enemmän, kalastus koskilla 
keskeytetään niin pitkäksi aikaa, että lämpötila laskee tämän rajan alapuolelle. 
Automaattimittari helpottaisi lämpötilan seurantaa.  

6.2. Siikakoski, Taikinainen, Karinkoski ja Kellankoski 

Näiden koskien kalastus kannattaa järjestää niin, että kukin kohde vuokrataan 
vuorokauden jaksoissa. Taikinainen ja Karinkoski voidaan yhdistää yhdeksi kohteeksi. 
Edellä mainittujen yleisten ohjeiden lisäksi ehdotetaan seuraavia lisäjärjestelyitä: 

 Myös istukastaimen (eväleikattu) on näillä koskilla rauhoitettu ja vapautettava 
välittömästi 

 Harjus on rauhoitettu ja vapautettava viipymättä. 

 Siika on rauhoitettu ja vapautettava viipymättä. 

 Kalastajakiintiö on Siikakoskella neljä, Taikinaisella kaksi, Karinkoskella kolme ja 
Kellankoskella neljä kalastajaa.  

 Rauhoituspäiviä ovat Siikakoskella maanantai ja torstai, Taikinaisella ja Karinkoskella 
tiistai sekä Kellankoskella keskiviikko. Näille päiville ei myydä kalastuslupia. 

 Vuorokausirauhoitusaika näillä koskilla on joka päivä klo 8−12. 

 Siikakoskella on sallittu vain perhokalastus perhokalastusvälineillä. Perhokalastuksessa 
suositellaan käytettävän pieniä ja keskikokoisia koukkuja perhoissa eli kokoa 6 ja sitä 
pienempiä koukkuja, jotta vapautettavat kalat vahingoittuvat mahdollisimman vähän. 

 Kalastuksessa ei saa käyttää lyijyä siimassa lisäpainona. 

6.3. Ylisenkoski, Keskisenkoski ja Hannulankoski 

Ylisenkoski ja Hannulankoski soveltuvat parhaiten ryhmien vuokrattaviksi vähintään 
vuosi kerrallaan, koska koskien rannoilla ei ole Konneveden kunnan maata. Kosket ovat 
olleetkin jo pitkään vuokrattuina kalastusseuroille. Vapakiintiön osalta vastuu 
kohtuudesta jätetään vuokraajille. 

http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/kalamerkinta/palauta_kalamerkit


17 

 

Keskisenkoski suositellaan vuokrattavaksi osakaskunnalle entiseen tapaan ja 
pidettäväksi yleisenä lupakoskena. Vapakiintiöksi samanaikaiseen kalastukseen 
ehdotetaan enintään 5 vapaa.  Näillä kolmella koskella tulisi noudattaa yleisten 
sääntöjen lisäksi seuraavaa: 

 Istukastaimenelle (rasvaeväleikattu) suositellaan yhden kalan kalastajakohtaista 
saaliskiintiötä vuorokaudessa. Alamitta on 50 cm. 

 Harjuksia saa kalastaja ottaa yhden vuorokaudessa paistikaloiksi. Tähän sovelletaan 
välimittaa, jolloin sallittu saaliskoko on 35−40 cm. 

 Siikoja saa kalastaja ottaa ruokakalaksi yhden vuorokaudessa koosta riippumatta. 

6.4. Hauen kalastuksen erityismahdollisuudet 

Hauen vapakalastukselle on oivalliset mahdollisuudet Siikakosken ja Taikinaisen sekä 
Karinkosken ja Kellankosken välisillä hitaasti virtaavilla järvimäisillä vesialueilla.  Jos 
tästä halutaan kehittää erityiskalastuskohde (tai kohteet), niin suosittelemme hauelle 
seuraavia kalastussääntöjä: 

 Vieheessä saa olla yksi yksihaarainen koukku, joka on väkäsetön tai josta väkänen on 
puristettu pois. 

 Hauella on yhden kalan kalastajakohtainen vuorokausisaaliskiintiö.  

 Hauen ylämitta on 70 cm.   

 Jos vapautettava hauki nostetaan veneeseen, siihen pitää käyttää haavia, ja veneessä 
pitää olla kalaa varten vesiastia tai solumuovimatto. 

 Haukea voi kalastaa ympäri vuoden 

6.5. Muita suosituksia 

 Harjuksen tarkoituksellista pyyntiä toukokuussa kutuaikana tulee välttää. 

 Kaikenkokoiset kirjolohet suositellaan otettavaksi ruokakaloiksi. 

 Haukia ja muita edellä mainitsemattomia kalalajeja (esim. ahven, särki) saa ottaa 
ruokakaloiksi ellei jostakin syystä ole syytä toisin toimia (ks. edellä hauki). 

 Virrasta pois nostetut kalat pitää käyttää ruuaksi eikä mitään kaloja saa jättää rannalle. 

7. Koskikalastajien pyynnin ja saaliin seuranta 
Pyyntiponnistuksen ja kalansaaliin seurannan pitää olla yksi kalastustoiminnan 
perustoista. Seurannat antavat tietoa kalastajista itsestään, pyyntiponnistuksen 
määrästä, käytetyistä kalastusvälineistä ja -menetelmistä sekä kalakantojen tilasta. 
Saaliista voidaan erotella eri kalalajien ja eri kokoluokkien osuudet, ja taimenista villit 
yksilöt ja istukkaat. Yhdistettynä pyyntiponnistukseen saaliista voi laskea yksikkösaaliin 
eri lajeille ja kokoluokille. Kalastuksen ja kalakantojen tilaa voidaan seurata näillä 
tulosmuuttujilla vuosittain, ja saalistiedot voidaan yhdistää varsinaisen kalabiologisen 
seurannan tietoihin (ks. kohta 10). Saalispalautteista lasketetuilla tunnusluvuilla 
voidaan vertailla Konneveden seitsemää koskea keskenään, mutta jos vastaavaa tietoa 
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löytyy muilta koskikohteilta Suomesta tai ulkomailta, vertailu voi antaa vielä 
mielenkiintoisempaa ja hyödyllisempää tietoa. 

Kaikkien seitsemän kosken kalastukseen tulisi kuulua saalispalaute jokaiselta 
kalastajalta kaikilta kalastusvuorokausilta. Saalispalautteessa kalastaja ilmoittaa 
tehokkaan kalastusaikansa tunteina, käyttämänsä viehetyypin (millainen perho tai 
millainen uistin) sekä saamansa kaiken saaliin luokiteltuna lajeittain ja kokoluokittain. 
Ruoaksi otetut kalat tulee merkitä palautteeseen, ja taimenista pitää ilmoittaa myös 
alkuperä, eli onko kala villi vai istukas. Saalispalautteessa on hyödyllistä myös kysyä 
kalastajien näkemyksiä ja palautetta kalastuskohteesta ja sen kalastusjärjestelyistä. 

Saalispalautteiden käsittely tulisi organisoida ja käsittelyyn pitäisi ohjata myös 
hieman varoja, jotta kalenterivuoden palautteiden yhteenveto olisi käytettävissä 
seuraavana vuonna. 

8. Kalaistutukset 
Kaikki Rautalammin reitin alkuperäiset kalalajit sekä vesistöön kotiutettu harjus 
lisääntyvät reitin puhtaissa vesissä ja ovat sellaisenaan vesireitin parasta antia. Siksi 
kalastustoiminnan periaate koskilla on kalastaa pääasiassa luonnossa syntyneitä kaloja. 
Taimenen poikastuotanto on nykyään selvästi koskien tuotantopotentiaalin 
alapuolella. Tämä johtuu voimakkaasta pyynnistä järvillä ja virtaavissa kapeikoissa, 
mikä estää järvivaellukselle pyrkiviä vaeltajia pääsemästä kasvualueille ja palaamasta 
sieltä aikanaan kudulle. 

Taimenen poikastuotantoa voidaan lisätä mäti-istutuksilla sellaisissa koskissa, 
joissa poikastiheys on syys-lokakuun sähkökoekalastusten perusteella jatkuvasti 
matala, eli alle 10 yksilöä/100 m2, tai kohtalainen, eli 10−20 yksilöä/100 m2. Mäti-
istutuksista luonnossa syntyneet poikaset ovat villeiksi tulkittavia. Mäti-istutusten 
onnistumista pitäisi kuitenkin seurata, sillä istutukset ovat nostaneet taimenen 
poikastiheyksiä keskimäärin vain noin 20 % Kymijoen vesistön istutuskohteilla, joilla 
taimen lisääntyy luontaisestikin (Syrjänen ym. 2013).  

Mäti-istutusten onnistumista seurataan määrittämällä poikastiheys 
sähkökoekalastamalla sekä ottamalla poikasnäytteitä, joista voidaan määrittää 
istukkaiden osuus otoliittien tarkastuksella, jos mäti on värjätty viljelylaitoksella 
alitsariinipunainen S -väriaineella. Jos istutuskohteen poikastiheys on jatkuvasti matala 
huolimatta vuosittaisesta mäti-istutuksesta eikä otoksissa näy alitsariinivärjättyjä 
poikasia, istutusmenetelmässä saattaa olla korjaamisen ja kehittämisen tarvetta. Jos 
taas poikastiheys on matala, mutta osa poikasista on peräisin mäti-istutuksista, 
kohteen uoman laatua ja poikasille sopivien monimuotoisten ranta- ja pohjakivikoiden 
sekä liekopuiden määrää tulisi selvittää. Vaikka Konneveden kaikki seitsemän koskea 
on kunnostettu kertaalleen 2000-luvulla, lisäkunnostuksen tarve on paikoin ilmeinen.   

Vaihtoehtoisesti mädin asemasta voidaan käyttää juuri uimaan oppineita 
taimenen poikasia. Näiden istutusten onnistumista tulee seurata samoin kuin mäti-
istutusten. Yksi ja kaksivuotiaiden poikasten istuttamista voidaan harkita, jos kosken 
poikastiheys on jatkuvasti matala eikä mäti- tai pienpoikasistutus tuota tulosta. 
Kokemukset kaksivuotiaista taimenista eivät kuitenkaan tue juurikaan koskikalastusta, 
sillä ne vaeltavat lähes välittömästi alavirtaan hyvinkin kauas. Yksivuotiaina istutetuista 
taimenista saadaan enemmän saalista istutuskoskesta ainakin Kalkkistenkosken 
kokemusten perusteella (Valkeajärvi ym. 2010).  
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Tavoitteena on tilanne, jossa taimenia tai taimenen mätiä ei tarvitsisi istuttaa 
koskiin lainkaan, vaan luontainen kutukanta olisi riittävän suuri ylläpitämään hyvää 
(20−40 yksilöä/100 m2) tai erinomaista (40−80 yksilöä/100 m2) poikastiheyttä ainakin 
useimmilla reitin koskilla. Tähän on kuitenkin vielä matkaa. 

Koskikohtaisesti tarkastellen mätiä ja jokipoikasia kannattaa istuttaa edellä 
kerrotuissa tilanteissa lähes kaikkiin koskiin. Vain Siikakoskessa tarve ei ole aivan 
akuutti. Pyyntikokoisia taimenia ei pidä istuttaa ainakaan Siikakoski-Kellankoski-välille, 
sillä tavoitteena pitää olla koskikalastuskohteen Villi taimen pro -luokan status. 
Korholankoskilla pyyntikokoisten eväleikattujen taimenten istuttaminen ei ole 
poissuljettu, jos esimerkiksi Kärkkäälän osakaskunta haluaa istuttaa niitä 
Keskisenkoskeen.  

 Harjuskannat eivät kaipaa istutusta, eivätkä koskien muut kalalajit liioin. 
Tulokaslajien, kuten kirjolohen tai puronieriän, istutuksia ei pidä missään tapauksessa 
tehdä reitille. 

9. Kalastuksen säätely järvissä 

9.1 Säätely Rautalammin reitillä 

Tämä suunnitelmassa pääpaino on Konneveden virtavesissä, joten kalastuksen 
säätelyn nykytila ja säätelyn tarve käydään vain lyhyesti läpi. Konneveden-Kuusveden 
ja Koskelo-Konneveden kalastusalueilla on suhteellisen tuoreet käyttö- ja 
hoitosuunnitelmat, joita tämä suunnitelma ei tietenkään korvaa. Tässä esitettyjä 
suosituksia olisi hyvä kuitenkin enenevässä määrin soveltaa järvipuolelle ja taimenen 
vaellusreiteille. 

Kymijoen vesistön suurin vapaa reittivesistö on Rautalammin reitti. Taimenen 
vaeltavan kutukannan lähes katoaminen Rautalammin reitiltä ei voi siis johtua 
virtavesien patoamisesta kuten muualla monin paikoin on tapahtunut. Vaeltava 
kututaimen ei ole myöskään voinut kadota vedenlaadun huonontumisen takia, sillä 
vedenlaatu reitillä on ollut aina vähintään hyvä. Ainoa todennäköinen syy on 
voimakkaan järvikalastuksen vaeltavalle taimenelle aiheuttama suuri kuolleisuus. Villi 
vaeltava taimen on kadonnut myös Päijänteestä ja muun muassa vapaalta Arvajan 
reitiltä (Syrjänen ja Valkeajärvi 2010) sekä Mäntyharjun reitin Läsänkoskelta (Sivonen 
ym. 2012). Kalastuksen säätely järvillä on siten avainasemassa suunnitelmissa ja 
pohdinnoissa villin järvitaimenen tulevaisuudesta. Järvikalastuksen säätelyn 
onnistuminen ratkaisee nykytilanteessa villin järvitaimenen kohtalon. 

Konneveden-Kuusveden kalastusalueen säätelypäätökset ovat oleellisia 
taimenkannan hoidon ja kalastuksen kannalta. Reitin keskeisissä järvissä on voimassa 
seuraavat suositukset: verkkoja solmuväliltään 36−54 millimetriä ei tulisi käyttää, 
taimenelle tulisi soveltaa alamittaa 45 senttiä ja villit taimenet suositellaan 
vapautettaviksi. Samanlainen suositus solmuvälisäätelystä ja taimenen alamitasta on 
myös Koskelo-Konneveden kalastusalueella. Konneveden-Kuusveden kalastusalueen 
käyttö- ja hoitosuunnitelmassa korostetaan myös kapeikoitten kalastusrajoitusten 
tarpeellisuutta vaelluskaloille, mutta kriittisiä kohteita ei kuitenkaan nosteta esille. Yksi 
merkittävimmistä vaellusväylistä on Siikakoski–Mieronvirta -väli sekä sen jatkona 
avautuva Konneveden lähialue. Virtaavan väylän keskivaiheilla verkkokalastus on 
kielletty, mutta lahtivesillä sekä Kärkkäälän että Siikakosken osakaskuntien puolella 
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sallittu.  Koska merkintöjen mukaan huomattava osa Siikakoskesta Konnevedelle 
pyrkivistä taimenista kalastetaan mainitulta virta-alueelta pieninä, niin lisärajoitukset 
kalastukseen olisivat tarpeen. Kyseessä on koko Rautalammin reitin tärkein 
vaellusväylä ainakin tällä hetkellä Siikakosken poikastuotannon perusteella.  

Kalastusalueitten suositusten huomioon ottamisesta kalastuksessa ei ole tietoa, 
ei myös siitä, ovatko kalastajat yleensä tietoisia niistä. Tiedottaminen on näissäkin 
asioissa oleellista. Halukkuutta kalastajilla on kuitenkin verkon solmuvälin säätelyyn ja 
alamittojen nostoon (Airaksinen ym. 2006).  

Nykyisellä kalastuskulttuurilla ja -politiikalla järvelle vaeltavista taimenista vain 
harva selviää hengissä edes ensimmäiselle kudulleen. Verkkopyyntiponnistus on liian 
suuri järvitaimenen elinkierrolle eli verkkoja on pyynnissä liikaa. Uistelussa ei ole 
myöskään koukkurajoituksia (väkäsettömyys) vieheisiin, mitä olisi hyvä harkita ainakin 
taimenta kalastettaessa. 

Rautalammin reitin kalastusalueiden ja osakaskuntien, Kellankosken Voima Oy:n, 
kalastusviranomaisten ja tutkijoiden olisi hyvä neuvotella ajoittain reitin kalastuksen 
säätelystä sekä tavoitteista villin järvitaimenkannan hoidossa. Kokoontuminen voisi 
tapahtua esimerkiksi Keski-Suomen järvitaimentyöryhmän aloitteesta. 

9.2 Esimerkkejä muilta vaelluskalavesiltä 

 

Vuoksen vesistössä järvilohen entisten kutujokien Lieksanjoen ja Pielisjoen jokisuissa 
on kielletty kiinteät kalanpyydykset noin neliökilometrin suuruisella alueella. Järvilohen 
viljelyemot kerätään näistä joista vuosittain. Metsähallitus lopetti verkkolupien 
myynnin vesialueilleen Saimaan vesistössä vuonna 2012, toki pääosin saimaannorpan 
takia, mutta myös vesistön lohikalakantojen elvyttämiseksi. Koloveden 
kansallispuistoon vuonna 2013 liitettävään laajennusosaan kuuluu myös vesialueita, ja 
Metsähallitus pidättyy verkkolupien myynnistä myös siellä. 

Verkkopyyntiponnistus oli Konnevedellä 12 verkkovuorokautta/ 
järvihehtaari/vuosi vuonna 1989 ja vuosina 2003–2004 (Valkeajärvi 1993, Valkeajärvi, 
julkaisematon). 2000-luvulla verkkopyyntiponnistus lienee vähentynyt, mutta se on 
edelleen hyvin korkea kansainvälisesti tarkasteltuna. Verkkopyyntiponnistus on ollut 
1990- ja 2000-luvulla 8−12 verkko-vrk/ha/vuosi myös Päijänteellä (Valkeajärvi ja Salo 
2000), Puulavedellä (Marjomäki ym. 2001a, Marjomäki ym. 2001b) ja Lahden 
Vesijärvellä (Ruuhijärvi ym. 2011). Keiteleellä on ollut vähemmän pyynnissä, 4 verkko-
vrk/ha/vuosi (Salo ja Valkeajärvi 2006). Vuonna 2011 verkkopyyntiponnistus on 
kuitenkin laskenut tasolle 6 verkko-vrk/ha/vuosi Päijänteellä (Havumäki ja Ranta 2013). 

Ruotsin taimen- ja järvilohijärvillä verkkopyyntiponnistus on ollut 2000-luvulla 
paljon matalampi kuin Suomessa: Vänernillä 0,15 ja Vätternillä 0,5 verkko-vrk/ha/vuosi 
(Johnny Norrgård, Karlstadin yliopisto ja Alfred Sandström, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, julkaisematon), Storsjönillä noin 1 verkko-vrk/ha/vuosi (Charlie 
Fredriksson, Jamttrollarna, julkaisematon) ja Storvindelnillä myös noin 1 verkko-
vrk/ha/vuosi (Magnus Bidner, Ekom Ab, julkaisematon). Villien järvitaimenkantojen tila 
on näillä järvillä selvästi parempi kuin Järvi-Suomen järvillä, vaikka Ruotsin järvien 
virtavesistäkin on padottu huomattava osa. 

Virossa meritaimenen kutujoilla kaikki kalastus on kielletty syys- ja lokakuussa 
500−1500 metrin säteellä jokisuusta vaihdellen joen koon mukaan (Viite?). 
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10. Taimenkannan tilan seuranta ja tutkimus 
 

10.1 Yleistä 
 

Voimakkaan kalastuksen kohteena olevan kalakannan tai uhanalaisen kalakannan tilan 
seuranta pitäisi kuulua yhtenä oleellisena osana tämän kalakannan ja sen 
esiintymisvesistön hoitoon. Tarkemmin sanottuna seuranta tarkoittaa yleensä 
kutukannan ja/tai poikastuotannon seurantaa. Sisävesillämme tämä periaate toteutuu 
varsin harvoin, sillä tutkimusorganisaatioiden resurssit sisävesillä ovat vähäiset. 
Konneveden koskien ja koko Rautalammin reitin taimenkannan tilaa ovat selvittäneet 
jo 1970-luvun lopulta lähtien Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Konneveden 
kalatutkimus ry sekä Jyväskylän ja Kuopion yliopistot vuosittain vaihtelevalla 
panoksella (mm. Bagge ym. 1993, Takkunen 1993, Valkeajärvi ym. 1993, Valkeajärvi 
ym. 1997, Valkeajärvi ja Syrjänen 2008, Syrjänen ym. 2010, Valkeajärvi ym. 2012). 
Nämä organisaatiot jatkanevat taimenkannan seurantaa resurssiensa puitteissa, mutta 
resurssit eivät ole ainakaan kasvamassa. Hyödyllistä olisi, että kalavesien omistajat ja 
haltijat osallistuisivat entistä tiiviimmin yhteiseen asiaan eli taimenkannan tilan 
seurantaan ja kannan hoitoon.  

Seurannan tulosten suhteuttamiseksi ja johtopäätösten tueksi olisi ainakin 
tutkijatahojen hyvä kerätä tietoa järville vaeltavista taimenkannoista Etelä- ja Pohjois-
Suomesta sekä Ruotsista. Tieto Rautalammin reitin taimenkannan tilasta on pohja 
kalastustoiminnan ohjaukselle, ja tieto saisi olla kaikille julkista vaikkapa verkkosivuilla. 
Taimenkannan tilaa olisi hyvä seurata eri menetelmillä ja lajin elinkierron eri vaiheissa. 
Joitakin seurantamenetelmiä olisi hyvä käyttää vuosittain (mm. poikastiheys, 
kutupesät, villien osuus) ja joitakin ainakin keskimäärin joka toinen vuosi, jos resursseja 
ei riitä kaikkiin menetelmiin vuosittain. 

10.2. Kutukannan seuranta kutupesälaskennalla 

 

Virtakutuisten lohikalojen kutukantojen kokoa on mahdollista seurata vuosittain 
kutupesälaskennalla. Naaras kaivaa kudulla ilmeisesti yhden varsinaisen kutupesän, ja 
pesät voi laskea syksyllä tai talvella koskista yksitellen. Menetelmänä Konneveden 
koskilla, samoin kuin muilla Järvi-Suomen koskilla, on käytetty 
kahluutähystysmenetelmää. Siinä kaksi tai kolme kokenutta laskijaa kahlaa kosken 
koealat läpi tähystäen pohjaa vesitähystimellä eli vesikiikarilla. Sellaiset kaivannot, 
joiden rakenne kuopan ja hännän tai harjanteen (penkka, johon sora kasautuu) osalta 
muistuttaa selvästi kutupesää, määritetään pesäksi silmämääräisellä tarkastelulla. 
Epäselvän näköisiä kaivantoja avataan varovasti sorarakeita siirrellen sen verran, että 
harjanteesta löytyy yksi mätimuna. Silloin kaivanto luokitellaan pesäksi. Jos mätimunaa 
ei löydy, kaivanto luokitellaan harjoituspesäksi, eikä sitä lasketa kutupesäksi. 

Jos resursseja pesälaskentaan on riittävästi, seurannan kohteena olevat kosket 
voidaan tutkia varsin tarkkaan niiltä osin kuin ovat kahlattavissa. Resurssien puutteessa 
koskesta voidaan valita myös vakiokoealat, jotka tarkistetaan vuosittain. Koealojen 
pinta-ala voi olla esimerkiksi 20−50 % kosken kokonaisalasta. Silloinkin koealojen pinta-
ala on monta kertaa suurempi kuin kosken sähkökoekalastusten koealojen pinta-ala. 

Pesistä mitataan aina kuopan ja harjanteen pituus ja leveys. Harjanteen pituuden 
avulla voidaan arvioida kuteneen naaraan pituus, joskin yksittäisestä pesästä voi 
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arvioida naaraan pituuden vain karkeasti. Usean pesän harjanteiden pituusjakaumasta 
voi arvioida jo luotettavammin naaraiden pituusjakauman. Pesälaskennan avulla voi 
siten myös arvioida karkeasti koskeen vaeltaneiden järvivaeltajien lukumäärää, jos 
järvivaeltajien pesien oletetaan olevan vähintään 2,5 tai 3,0 metriä pitkiä, tai jos niiden 
pesien harjanteiden oletetaan olevan yli 1,5 tai 2,0 metriä pitkiä. Crisp ja Carlingin 
(1989) regression perusteella 60 sentin pituinen naaras tekee keskimäärin 2,2 metriä 
pitkän harjanteen, mutta harjanteen pituuden vaihteluväli on n. 1,3–2,7 metriä. 60-
senttisen naaraan pesän kokonaispituuden vaihteluväli on noin 2,0–4,1 metriä, sillä 
harjanteen pituus on keskimäärin 63–65 % kokonaispituudesta Kymijoen vesistössä 
(Syrjänen, julkaisematon). Kuteneiden naaraiden arvioidusta lukumäärästä ja 
pituudesta voidaan arvioida laskennallisesti myös pesien mätimäärä ja siten koko 
kosken mätimäärä ja mätitiheys Elliottin (1995) regressiolla. 

Pesien sijainnit voi merkitä kartalle, mistä saadaan tietoa talviajan 
kahluurajoitusten perustaksi. Pesistä on mahdollista mitata myös 
mikroympäristömuuttujat, kuten veden syvyys, virrannopeus, raekoko ja etäisyys 
lähimpään suojapaikkaan. Näillä tietoja tarvitaan silloin, jos koskiin on tarkoitus tehdä 
sorastuskunnostusta. 

10.3. Kutukannan seuranta saalispalautteilla 

 

Taimenen ja harjuksen kutukantojen kokoa on mahdollista seurata vuosittain myös 
saalispalautteiden saalistietojen avulla. Saalispalautteet antanevat kohtalaisen kuvan 
kalastettavasta kannasta ja kutukannasta, joskin osa kalayksilöistä esiintyy palautteissa 
kahteen tai useampaan kertaan. Vastaavasti koskissa elää myös kalayksilöitä, joita ei 
saada saaliiksi. Vavalla kalastettavan kannan kokojakaumasta saalispalautteet antavat 
ehkä tarkemmankin kuvan, jos kalastettavien yksilöiden pituudeksi ajatellaan 30 
senttiä tai enemmän. Sukukypsien vähintään 50-senttisten naaraiden osuus ja 
lukumäärän suuruusluokka voidaan ehkä saada selville palautteista, mutta 
todennäköisesti ei pienempien taimenten tai sukukypsien harjusten osuutta. 
Naaraiden osuudeksi saaliissa voidaan olettaa 50 %. Saalispalautteiden saalistietoja voi 
myös verrata kutupesälaskennalla arvioituun naaraskutukannan kokoon ja naaraiden 
kokorakenteeseen. 

Pyyntiponnistus lienee eri koskilla eri suuruinen suhteessa taimen- ja 
harjuskannan kokoon, mikä voi aiheuttaa harhaa pelkän saaliin vertailussa koskien 
välillä. Samoin pyyntiponnistus saattaa vaihdella samallakin kohteella eri vuosina. 
Saaliista ja pyyntiponnistuksesta laskettu yksikkösaalis voisi toimia harhattomampana 
tulosmuuttujana Konneveden koskien välisissä vertailuissa, Konneveden koskien ja 
muiden koskikohteiden välillä sekä eri vuosien välillä tarkasteltuna. 

10.4. Taimenen poikastiheyden seuranta sähkökoekalastuksella 

 

Sähkökoekalastus on yleisimmin käytetty menetelmä virtakutuisten lohikalakantojen 
poikastuotannon seurannassa, joten poikastiheyttä on mahdollista vertailla monien 
virtavesien välillä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Siikakoskella, Taikinaisella, 
Karinkoskella ja Kellankoskella on tehty sähkökoekalastuksia lähes joka syksy 2000-
luvulla ja useina vuosina myös 1980- ja 1990-luvuilla. Ylisenkoskea ja Keskisenkoskea 
on sähkökalastettu myös 1980-luvulta alkaen, mutta edellisiä harvemmin, ja 
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Hannulankoskea vain pari kertaa. Kaikilla koskilla on käytössä vakioseurantakoealat 
sähkökalastuksessa, ja koealat on luotu myös ympäristöhallinnon ja RKTL:n 
sähkökalastusrekisteriin.  

Sähkökalastuksella arvioitua poikastiheystieto voidaan yhdistää pesälaskennalla 
saatuun arvioon naaraskutukannan koosta ja naaraiden koskeen laskeman mädin 
määrästä. Poikastiheys voidaan yhdistää myös saalispalautteiden kokoluokka-
kohtaiseen yksikkösaalistietoon. Kutukannan ja poikastiheyden yhteyttä voidaan siten 
selvittää ja etsiä esimerkiksi positiivista riippuvuutta eli korrelaatiota näiden kahden 
muuttujan välille. Positiivinen korrelaatio kertoisi, että poikastiheys riippuu kutevien 
naaraiden lukumäärästä ja koosta. Tämä kutukannan ja poikasrekryyttien suhde olisi 
oleellista tuntea taimenkannan hoidossa ja tavoitteiden asettelussa. 

Tutkimusorganisaatiot jatkanevat Konneveden koskien sähkökoekalastuksia 
tulevaisuudessakin resurssiensa puitteissa. Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli 
seurantojen osarahoittajana on oleellinen jatkossakin. Kellankosken Voima Oy:n ja 
paikallisten kalastusalueiden taloudellinen panos auttaisi varmistamaan 
sähkökoekalastusten jatkumisen. Toistaiseksi vesialueiden omistajien osallistuminen 
koskitutkimuksiin on ollut hyvin vähäistä. Sähkökalastuksella saadaan selville myös 
muiden koskissa elävien kalalajien runsaudet ja mahdolliset muutokset kannoissa 
vuosien ja vuosikymmenten aikana. 

10.5. Taimenen vaelluspoikasseuranta kalamerkinnällä 

 

Koskissa eläviä taimenia on mahdollista merkitä yksilömerkeillä, kuten Carlin- tai 
ankkurimerkeillä. Kalat pyydetään isoissa virtavesissä vapavälineillä ja pienissä 
virtavesissä pääosin sähkökalastusmenetelmällä. Osa kaloista lähtee mahdollisesti 
järvivaellukselle, kuten Siikakoskellakin on voitu havaita. Merkkihavainnot merkityistä 
kaloista antavat tietoa kalojen kasvusta, vaelluksista, pyyntivälineistä ja 
kalastuskuolevuudesta. Tietojen saanti perustuu täysin kalastajien lähettämiin 
palautusinformaatioon saaliiksi saaduista merkkikaloista.  

Jokitaimenten merkintää ankkurimerkeillä on syytä jatkaa esimerkiksi joka toinen 
vuosi. Merkkipalautukset antavat arvokasta tietoa erityisesti järville vaeltavan kannan 
vaelluksesta ja kalastuksesta. Tätä tietoa olisi toivottavaa käyttää hyväksi myös 
Rautalammin reitin järvien käyttö- ja hoitosuunnitelmissa. 

11. Koskikalastuksen verkkosivut ja luvanmyynti 

Konneveden kosket ansaitsevat edustavat kotisivut. Niistä tulee ilmetä luvanmyyntiin 
liittyvät koskikohtaiset asiat, kalastussäädökset, varauskalenteri, majoitus- ja 
ruokailumahdollisuudet, koskihistoriaa, kuvagalleria, tutkimustietoa taimenkannan 
tilasta ja muut ajankohtaiset asiat. Saalispalaute on oleellinen. Sitä varten tulisi luoda 
kotisivuille lomake tietojen ilmoittamiseen, mutta myös postilaatikko sopivassa 
kohteessa voisi olla tarpeen (esim. kunnantalolla).  Saalispalautteessa tulisi ilmetä 
kalan (taimen, harjus, siika, hauki) pituus vähintään kokoluokittain (5 cm) ja taimenen 
osalta tieto onko kyse istutetusta kalasta (leikattu rasvaevä) vai villi kala (ehjä 
rasvaevä). Merkittyjen taimenten merkki tulisi lukea ja ilmoittaa mieluiten suoraan 
RKTL:lle tai merkitä lomakkeelle. Tietojen palauttamattomuus johtaa sanktioon, eli 
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uutta kalastuslupaa ei kyseessä oleva henkilö saa, ennen kuin on antanut palautteen.  
Mahdollisuus tulee olla myös vapaamuotoiseen tarinointiin. Tiedot tulee antaa melko 
nopeasti, vaikkapa viikon kuluessa kalastuksen päättymisestä. 

 Linkitykset ovat tarpeen mm. Konneveden kalatutkimus ry:n ja RKTL:n sivuille 
(www.konnevedenkalatutkimus.fi, www.rktl.fi/villitaimen). Sivuilla voi myös esitellä 
järvikalastusmahdollisuuksia seudulla ja tähän liittyen linkitys Konneveden-Kuusveden 
kalastusalueen sivuille on tarpeen. 

Kiitokset 
 

Tämän suunnitelman valmistelua ovat rahoittaneet Keski-Suomen ELY-keskus ja 
Konneveden kunta. Tutkimustiedon hankinnassa vuosikymmenien kuluessa on ollut 
mukana kymmeniä henkilöitä. Keski-Suomen järvitaimentyöryhmä on osaltaan 
edistänyt hanketta ja Konneveden-Kuusveden kalastusalueelta on saatu tietoja 
järvikalastuksesta. Suunnitelman valmistelussa on kuultu Suomen Urheilukalastajien 
Liittoa, Jukka Naaranlahtea, Juha Tissaria ja Kimmo Sivosta sekä monia Konneveden 
kalatutkimus ry:n jäseniä.   Kiitokset kaikille yhteistyöstä.  
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