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Tiivistelmä 

Muonionjokeen laskevassa Äkäsjoessa koekalastettiin taimenen vaelluspoikasia ns. smolttiruuvilla 

16.5.-15.6.2014, tarkoituksena kerätä tarvittavat näytteet kalojen alkuperä-, ikä- ja kasvumäärityksiä 

varten. Seuranta tuli toteuttaa siten, että seurantaa voidaan tarvittaessa jatkaa vertailukelpoisilla 

menetelmillä myös tulevina vuosina. Taimenia saatiin saaliiksi kaikkiaan 124 yksilöä, joista luonnon-

taimenia oli 67 (54 %) ja viljeltyjä 57 (46 %). Luonnontaimenista 62 yksilöä (93 %) luokiteltiin eri astei-

sesti vaellusvalmiiksi. Taimenten lisäksi tutkimuspyynnissä saatiin saaliiksi kahdeksaa muuta kalalajia. 

Kuten aiemmissakin tutkimuksissa, suurimmat vaellusvalmiiden taimenten päiväsaaliit saatiin veden 

ollessa 6-8 lämpöasteessa ja noususuunnassa. Luonnontaimenten keskipituus oli 16,4 senttiä ja pää-

osa niistä oli kolmen vuoden ikäisiä. Istutusperäiset taimenet eivät oleellisesti poikenneet luonnon-

taimenista muilta osin, kuin että ne olivat pääosin kaksivuotiaita. Smolttiruuvin pyydystettävyyseksi 

arvioitiin alemmalla pyyntipaikalla 20,0 % ja ylemmällä pyyntipaikalla 12,7 %. Tutkimuksen perusteel-

la Äkäsjoesta lähti vuonna 2014 vaellukselle koekalastusjakson aikana 345 (95 %:n todennäköisyysväli 

252-499) luonnossa syntynyttä meritaimenen vaelluspoikasta, mikä on ainoastaan vajaat 3 % Äkäsjo-

en arvioidusta tuotantopotentiaalista. Istutusperäisiä taimenia arvioitiin vastaavasti lähteneen vael-

lukselle 261 (95 %:n tn-väli 179-406) yksilöä, ja lohien vaellusmääräksi arvioitiin 88 (95 %:n tn-väli 60-

134) yksilöä. Taimenenpoikasten vaellusarviot ovat todennäköisesti kuitenkin aliarvioita, koska aikai-

sempiin tutkimuksiin pohjautuen voidaan olettaa, osa taimenista oli ehtinyt lähteä vaeltamaan ennen 

koepyynnin aloittamista. 
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1. Johdanto 

Tornionjoen vesistössä sijaitsevat nykyisin Suomen laajimmat Itämeren meritaimenen luontaisen 

lisääntymisen käytössä olevat lisääntymisalueet. Tornionjoella pääosa meritaimenen poikastuotan-

nosta tulee sivujokien alueelta. Äkäsjoen vesistö on laajin ja todennäköisesti myös tuottoisin Tornion-

joen suomenpuoleisista meritaimenen lisääntymisalueista. Vesistön (Äkäsjoen pääuoma, Kuerjoki ja 

Valkeajoki) meritaimenen poikastuotantopotentiaaliksi on arvioitu 13 000 yksilöä vuodessa (Ikonen 

ym. 1986). Meritaimenen koko esiintymisalue vesistössä saattaa olla kolmea edellä mainittua jokea 

laajempi mm. koska meritaimelle on tyypillistä käydä kutuaikana lisääntymässä hyvin pienissäkin 

joissa ja puroissa. 

Tornionjoen meritaimen on yksi jäljellä olevista 12 alkuperäisiksi arvioiduista meritaimenkan-

noista Suomessa. Suomen lajien vuoden 2010 uhanalaisarvioinnissa meritaimenkannat on luokiteltu 

äärimmäisen uhanalaisiksi. Luonnonkantojen häviämisriski on erittäin suuri, ellei niihin kohdistuvia 

uhkia vähennetä. Luonnonkantojen tuhoutuminen ja niiden tilan heikkeneminen on seurausta ihmis-

toiminnan aiheuttamista muutoksista meritaimenten vaellusreiteillä ja lisääntymisalueilla jokiympä-

ristössä sekä meritaimenten liikakalastuksesta meressä (Romakkaniemi ym. 2014). 

Northland Mines Oy tilasi Hannukaisen kaivohankkeeseen liittyen Riista- ja kalatalouden tutki-

muslaitokselta (nykyisin Luonnonvarakeskus, Luke) meritaimenen vaelluspoikaspyynnin toteutetta-

vaksi smolttiruuvilla Äkäsjoessa vuoden 2014 aikana. Hankkeessa sovittiin kerättäväksi tarvittavat 

näytteet kalojen alkuperä-, ikä- ja kasvumäärityksiä varten. Seuranta tuli toteuttaa siten, että seuran-

taa voidaan tarvittaessa jatkaa vertailukelpoisilla menetelmillä myös tulevina vuosina.  

Northland Mines Oy:n mentyä konkurssiin hankkeen kenttätöiden toteutuksen jälkeen tutkimus-

laitos sopi konkurssipesän kanssa hoitavansa hankkeen loppuun tietyillä ehdoilla, mikäli konkurssi-

pesälle löytyy ostaja. Siinä tarkoituksessa Luonnonvarakeskus on laatinut ja luovuttaa tämän tutki-

musraportin Hannukaisen kaivoshankkeen nykyomistajalle Hannukainen Mining Oy:lle. 
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2. Menetelmät 

Muonionjokeen laskevassa Äkäsjoessa pyydettiin taimenen vaelluspoikasia alun perin amerikka-

laisen E.G. Solutions Inc. kehittämällä ns. smolttiruuvilla. Kyseessä on alumiinista ja teräksestä tehty 

ponttoneilla kelluva kartiomainen pyydys, joka saa pyörimisvoimansa veden virtauksesta. Pyydykseen 

joutuneet kalat siirtyvät pyörivän rummun sisällä olevien siivekkeiden ohjaamina ruuvin takaosassa 

sijaitsevaan kalapesään. Kala- ja vesitutkimus Oy toteutti pyynnin kenttätyöt Luonnonvarakeskuksen 

alihankkijana. 

Smolttiruuvi oli pyynnissä 16.5.-15.6. Äkäsjoen alaosalla, Kolari-Muonio -tien maantiesillasta 

hieman ylävirtaan. Pyynti käynnistettiin heti kun Northland Minesilta saatiin lupa kenttätöiden aloit-

tamiseen. Pyydyksen täsmällistä paikkaa jouduttiin ajanjakson kulussa vaihtamaan ylä-alavirta -

suunnassa kahden paikan välillä pyynnin toimivuuden varmistamiseksi erilaisissa olosuhteissa (kuvat 

1-3). Pyydys sijaitsi ylemmässä pyyntipaikassa 19.-27.5. sekä 10.-11.6. , ja muina aikoina pyydys sijait-

si alemmassa pyyntipaikassa. Pyydys koettiin päivittäin. Virran mukanaan kuljettamien puiden tai 

suuren roskamäärän takia ruuvin toiminta jouduttiin keskeyttämään muutamia kertoja 1-6 tunnin 

ajaksi. 

Joka toisesta saaliiksi saadusta taimenesta ja lohesta otettiin suomunäyte. Näytekalojen pituus 

mitattiin 0,5 sentin ja paino punnittiin 0,1 gramman tarkkuudella. Kaloista tarkastettiin smolttiutu-

misasteen määrittämiseen tarvittavat ulkoiset tunnusmerkit ja smolttiutumisaste määritettiin neljä-

luokkaisella asteikolla (0= ei yhtään smolttiutumisen tunnusmerkkejä, 3= kaikki smolttiutumisen tun-

nusmerkit; kuva 4). Lisäksi taimenien rasvaevän olemassaolon perusteella tunnistettiin istutusperäi-

set taimenet (leikattu rasvaevä) luonnontaimenista (ehkä rasvaevä). 

Smolttiruuvin pyydystettävyyttä (eli sitä, mikä osuus pyyntipaikan ohi vaeltavista kaloista joutui 

pyydykseen) arvioitiin saalistaimenten ja -lohien merkintä-takaisinpyynnin avulla sekä ns. manda-

riinikokeella, jolla selviää vapaasti virrassa ajelehtivien kappaleiden pyydykseen joutumisen todennä-

köisyys. Mandariinikokeessa mandariineja pudotettiin jokeen reilut 800 metriä pyydyksestä ylävir-

taan sijaitsevalta rautatiesillalta. Pyydystettävyyden arviointia varten saalistaimenia merkittiin nau-

hamerkeillä (engl. streamer tag) ja kuljetettiin vapautettavaksi 4,3 km smolttiruuvilta ylävirtaan. Pyy-

dykseen uudelleen joutuneiden taimenten osuudesta voitiin laskea smolttiruuvin pyydystettävyys ja 

edelleen Äkäsjoesta pois vaeltaneiden taimenten kokonaismäärä. Smolttiruuvin pyydystettävyys 

oletettiin laskelmissa vakioksi pyydyksen ollessa samassa pyyntipaikassa, mutta kahden eri pyyntipai-

kan välillä pyydystettävyys oletettiin eroavan toisistaan. Pyydystettävyyden ja kokonaisvaelluksen 

määrän laskennassa käytettiin ns. Petersenin menetelmän todennäköisyyslaskentaan muunnettua 

mallinnusversiota. 

Pyyntiajanjaksolla kerättiin päivittäiset tiedot Äkäsjoen vedenkorkeudesta ja veden lämpötilasta 

(liite 1). 
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Kuva 1. Smolttiruuvi Äkäjoella pyyntikauden alussa.  

 

Kuva 2. Smolttiruuvi Äkäjoella pyyntikauden lopussa. 
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Kuva 3. Smolttiruuvin sijaintipaikat sekä pyydyksen pyydystettävyyden selvittämiseksi tehtyjen kokei-

den toteutuspaikat: mandariinien pudotuspaikka ja merkittyjen kalojen vapautuspaikka.  
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Kuva 4. Saaliiksi saatuja taimenia. Ylemmän kuvan taimenella on vähän smolttiutumisen tunnusmerk-

kejä, kun taas alemman kuvan taimenella ovat kaikki smolttiutumisen tunnusmerkit.  
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3. Tulokset ja tarkastelu 

3.1. Pyynnin saaliit 

Taimenia saatiin saaliiksi kaikkiaan 124 yksilöä, joista luonnontaimenia oli 67 (54 %) ja viljeltyjä 

57 (46 %). Luonnontaimenista 62 yksilöä (93 %) luokiteltiin eri asteisesti vaellusvalmiiksi (smolttiutu-

misaste=1-3) taimeniksi ja 5 jokipoikasiksi (smolttiutumisaste=0). Viljellyistä taimenista 50 (88 %) 

luokiteltiin jossain määrin vaellusvalmiiksi (taulukko 1). 

Taulukko 1. Äkäsjoen taimensaalis. 

Alkuperä lkm 

Luonnon vaelluspoikaset 62 

Luonnon jokipoikaset 5 

Istutusperäiset vaelluspoikaset 50 

Istutusperäiset jokipoikaset 7 

Yhteensä 124 

 

Taimenten lisäksi tutkimuspyynnissä saatiin saaliiksi (sulkeissa ko. lajin saalismäärä) lohia (112), 

särkiä (12), kymmenpiikkejä (6), siikoja (5), ahvenia (2), harjuksia (2), haukia (2), sekä made (1) (liite 

2).  

Tutkimuksien (esim. Vatanen 2004, Paksuniemi ym. 1995) perusteella tiedetään, että meri-

taimenilla vaellusaktiivisuutta lisääviä tekijöitä ovat mm. vedenkorkeuden nousu ja veden lämpene-

minen. Vuonna 2014 jäät lähtivät Äkäsjoesta toukokuun alussa mutta suurin tulvahuippu ajoittui 

pyyntijaksolle. Kuten aiemmissakin tutkimuksissa, suurimmat vaellusvalmiiden taimenten päiväsaaliit 

saatiin veden ollessa 6-8 lämpöasteessa ja noususuunnassa. Luonnon- ja istutusperäisten taimenien 

vaelluksilla näytti olevan sama ajoitus. 

 

 

Kuva 5. Vaellusvalmiiden taimenien päivittäiset saaliit, veden korkeus- ja lämpötilatiedot.  
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3.2. Taimenten ikä- ja pituusjakaumat 

Luonnontaimenten pituudet vaihtelivat 8-28 sentin välillä, keskipituuden ollessa 16,4 senttiä. 

Äkäs- ja Pakajoen aiemmissa vaellustutkimuksissa luonnontaimenten keskipituus on ollut 17 senttiä 

(Vatanen 2003, Vähä ym. 2007). Eniten kaloja (10 yksilöä) oli 16 sentin pituusluokassa. Taimenen 

pituuden kasvaessa niiden keskimääräinen smolttiutumisaste kasvoi (kuva 6). 

 

 
Kuva 6. Saaliiksi saatujen luonnontaimenten pituudet jaettuina smolttiutumisen tunnusmerkkien 
määrään (0= ei tunnusmerkkejä, 3=kaikki kolme tunnusmerkkiä). 

Luonnon- ja istutusperäisten taimenten pituus-painosuhteet eivät poikenneet toisistaan oleelli-

sesti (kuva 7). Keskipituinen luonnontaimen painoi pituus-painosuhteen yhtälön mukaan 39,7 gram-

maa. 

 

 

 
Kuva 7. Saaliiksi saatujen luonnon- ja istutusperäisten taimenten pituus-painosuhde, jonka paramet-
rit ovat lineaarisessa muodossaan log

e
(paino, g)= 2,676* log

e
(pituus, cm)-3,805, R2=0,97. 
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Taimenista ikämääritettiin 69 yksilöä joista yksi oli kaksivuotias jokipoikanen ja muut olivat vael-

lusvalmiita poikasia. Vaellusvalmiiden taimenten iät vaihtelivat yhdestä viiteen vuoteen, vallitsevim-

man ikäluokan ollessa kaksivuotiaat. Luonnontaimenilla vallitseva ikäluokka oli kuitenkin kolmevuoti-

aat (taulukko 2). Myös aiemmissa alueen tutkimuksissa 3-vuotiaat luonnontaimenet ovat olleet ylei-

sin merivaellukselle lähtevä ikäryhmä (Vatanen 2003, Vähä ym. 2007). 

Taulukko 2. Saalistaimenien ikäjakauma. 

Ikä 
luonnontaimenet 
 lkm (%-osuus) 

istutusperäiset taimenet 
lkm (%-osuus) yhteensä 

1 - 1 (3 %) 1 (1,5 %) 

2 9 (24 %) 27 (87 %) 36 (53 %) 

3 23 (62 %) 3 (10 %) 26 (38 %) 

4 4 (11 %) - 4 (6 %) 

5 1 (3 %) - 1 (1,5 %) 

Yhteensä 37 31 68 

 

 

Luonnontaimenten keskipituus oli ikäryhmittäin sitä suurempi, mitä enemmän smolttiutumisen 

tunnusmerkkejä oli nähtävissä (kuva 8). Vaellusvalmius oli siis sitä suurempi, mitä nopeampi taime-

nen kasvu oli ollut. 

 

 

Kuva 8. Saaliiksi saatujen luonnontaimenten keskipituus +/- keskiarvon keskihajonta (SE), ikäryhmit-
täin ja smolttiutumisasteittain (0-3). Keskiarvon keskihajontaa ei voi laskea niille arvoille, joissa on 
mukana ainoastaan yksi näytekala. 
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3.3. Pyydystettävyys ja tuotantoarvio 

Nauhamerkityistä ja ylävirrassa vapautetuista kaloista saatiin smolttiruuvilla uudelleen kiinni yh-

teensä 19 yksilöä, mikä on 15,8 % kaikista merkityistä kaloista (120 yksilöä). Kaikki uudelleen saaliiksi 

saadut merkityt yksilöt tulivat pyyntijaksoilla, jolloin pyydys oli pyynnissä alemmalla pyyntipaikallaan 

(kuva 3). Smolttiruuvin pyydystettävyys ylemmällä pyyntipaikalla arvioitiin sen suhteellisen eron poh-

jalta, mikä osuus mandariineista saatiin pyydykseen alemmalla (15 kpl 50:stä) ja ylemmällä (19 kpl 

100:sta) pyyntipaikalla.  

Alemman pyyntipaikan pyydystettävyydeksi arvioitiin 20,0 % (95 %:n todennäköisyysväli 13,0-

28,4 %), ja ylemmän pyyntipaikan pyydystettävyydeksi saatiin siten (19/100)/(15/50)= 

0,633*alemman pyyntipaikan pyydystettävyys.  

Merkintä-takaisinpyyntiaineiston perusteella Äkäsjoesta lähti vuonna 2014 vaellukselle koekalas-

tusjakson aikana 345 (95 %:n todennäköisyysväli 252-499) luonnossa syntynyttä meritaimenen vael-

luspoikasta, mikä on ainoastaan vajaat 3 % Äkäsjoen arvioidusta tuotantopotentiaalista. Todennäköi-

sesti se on kuitenkin aliarvio, koska aikaisempien tutkimusten (esim. Vatanen 2004, Paksuniemi ym. 

1995) perusteella voidaan olettaa, että osa taimenista oli ehtinyt lähteä vaeltamaan ennen pyynnin 

aloittamista. Lisäksi smolttiruuvin toiminnassa oli joitakin katkoksia. 

Istutusperäisiä taimenia arvioitiin vastaavasti lähteneen vaellukselle 261 (95 %:n tn-väli 179-406) 

yksilöä, ja lohien vaellusmääräksi arvioitiin 88 (95 %:n tn-väli 60-134) yksilöä. 
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Liite 1. Vedenkorkeus- ja lämpötilatiedot smolttiruuvin sijaintipaikalla. 

 

 
 
 

  

Pvm

Veden 

lämpö-

tila, C°

Vedenkor-

keus, cm
17.5.2014 2.87 9

18.5.2014 2.76 27

19.5.2014 2.42 60

20.5.2014 2.66 83

21.5.2014 2.47 98

22.5.2014 3.91 98

23.5.2014 4.36 98

24.5.2014 5.00 102

25.5.2014 5.51 103

26.5.2014 5.05 82

27.5.2014 4.82 60

28.5.2014 5.29 49

29.5.2014 6.80 40

30.5.2014 8.01 33

31.5.2014 8.40 27

1.6.2014 7.91 36

2.6.2014 7.81 42

3.6.2014 9.40 32

4.6.2014 11.23 25

5.6.2014 12.55 20

6.6.2014 13.83 14

7.6.2014 14.53 14

8.6.2014 14.90 11

9.6.2014 11.66 41

10.6.2014 11.68 44

11.6.2014 11.61 41

12.6.2014 12.48 35

13.6.2014 10.77 36

14.6.2014 9.75 34

15.6.2014 11.13 27
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Liite 2. Smolttiruuvin päivittäiset saaliit. 

 

 
 

Pvm

Luonnon-

taimen

Istutuspe-

räinen 

taimen Lohi Ahven Harjus Hauki

Kymmen-

piikki Made Siika Särki Yhteensä
17.5.2014 3 3

18.5.2014 2 2

19.5.2014 2 1 1 4

20.5.2014 1 1

21.5.2014 3 2 5

22.5.2014 2 1 14 1 2 20

23.5.2014 2 1 9 1 13

24.5.2014 10 10

25.5.2014 2 20 1 24

26.5.2014 2 8 10

27.5.2014 2 3

28.5.2014 4 1 1 6

29.5.2014 7 5 2 14

30.5.2014 6 2 1 9

31.5.2014 7 9 3 19

1.6.2014 1 4 1 6

2.6.2014 5 2 6 1 14

3.6.2014 6 6 1 13

4.6.2014 2 1 3

5.6.2014 2 4 2 1 9

6.6.2014 2 1 1 1 5

7.6.2014 1 4 1 1 1 1 9

8.6.2014 1 7 1 5 14

9.6.2014 8 4 3 2 1 3 21

10.6.2014 3 3

11.6.2014 1 6 7

12.6.2014 4 4

13.6.2014 2 3 3 8

14.6.2014 1 3 1 5

15.6.2014 3 1 4

Yhteensä 67 57 112 2 2 2 6 1 5 12 269
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