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Saatteeksi 
 

Naturpolis Kuusamo koulutus- ja kehittämispalvelut –yksikkö toimii Oulun yliopiston, Oulun 
seudun ammattikorkeakoulun, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston, Koillismaan 
elinkeinoelämän ja Kuusamon kaupungin välisenä koulutuksen ja tutkimustoiminnan 
yhdyssiteenä. Yliopistollista tutkimusta on alueella kehitetty Kuusamon kaupungin ja Oulun 
yliopiston yhteistyöohjelman kautta. Tutkimuksen osalta tavoitteena on tuottaa 
elinkeinoelämän ja julkisyhteisöjen kehittämistä tukevaa tietoa sekä nostaa alueen 
osaamistasoa.  
 
Tässä julkaisussa raportoidaan Kuusamon kaupungin ja Oulun yliopiston 
yhteistyöohjelman luonto ja luonnonvarat painopistealan ja Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen rahoittaman taimentutkimuksen tuloksia.� Yhteistyöohjelman 
tutkimustyötä ovat rahoittaneet Euroopan unioni (ESR), Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
Kuusamon kaupunki ja Oulun yliopisto. Tämän julkaisun tutkimuskohde on Oulankajoen 
taimen, joka on yksi Suomen viimeisistä perimältään puhtaina säilyneistä, 
luonnonvaraisista järvitaimenkannoista. Taimen on paikallisille ihmisille suuri intohimon ja 
rakkauden kohde, eikä syyttä. Taimenen säilyminen osana Koillismaan luontoa on sekä 
suojelullisesti että alueen urheilukalastuksen kannalta merkittävä tavoite. Kuusamon 
taimenvesillä on erittäin suuri arvo kalastusalueina sekä paikallisille että 
ulkopaikkakuntalaisille kalastuksen harrastajille. Kalastajat ovat taimenen säilymisen 
kannalta keskiössä: tunnetusti kalastus on kasvanut sekä Suomen puoleisilla vesialueilla 
että 1990-luvun alun jälkeen myös Venäjän puoleisilla kasvualueilla. Voimistunut kalastus 
voi olla uhka taimenkannalle. Toisaalta kalastajat ovat viranomaisten ohella aktiivisin 
intressiryhmä, joka vahvan ja elinvoimaisen taimenkannan puolesta toimii. Taimenen 
suojelu ja kalastuksen ohjaaminen molemmat vaativat onnistuakseen ajankohtaista 
tutkimustietoa. 
 
Tämä kattava julkaisu kokoaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vuosina 1965–
2003 keräämän Kiutakönkäälle nousevan taimenen kutupopulaation ylisiirtoaineiston sekä 
raportoi taimenen kutuvaellustutkimuksen tulokset. Työ perustuu FM Maare Saraniemen 
pro gradu– tutkielmaan. Toivon, että tämä julkaisu saavuttaa taimenen tulevaisuudesta 
kiinnostuneet osapuolet ja saa siten laajan lukijajoukon.  
 
Kuusamossa 31.10.2005 
 
 
Pirkko Siikamäki 
Oulangan tutkimusaseman johtaja 
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Johdanto 
Luonnonvaraisia järvitaimenkantoja (Salmo trutta L.) on nykyisin enää vähän. Useita 
taimenkantoja on hävinnyt kokonaan ja monien jäljellä olevien kantojen tila on heikentynyt. 
Valtaosa luonnonkannoista on kärsinyt selvästi mm. koskiperkauksista, 
happamoitumisesta, likaantumisesta, vesistörakentamisesta sekä liian voimakkaasta 
kalastuksesta (MMM, 1996; Kallio-Nyberg ym., 2001).  
 
Vapaana virtaavan Oulankajoen taimenkanta on yksi Suomen viimeisistä perimältään 
puhtaina säilyneistä, luonnonvaraisista järvitaimenkannoista (Myllylä, 1988; Mäki-Petäys 
ym., 2000). Voimakas kalastus voi olla uhka taimenen luonnonvaraiselle elinkierrolle ja 
kannan elinvoimaisuudelle. Kannan säilyminen edellyttää sen suojelua ja kalastuksen 
ohjaamista kestävälle pohjalle. Suojeluratkaisujen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmien tulee 
perustua ajankohtaiseen tutkimustietoon kalakannan tilasta ja niissä tulee huomioida 
taimenen monimuotoinen elinkierto kokonaisuudessaan (Mäki-Petäys ym., 2000). Siksi on 
tärkeää tutkia etenkin taimenten lisääntymis- ja esiintymisalueiden laajuutta, 
populaatiokokoa sekä kannan tilassa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. 
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Taustaa 

Oulankajoen taimenkanta ja sen kalastus 

 
Kuusamon Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijokien erinomaiset kalastusmahdollisuudet 
houkuttelevat lähinnä taimenen ja harjuksen pyyntiin sekä paikallisia harrastajia että 
kauempaa tulevia luontomatkailijoita. Ulkopaikkakuntalaiset kalastajat toivat vuonna 1989 
Kuusamoon 15 % kunnan kesäajan matkailutuloista. Kalastus on viime vuosikymmeninä 
ollut kasvussa Suomen puoleisilla vesialueilla ja suurinta kasvu oli 1970- ja 1980-luvuilla. 
Kasvu tasaantui kuitenkin 1990-luvulla. Kuusinki-, Kitka- ja Oulankajokien kaikkien kalojen 
kokonaissaalis oli vuonna 1977 noin 4400 kg, kun se vuosina 1987, 1991 ja 1994 oli 
suuruusluokaltaan 15000-17000 kg. Kalastuslupia myytiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa 
vuosittain 6700-7900 kappaletta (Toivonen & Heikinheimo-Schmid, 1979; Sutela & 
Huusko, 1997).  
 
Jokikalastuksen lisäksi kalastuspaine on 1990-luvun alun jälkeen kasvanut myös Venäjän 
puoleisilla Paana- ja Pääjärvillä, jonne taimen vaeltaa syömään ja kasvamaan. Kalastus 
Venäjän suurjärvillä oli varsin vähäistä 1940-luvulta aina 1990-luvun alkupuolelle saakka, 
mutta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kotitarve- ja matkailukalastus ovat kasvattaneet 
selvästi suosiotaan (Huusko, 1995; Sutela & Huusko, 1997; Shirokov & Shurov, 2000).  
 
Voimaperäinen kalastus sekä joki- että järvialueilla voi johtaa kudulle nousevan kannan 
huolestuttavaan heikkenemiseen. Tästä tunnetaan varoittavana esimerkkinä Kitkajoen 
Jyrävän yläpuolisen taimenkannan romahdus 1930-luvulta 1970-luvulle (Keränen, 1978). 
Aikaisempien tutkimusten perusteella Oulankajoen taimenkanta ei ole luontaisestikaan 
kovin suuri. Keränen ym. (1974) arvioivat Kiutakönkäälle nousevan taimenkannan kooksi 
keskimäärin 187 ± 24 yksilöä. Aspi ym. (1999) arvioivat puolestaan Oulankajoen 
taimenkannan geneettisten muutosten perusteella, että lisääntyvien yksilöiden määrä oli 
ainoastaan muutamia kymmeniä yksilöitä. Pieni taimenkanta voi reagoida herkästi 
kalastuspaineen kasvuun. Huuskon ja Korhosen (1993) mukaan taimenen poikastiheydet 
olivat pysytelleet 1970-luvun puolivälistä 1990-luvun alkupuolelle melko lailla samoina eikä 
kalastuksen kasvu ollut ainakaan vielä tuolloin heikentänyt taimenkantaa. Tilanne on 
voinut kuitenkin muuttua kymmenessä vuodessa. 
 
Oulangan taimenkannan elinvoimaisuuden säilyminen on suojelullisesti merkittävä tavoite. 
Luonnonsuojelullisten arvojen ohella taimenen hyvinvoinnilla on myös huomattava 
kalataloudellinen merkitys molemmilla puolilla rajaa. Vesialueiden omistajat pitävät 
taimenkannan suojelua ja tutkimusta tärkeinä. Alueella pyritään kehittämään vesistöalueen 
kestävää kalastusmatkailua ja kalastuskulttuuria sekä kalaveden hoitoa. Oulangan alueen 
ajankohtaisimpiin kysymyksiin kuuluu, pääsevätkö taimenet ylittämään Kiutakönkään omin 
avuin vai pitäisikö Kiutakönkään kalatie kenties kunnostaa, jotta varmistettaisiin 
emokalojen pääsy laajoille poikastuotantoalueille. Keskustelua käydään myös istutuksista 
ja niiden suunnittelussa on tärkeää tuntea taimenten luontainen elinkierto sekä kutualueet. 
Mahdollisia rauhoitusalueita hahmoteltaessa on hyvä tietää, millaisissa paikoissa taimenet 
oleskelevat eri vuodenaikoina. Voimistuneen kalastuspaineen vuoksi on aiheellista tutkia 
myös, onko Oulankajoen taimenkannassa havaittavissa merkkejä liikakalastuksesta. 
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Taimenen levinneisyys ja elinkierron yleispiirteet 

Taimen (Salmo trutta) kuuluu lohikalojen heimoon (Salmonidae) ja on sekä elinkierroltaan, 
ulkomuodoltaan, käyttäytymiseltään että perimältään monimuotoinen laji (Koli ym., 1994; 
Kaukoranta ym., 1998). Alun perin taimenen levinneisyysalue on rajautunut Eurooppaan ja 
Afrikan pohjoisosiin, mutta nykyisin lajia tavataan onnistuneiden istutusten ansiosta ympäri 
maailmaa kaikilla mantereilla Antarktista lukuun ottamatta (Elliott, 1994; Crisp, 2000). 
Pääasiallisia taimenen esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat veden lämpötila, 
happipitoisuus, virtaamaolosuhteet, ravinnon saatavuus ja saaliiksi joutumisen riski sekä 
sopivien kutupaikkojen määrä. Myös ihmistoiminnalla voi olla huomattava vaikutus 
taimenen elinympäristöihin ja siten sen esiintymiseen ja menestymiseen (Elliott, 1994). 
 
Elinympäristön ja vaelluskäyttäytymisen perusteella voidaan erottaa ainakin kolme lajin 
ekologista muotoa: meritaimen, järvitaimen ja purotaimen. Meritaimen (Salmo trutta trutta) 
vaeltaa mereen ja järvitaimen (Salmo trutta lacustris) järveen kasvamaan. Molemmat 
muodot tulevat myöhemmin virtaavaan veteen kudulle. Sen sijaan purotaimen eli 
tammukka (Salmo trutta fario) viettää koko elämänsä virtavedessä ja jää edellisiä 
pienikokoisemmaksi (Kaukoranta ym., 1998). Lisäksi on joitakin taimenkantoja, jotka 
viettävät koko elämänsä järvessä ja kutevatkin siellä (Klemetsen ym., 2003). Saman 
vesistön eri taimenmuodot voivat lisääntyä keskenään, ellei jokin vaelluseste pidä niitä 
erillään. Luokittelu puro-, meri- ja järvitaimeneksi onkin keinotekoista, sillä 
vaelluskäyttäytyminen on hyvin vaihtelevaa ja yksilöllistä (Elliott, 1994; Kaukoranta ym., 
1998).  
 
Taimen kutee yleensä syys-marraskuussa purojen ja jokien sorapohjaisille alustoille 
(Huusko, 1995; Klemetsen ym., 2003, kuva 1). Poikaset kuoriutuvat keväällä ja nousevat 
soraikosta vapaaseen veteen (Elliott, 1994; Huusko, 1995). Suomessa taimenen vaeltavat 
muodot viettävät joessa 2-6 vuotta, minkä jälkeen jokipoikanen muuttuu vaelluspoikaseksi 
eli smoltiksi (Kallio-Nyberg, 2001). Smolttikoko on keskimäärin 20 cm (Koli, 1998). 
Smolttivaiheessa poikaset leimautuvat kotijokeensa, minkä ansiosta ne osaavat 
muutaman vuoden kuluttua sukukypsyyden saavutettuaan suunnistaa takaisin 
synnyinsijoilleen kutemaan (L’Abée-Lund, 1991). Perintötekijät ja ympäristö vaikuttavat 
siihen, kuinka suuri osa kannasta vaeltaa (Huusko ym., 1990).  
 
Joesta vaeltava nuori taimen saapuu syönnösalueilleen järveen tai mereen kevättulvan 
aikaan (Olsson & Greenberg, 2004). Siellä se siirtyy käyttämään kalaravintoa, pääasiassa 
muikkua (Coregonus albula) ja kuoretta (Osmerus eperlanus), ja kasvaa huomattavasti 
nopeammin kuin jokipoikasvuosina saavuttaen 2-4 kilon painon ennen ensimmäistä 
kutuvaellustaan (Lind, 1978; Huusko, 1995; Koivurinta ym., 2000). Taimenen kasvu on 
nopeinta nuorissa ikäluokissa, mutta hidastuu kalan saavuttaessa sukukypsyyden 
(Jonsson, 1985). Suomessa taimenet viettävät syönnösalueillaan 1-7 vuotta ennen 
ensimmäistä kutuvaellustaan (Aalto ym., 1998).  
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Kuva 1. Järvitaimenen elinkierto (piirros Simo Ylilonttinen, Kajaani) 
 
Sukukypsät taimenet palaavat kotijokeensa kudulle. Taimenet voivat kutea useamman 
kerran elämänsä aikana. Vaellus syönnösalueelle ja takaisin kotijokeen kudulle jatkuu 
tietyllä rytmillä kalan koko loppuelämän ajan (Jonsson, 1985). Etelä-Suomessa taimen 
kutee yleensä vuosittain, kun taas Keski- ja Pohjois-Suomessa kutu tapahtuu joka toinen 
vuosi (Lind, 1978). Aikaisemmin kuteneiden yksilöiden osuus kutuvaeltajista vaihtelee 
huomattavasti eri taimenkantojen ja vuosien kesken (vaihteluväli 5–69 %, Elliott, 1994; 
Crisp, 2000). Useissa taimenkannoissa on kutuvaeltajien keskuudessa selvästi 
naarasvoittoinen sukupuolijakauma. Tämä johtunee siitä, että tammukoituneena 
kotijokeen jäävät useammin koiraat. Naaraat hyötyvät näet enemmän syönnösvaelluksella 
saavutettavasta suuresta koosta, sillä niiden lisääntymismenestys on selvemmin koosta 
riippuvainen (Klemetsen ym., 2003). 
 
Järvitaimen on pitkäikäinen ja jopa yli 20-vuotiaita yksilöitä on tavattu (Koli, 1998). 
Taimenten elinikä vaihtelee vesistöjen välillä (Frost & Brown, 1967). Jonsson ja L’Abée-
Lund (1993) esittivät eurooppalaisia tutkimustuloksia kokoavassa artikkelissaan, että 
taimenet elävät sitä kauemmin mitä vanhempina ne smolttiutuvat ja mitä pidempään ne 
kasvavat syönnösalueillaan ennen sukukypsyyden saavuttamista. Pohjoisessa taimenilla 
on poikasvuosia ja järvivuosia ennen ensimmäistä kutuaan enemmän kuin etelässä ja 
siten myös elinikä voi olla pidempi (L’Abée-Lund ym., 1989).  

Kutuvaellus ja talvehtiminen 

Vaelluskalojen kalastuksen järjestämisessä ja kannan hoidossa on tärkeää tuntea lajin 
vaellukseen liittyvät ominaispiirteet. Vaeltavien lohikalojen esiintymisalue voi olla 
huomattavan laaja. Mahdollisten rauhoitusalueiden valintaa varten tarvitaan tietoa kalojen 
olinpaikoista eri elämänvaiheissa ja toisaalta eri vuodenaikoina. Kalojen lisääntymis- ja 
esiintymisalueiden tuntemus on keskeistä, kun arvioidaan, mitkä tekijät uhkaavat 
kalakantaa sen koko esiintymisalueella. Kalayksilöiden vaelluksen radiolähetinseuranta 
(telemetria) onkin ollut kasvavan kiinnostuksen kohteena sekä tutkijoiden että suuremman 
yleisön keskuudessa. Menetelmän avulla saadaan tietoa esim. kalojen vaellusalueen 
laajuudesta, liikkumisaktiivisuudesta ja elinympäristön valinnasta eri vuodenaikoina. 

Syönnösvaellus 
järvellä 

Kutu 
syksyllä 

Kutuvaellus 
kesällä 

Uusi  
kutuvaellus 
 

Paluu järvelle 

Poikasvuodet 
jokialueella 



 

  
 

- 10 - 

OULANKAJOEN TAIMENKANTA 
  M. Saraniemi 

 

Emokalojen vaellusta tarkkailemalla nähdään myös, pääsevätkö emot uimaan 
esteettömästi sopiville kutualueille. 
 
Vaikka taimen on yksi eniten tutkittuja kalalajeja maailmassa, on tutkimus kohdistunut 
enimmäkseen paikalliseen purotaimeneen sekä meritaimeneen. Sisävesien vaeltava 
taimenmuoto, järvitaimen on harvinaisempi ja siksi myös heikommin tunnettu. 
Kutuvaellusta on tutkittu vain vähän ja Suomessa ei perusteellista seurantaa ole tehty 
ollenkaan. Seuraavaksi kuvatut kutuvaelluksen yleispiirteet pohjautuvat lähinnä 
meritaimenesta ja muista vaeltavista lohikaloista tehtyihin tutkimuksiin.  
 
Aikaisempien tutkimusten mukaan sukukypsät taimenet nousevat kotijokeensa kesän 
aikana. Päivänpituus sekä veden lämpötila ja korkeus vaikuttavat kutuvaelluksen ja myös 
itse kudun ajoittumiseen. Tärkein nousuviettiin vaikuttava tekijä lienee kuitenkin 
fysiologinen valmius kutuun eli se, kuinka pitkälle mäti ja maiti ovat kehittyneet. Kudun 
lähestyessä muilla tekijöillä ei enää ole merkitystä (Jonsson, 1991; Crisp, 2000). 
 
Kutuvaelluksella olevista lohikaloista osa voi nousta kutupaikoilleen, kutea ja palata 
takaisin syönnösalueilleen hyvin lyhyen ajan sisällä. Toiset taas saapuvat kutujokeensa 
hyvissä ajoin ennen kutua. Kalat uivat vähitellen ylöspäin kohti kutupaikkoja pysähdellen 
lepäämään poteroihin, suvantoihin ja syvänteisiin. Ne etsivät suojaa pedoilta ja kirkkaalta 
auringon paisteelta kivien takaa ja kaatuneiden puiden alta (Crisp, 2000). Kutupaikan 
valinnassa on tärkeintä, että vesi on puhdasta ja että veden virtaus ja pohjasoraikko ovat 
mädin hautoutumisen kannalta sopivia ja mahdollistavat hapekkaan veden läpivirtauksen 
(Jokikokko, 1988; Crisp, 2000).  
 
Taimenen kutuaika keskittyy kahteen – kolmeen viikkoon (Frost & Brown, 1967). 
Naarastaimen voi olla lisääntymisaktiivinen muutaman päivän ajan. Yleensä se hylkää 
kutualueen heti kudun päätyttyä. Sen sijaan koiraat voivat pysytellä kutupaikalla 
pidempäänkin pyrkien parittelemaan niin monen naaraan kanssa kuin mahdollista. Kudun 
jälkeen taimenet saattavat jäädä talvikoiksi kotijokeensa, kunnes vaeltavat keväällä 
takaisin syönnösalueelleen. Yleisesti on todettu, että mitä pienemmästä jokisysteemistä on 
kyse, sitä myöhemmin taimenet nousevat kudulleen ja sitä vähemmän aikaa ne viettävät 
jokialueella (Alm, 1950; Lind, 1978; Aalto ym., 1998; Klemetsen ym., 2003). 

Populaation rakenne ja koko 

Populaation eli kannan tilaa voidaan kuvata populaatiorakenteen ja -koon avulla. 
Muutokset populaatiorakenteessa ja -koossa voivat kuvastaa joko luontaista 
kannanvaihtelua tai kannan reagointia esim. voimakkaaseen kalastuspaineeseen. 
Yleisimmin tutkittavia populaatio-ominaisuuksia ovat populaatiokoon ohella lisääntyvyys, 
säilyvyys ja kuolevuus sekä yksilöiden ikä, koko ja kasvu (Lind, 1990; Hanski ym., 1998).  
 
Ihminen vaikuttaa osaltaan kalakantoihin, sillä liikakalastus voi pahimmassa tapauksessa 
johtaa kannan romahdukseen ja toisaalta kalakantaa voidaan tukea istutuksin (Saura ym., 
1999). Kalapopulaatioiden pitkäaikainen seuranta voi tuoda esille liikakalastuksen 
tunnusmerkit, joita ovat suuri pyyntikuolevuus, pienentyneet kokonaissaaliit, pienet 
yksikkösaaliit, lisääntynyt kasvunopeus ja alentuneet keski-ikä ja –koko sekä 
kutukypsyysikä. Jos pyynti kohdistuu valikoivasti esimerkiksi suurikokoisiin yksilöihin, voi 
populaation keskimääräinen elinikä jäädä lyhyeksi ja nuorten ikäluokkien osuus kasvaa 
(Lind, 1990).  
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Vaelluskalojen poikaset ja aikuiset elävät yleensä vesistön eri osissa ja siksi niistä 
erotetaan poikaspopulaatio, kasvualueen populaatio ja kutupopulaatio. Kutupopulaatioon 
voi kuulua ensikertaa kudulle nousevia sekä aikaisemmin kuteneita emokaloja. Niiden 
määrä vaikuttaa mätimunien määrään ja siten syntyvän vuosiluokan kokoon. 
Kutupopulaation tulee olla riittävän suuri, jotta kannan elinvoimaisuus säilyisi. 
 
Myös taimenten eri elämänvaiheissa kokemat ympäristöolosuhteet ja lajin sisäiset sekä 
lajien väliset vuorovaikutussuhteet vaikuttavat vuosiluokkien yksilömääriin ja voivat siten 
aiheuttaa kannanvaihtelua (Wootton, 1992). Populaatiokoon säätely voi olla tiheydestä 
riippuvaa, sillä saman lajin yksilöt kilpailevat keskenään resursseista, lähinnä ravinnosta ja 
reviireista. Jos kalakanta on tiheä, näiden resurssien rajallisuus karsii yksilöiden määrää 
(Elliott, 1994). Kalapopulaatioiden rakenneominaisuudet, kuten kokojakauma sekä 
kasvunopeus kertovat kannan tiheydestä. Tiheän kannan aikana kalat kasvavat hitaammin 
ja ovat verrattain pienikokoisia (Lind, 1990). Populaatiokokoa säätelevät myös siihen 
kohdistuva saalistuspaine sekä tautien ja loisten määrä. Ympäristöolosuhteet, kuten 
lämpötila ja virtaama, voivat olla ratkaisevia vuosiluokan koon kannalta missä 
elämänvaiheessa tahansa. Tämä säätely ei riipu tiheydestä (Jensen ym., 1989; Elliott, 
1994; Milner ym., 2003).  

Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän työn ensimmäisessä osassa oli tavoitteena tutkia Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen Carlin-merkkiaineiston perusteella Oulankajoen Kiutakönkäälle 
nousevan kutupopulaation elinkiertoa ja rakennetta vuosina 1965–2003. Keskeisiä 
kysymyksiä olivat sukupuolten lukumääräsuhde, ikä- ja kokojakaumat, jokipoikas- ja 
järvivuosien määrä, taimenten kasvu järvivaiheessa, sukukypsyysikä ja -koko sekä 
aikaisempien kutukertojen määrä. Tavoitteena oli myös määrittää kudulle nousevan 
populaation koko sekä arvioida taimenkannan nykytilaa. 
 
Toisessa osassa selvitettiin taimenten vaellusta Kiutakönkään yläpuolisilla jokialueilla 
telemetriaseurannan ja kalastajien Carlin-merkkipalautusten avulla. Paikannusten avulla 
tutkittiin taimenten vaellusalueen laajuutta, uintiaktiivisuutta ja elinympäristön valintaa eri 
vuodenaikoina, kutu- ja talvehtimisalueiden sijaintia sekä kutuaikaa. Lisäksi selvitettiin, 
kuinka suuri osa lähti takaisin Venäjän puoleisille syönnösalueille jo syksyllä ja kuinka 
moni puolestaan jäi talvikoiksi jokialueelle. Telemetriaseurannan avulla oli myös 
tarkoituksena saada vastaus kysymykseen, pääsevätkö kalat nousemaan Kiutakönkään yli 
omin voimin. 
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Aineisto ja menetelmät 

Tutkimusalue 

Oulankajoki kuuluu Koutajoen vesistöalueeseen, jonka Suomen puoleinen osa sijaitsee 
Kuusamon, Posion ja Sallan kuntien alueella. Vesistöalueen keskusjärvi on Venäjän 
puolella sijaitseva Pääjärvi, jonne Oulankajoella poikasvuotensa viettäneet taimenet 
vaeltavat syömään ja kasvamaan (Huusko ym., 1990, kuva 2). Oulankajoen latva-alueet 
ovat suovaltaisia ja sijaitsevat Napapiirin pohjoispuolella, Etelä-Sallassa (Koutaniemi, 
1978). Suurimmista sivujoista Savinajoki, Aventojoki ja Maaninkajoki laskevat Oulankaan 
Kiutakönkään yläpuolisella osuudella. Lähellä rajavyöhykettä Oulankajokeen yhtyy 
Kitkajoki ja Venäjän puolella vielä Kuusinkijoki, minkä jälkeen joki saavuttaa Paanajärven.  
 
Oulankajoen valuma-alueen pinta-ala on 2163 km2 ja Kuusinki-, Kitka- ja Oulankajokien 
valuma-alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 5010 km2. Venäjän puolella sijaitsevaan 
Paanajärveen virtaavasta vedestä suurin osa, eli noin 85 %, tulee sinne nimenomaan 
Oulankajoen kautta. Paanajärvi on kallioperän halkeamaan syntynyt järvi, jonka 
keskisyvyys on 40 m ja suurin syvyys n. 130 m (Koutaniemi & Kuusela, 1993). Järven 
pituus on noin 23 km, leveys 0,7-1,5 km ja sen pinta-ala on noin 2300 ha. Järvi syvenee 
jyrkästi rannoilta ulapalle päin ja itäpäästä lähtee Olanga-joki, joka laskee Pääjärveen. 
Pääjärven pinta-ala on noin 950 km2 ja järven vedenpinta on säännöstelyn vuoksi 9 metriä 
luonnollista korkeutta ylempänä. Kaiken kaikkiaan Oulankajoen pituus latvoilta Pääjärveen 
on noin 90 km, josta vajaat 10 km virtaa Venäjän puolella.  Pääjärven ainoa laskujoki on 
Kumajoki, joka lähtee järven pohjoispäästä ja laskee mm. Koutajärven kautta lopulta 
Vienanmeren Kantalahteen (Huusko & van der Meer, 1988; Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskus, 2004).  
 
Pääjärven alapuolisia jokia on valjastettu voimataloudelliseen käyttöön ja suurin osa 
Venäjän puoleisista järvistä on säännösteltyjä, mutta Oulanka- ja Kitkajoet ovat vapaana 
virtaavia jokia. Oulankajoen taimenen elinalueilla ei siis ole vesivoimalaitoksia. 
Kuusinkijoen yläpäässä sen sijaan on pieni vesivoimalaitos (Huusko ym., 1990). 
 
Oulangan alue on suurilmastoltaan hyvin mantereinen, sillä kylmimmän ja lämpimimmän 
kuukauden keskilämpötilojen ero on noin 31 ºC (Oulangan tutkimusasema, 2004). Sen 
sijaan hygrisesti ilmasto on varsin mereinen. Vuoden keskilämpötila on noin 0 ºC 
(Koutaniemi, 1978). Jokilaakson ilmasto-olot poikkeavat selvästi sitä ympäröivästä 
Kuusamon ylängöstä. Ero näkyy vuorokausittaisissa ja vuosittaisissa keskilämpötiloissa. 
Talvet ovat laaksossa huomattavasti kylmempiä ja kesät lämpimämpiä kuin ympäröivällä 
ylänköalueella ja ilmasto on siis ylänköäkin mantereisempi. Tämä selittyy sillä, että laakso 
on suojassa tuulilta eikä kesän lämmin tai talven kylmä ilma pääse liikkumaan niin helposti 
(Koutaniemi, 1983).  
 
Sademäärät ovat laaksossa ja ylängöllä jokseenkin samat. Vuotuinen sademäärä on noin 
554 mm (1967-2003). Kuusamossa saadaan eniten lunta koko Suomessa ja pysyvä 
lumipeite sataa keskimäärin 1. marraskuuta (Koutaniemi, 1983, Oulangan 
tutkimusaseman aineisto vuosilta 1967-2004). Oulankajoki saa jääpeitteen keskimäärin 
18.11. ja jäät lähtevät 12.5. tienoilla (OUTA:n aineisto vuosilta 1966-2003). Heinäkuussa, 
jolloin Oulangan taimenet ovat yleensä Kiutakönkään kohdalla vaeltaessaan joen 
yläjuoksun kutualueille, veden lämpötila on alkukuussa keskimäärin 15,5 ºC ja 
loppukuussa 16,9 ºC (tieto vuosilta 1991-2000, toim. Hyvärinen & Korhonen, 2003). 
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Kuva 2.  Pääjärveen laskevan Oulankajoen vesistöalueen valuma-alue (a). Kartan laatinut 
Leo Koutaniemi (kts. Koutaniemi & Kuusela, 1993). Alemmassa kartassa (b) Oulankajoen 
Suomen puoleinen vesistöalue. Myös Kitkajoki yhtyy Oulankajokeen Suomen puolella, 
lähellä rajavyöhykettä, mutta tämä jää b-kartan ulkopuolelle.  

a) 

b) 
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Kuva 3. Oulankajoen Kiutakönkään ylin putous vähän veden aikaan heinäkuussa 2003. 
Könkään alla, vasemmassa reunassa on ylisiirron pyyntipotero ja ylisiirrossa käytettävä 
verkko. 
 
Oulankajoen keskivirtaama on 25,5 m3/s (tieto vuosilta 1991-2000, toim. Hyvärinen & 
Korhonen, 2003). Järvien vähäisyydestä johtuen joessa on huomattavia 
virtaamavaihteluita. Kevättulva on erittäin voimakas ja ajoittuu toukokuulle (Koutaniemi, 
1978). Tulvahuippu on keskimäärin 16. toukokuuta. Aikavälillä 1966-2003 on vesi ollut 
korkeimmillaan 11.5.1982, jolloin se OUTA:n kohdalla oli jopa 479 cm (virtaama 249,0 
m3/s). Keskimäärin tulvahuippu on 383 cm (1966-2003) koko vuoden 
keskivedenkorkeuden ollessa 198 cm (1991-2000). Heinäkuussa vedenkorkeus on 
keskimäärin 188 cm ja virtaama 22 m3/s (1991–2000, toim. Hyvärinen & Korhonen, 2003, 
OUTA:n aineisto vuosilta 1966-2003). 
 
Koutajoen vesistöalueen joet ovat kirkasvetisiä ja vähäravinteisia. Oulankajoen veden väri 
on tummempi ja humuspitoisuus korkeampi kuin Kitkajoessa ja Kuusinkijoessa, mikä 
johtuu valuma-alueiden luontaisista ominaisuuksista (Koutaniemi & Kuusela, 1993). 
Happamuustaso on Perämereen laskevia jokia hieman korkeampi ja rautapitoisuus sekä 
sameusarvot ovat alhaisia. Vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan (tiedot vuosilta 
1994-1997) Oulankajoen vedenlaatu on erinomainen (Koutaniemi & Kuusela, 1993; 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2004). 
 
Oulankajoessa on useita koskia, joista nähtävyyksinä pidetään Taivalköngästä ja 
Kiutaköngästä. Kiutaköngäs on noin 200 metriä pitkä ja 14 metriä korkea vesiputous. Se 
sijaitsee noin kilometrin päässä Oulangan kansallispuiston opastuskeskukselta alavirtaan 
päin. Köngästä reunustavat jyrkät punaiset dolomiittikallioseinämät. Kosken alaosa on 
yläosaa loivempaa putousta eikä estä taimenen uimista ylöspäin. Ylin putous on noin viisi 
metriä korkea ja on kalojen jo hankalampi ylittää (Keränen ym., 1974, kuva 3). Sen 
alapuolella, joen etelärannalla on potero, johon ainakin osa taimenista tulee levähtämään. 
Könkään ylimpään putoukseen tehtiin vuonna 1936 kalatie, johon kahden 
luonnonsyvennyksen lisäksi louhittiin kolme uutta syvennystä kalojen levähdyspaikoiksi ja 
virtauksen hidastuttamiseksi. Aikojen saatossa kalatien syvennykset ovat kuitenkin 
täyttyneet ja sen toimivuus heikentynyt (Vepsäläinen, 1936; Mäki-Petäys ym., 2000). 
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Suuri osa Oulankajokea virtaa Oulangan kansallispuistossa. Puisto perustettiin vuonna 
1956 ja sitä laajennettiin vuosina 1982 ja 1989. Kansallispuiston kokonaispinta-ala on 269 
km2 (Hanhela, 1994). Myös Paanajärveä ympäröi kansallispuisto, joka perustettiin vuonna 
1992. Näin ollen Oulankajoen vesistö ja sen ympäristö ovat suurelta osin suojeltuja 
(Huusko, 1995). 

Ylisiirto ja Carlin-merkintä  

Tutkimuksen ensimmäinen osa, jossa keskityttiin taimenten elinkiertoon, populaation 
rakenneominaisuuksiin sekä populaatiokokoon, pohjautui Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen (RKTL) Carlin-merkkiaineistoon. Se sisälsi vuosina 1965-2003 
Kiutakönkään ylisiirroissa Carlin-merkityt (n = 2662) ja merkittynä tavatut taimenet (n = 
388). Tämän aineiston osalta oli tiedossa kalojen pituus ja paino. Taimenten 
sukupuolitiedot olivat vuosilta 1973–2003 (n = 2293) ja suomuaineisto vuosilta 1989–2003 
(n = 1423). Vuosilta 1995–2002 ei kuitenkaan ollut suomunäytteitä merkittynä tavatuista 
taimenista. Suomumääritysten perusteella saatiin aineisto taimenten iästä, jokipoikas- ja 
järvivuosien määrästä, aikaisemmista kuduista ja kuturytmistä sekä kasvusta. 
 
Oulankajoen Kiutakönkään yläpuolinen alue muodostaa 90 % vesistön valuma-alueesta ja 
tarjoaa lukuisia hyviä poikastuotantoalueita taimenelle. Kiutakönkään on ajateltu olevan 
esteenä taimenen kutunousulle ja koska varmuutta taimenten noususta könkään yli ei ole 
ollut, aloitettiin vuonna 1965 Metsähallituksen toimesta Kiutakönkäällä ylisiirtopyynti. Siinä 
taimenet on pyydystetty könkään alapuolella ja kannettu käsivoimin yläpuolelle 
vapautettavaksi. Ylisiirtoa on jatkettu joka vuosi Metsähallituksen ja Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen yhteistyönä.  
 
Ylisiirto on aloitettu kesä-heinäkuun taitteessa veden laskettua pyynnin kannalta sopivalle 
korkeudelle. Ylisiirrossa on ollut käytössä sama pyyntimenetelmä alusta alkaen. 
Kiutakönkään korkeimman putouksen alapuolella, joen etelärannalla on pieni potero, johon 
ainakin osa nousutaimenista tulee levähtämään. Kalat pyydystetään poterosta 50-millisen 
heittoverkon avulla joko koukkaamalla tai pitämällä verkkoa pyynnissä (liite 1 a). Kalan 
tartuttua verkkoon se nostetaan välittömästi ylös ja laitetaan nukutusainepaljuun. 
Nukutusaineena on käytetty MS-222, jonka varastoliuosta (20 g/l) on laitettu kaksi 
desilitraa 30 litraan jokivettä. Kala irrotetaan verkosta mahdollisimman varovasti ja 
verkkolangat katkotaan tarttumiskohdista, jotta kala ei vahingoittuisi.  
 
Nukutuksen jälkeen kala siirretään mittauspöydälle ja sen sukupuoli määritetään ulkoisten 
ominaisuuksien perusteella.  Kalan pituus mitataan kuonon kärjestä pyrstöevän kärkeen 1 
cm tarkkuudella, jonka jälkeen se punnitaan muovipussissa. Punnitsemistarkkuus on 
vaihdellut vuosien välillä 5 grammasta 100 grammaan. Vuodesta 1989 alkaen on tässä 
yhteydessä otettu myös suomunäyte (10-15 suomua) rasvaevän ja kylkiviivan väliseltä 
alueelta. Suomut säilötään pieniin paperipusseihin, joissa on tarvittavat tunnistemerkinnät.  
 
Mittauspöydällä laitetaan myös ns. Carlin-merkki, joka on teräslangoilla kiinnitettävä pieni 
muovilevy. Jokainen kala saa yksilöllisen kirjain-numero-koodinsa. Koodin lisäksi merkissä 
on RKTL:n osoitetiedot, jonne kalastajaa pyydetään merkki palauttamaan. Merkintä 
tapahtuu siten, että kaksoisneula painetaan kalan selkäevän alapuolelta, sen etuosan 
kohdalta selkälihaksen läpi, jolloin neulan kärjet tulevat näkyviin (liite 1 b). Kärjissä oleviin 
reikiin ujutetaan muovimerkin teräslangat. Kun neula vedetään takaisin, langat saadaan 
lihaksen läpi, minkä jälkeen lankojen päät voidaan sitoa kiinni kiertämällä.  
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Mittausten ja Carlin-merkinnän jälkeen kala on viety virkoamaan vesipaljuun. Kun kalan 
kidukset ovat alkaneet liikkua, se on kuljetettu Kiutakönkään yläpuolella oleviin 
virkoamissumppuihin (liite 1 c). Siellä se on saanut virota n. puoli tuntia ennen 
vapauttamista. Aika ajoin on ylisiirrettyjä taimenia pidetty emokalasumpuissa kunnes ne 
on myöhemmin syksyllä lypsetty laitospoikastuotantoa varten ja lopulta vapautettu 
könkään yläpuolella.   
 

Suomutiedot ja takautuva kasvunmääritys 
 
Taimenen pyörösuomuissa on vuosirenkaita aivan kuten puun poikkileikkauspinnalla. 
Kalan kasvaessa suomujen määrä ei lisäänny ja siksi suomut kasvavat. Kesällä kasvu on 
nopeaa ja talvella hidasta. Hitaan ja nopean kasvun vyöhykkeet muodostavat yhdessä 
vuosikasvuvyöhykkeen. Varsinaisen vuosirenkaan muodostavat talvella hitaan kasvun 
aikana syntyneet tiheät kasvurenkaat (kuva 4). Vuosirenkaiden perusteella voidaan 
määrittää kalan ikä (Raitaniemi ym., 2000).  
 
Myös taimenen jokipoikasvuodet, järvivuodet ja kudut nähdään suomusta. Joessa 
vietettyjen poikasvuosien aikana taimen kasvaa järvivuosia hitaammin. Suomussa tämä 
näkyy siten, että keskempänä olevat poikasvuosien kasvuvyöhykkeet ovat kapeampia ja 
tiheämmässä kuin ulompana olevat järvivuosien vyöhykkeet. Aikaisemmat kudut 
puolestaan näkyvät suomussa syöpyminä eli kutumerkkeinä (Raitaniemi ym., 2000). 
Suomuista on nähtävissä myös kalojen kuturytmi eli kutuvuodet ja niiden välivuodet ja 
siten tiedetään kuteeko kala joka vuosi vai harvemmin. 
 
Ikämääritysten yhteydessä kunkin taimenen 5–10 suomua prässättiin muovilevylle ja 
määritykset sekä mittaukset tehtiin mikrofilminlukulaitteella. Suomumittauksissa käytetty 
suurennos oli 24-kertainen lukuun ottamatta vuotta 1989, jolloin suurennos oli 37,3-
kertainen. Myös vuoden 1989 mittauksissa saadut arvot muunnettiin 24-suurennoksen 
mukaisiksi, jotta kaikki vuodet olisivat verrattavissa keskenään. Ikämäärityksissä 
taimenten syntymäkuukautena on pidetty toukokuuta.  
 
Suomujen avulla voitiin tutkia kalojen pituuskasvua vaelluspoikasesta aina ylisiirtovuoteen 
saakka. Kiutakönkään taimenten suomuista mitattiin vuosikasvuvyöhykkeiden leveydet ja 
suomun säde ns. takautuvaa kasvunmääritystä varten (kuva 4). Menetelmä perustuu 
siihen, että tietyn kasvuvyöhykkeen etäisyys suomun keskipisteestä on suhteessa kalan 
pituuteen ko. vyöhykkeen muodostumisvuonna. Näin etäisyyksien avulla voitiin arvioida 
kalojen pituus eri ikävuosina ja niiden vuosittainen kasvu (Raitaniemi ym., 2000). 
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Kuva 4. Taimenen suomun säteen ja vuosikasvuvyöhykkeiden mittauslinja. Tämä on 6-
vuotiaan taimenen suomu. Poikasvuosien kasvuvyöhykkeet on merkitty vihreillä palloilla ja 
järvivuosien kasvuvyöhykkeet punaisilla paloilla (kuva Ari Huusko, RKTL). 
 
Takautuvaa kasvunmääritystä varten tarvittiin suomun säteen ja kalan pituuden 
riippuvuussuhdetta kuvaava regressioyhtälö (kaava 1). Kasvunmäärityksessä käytettiin 
Fraserin ja Leen lineaarista mallia (Raitaniemi ym., 2000):  
 

caSL +=      (1) 
 
jossa   L on kalan pituus  

S on suomun säde 
a on regressiokerroin  
c on vakio 

 

Yhtälön sovituksessa käytettiin alle 55-senttisten kalojen suomu- ja pituustietoja (kuva 5). 
Ylisiirtoaineiston osalta havaittiin, että suomun säteen hajonta yli 55-senttisillä kaloilla oli 
suurta eli suomut olivat samankokoisilla kaloilla hyvin erikokoisia. Vaihtelu saattoi johtua 
joko todellisista eroista kalojen välillä tai sattumasta. Joka tapauksessa näin suuri hajonta 
aiheuttaisi epävarmuutta yhtälön oikeellisuudesta, minkä vuoksi päädyttiin käyttämään 
ainoastaan alle 55-senttisten taimenten suomuaineistoa. 

 
Suomun säteen ja kalan pituuden suhdetta kuvaavaksi yhtälöksi saatiin (kaava 2):    

 

2634,26402589,7 +⋅= SL     (2) 
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Tätä regressioyhtälöä käytettiin myös yli 55-senttisten taimenten kasvunmäärityksessä. 
Kalan pituus tietyn ikäisenä laskettiin yhtälöllä (kaava 3):        
 

2634,26
)2634,26(

+
−

=
LS

S
L i

i     (3) 

 

jossa  Li on kalan pituus iässä i  
Si on suomun säde iässä i 
 
 

 
Kuva 5. Suomun säteen ja kalan pituuden suhde Oulankajoen vesistöalueen taimenilla. 
Musta viiva kuvaa regressiosuoraa alle 550 mm pitkillä taimenilla. 
 
Taimenten kasvun ohella takautuvan kasvunmäärityksen avulla saatiin selville myös 
ylisiirrettyjen taimenten vaelluspoikaskoko. Käytännössä tämä tarkoitti pituutta siinä 
vaiheessa, kun jokipoikasvuodet olivat päättyneet (=jokipoikasvuosien määrä) ja kala 
vaelsi järvelle kasvamaan. Samoin selvitettiin myös taimenten sukukypsyysikä ja –koko. 
Kalojen katsottiin saavuttaneen sukukypsyyden sinä vuonna, kun ne olivat lähteneet 
järveltä takaisin kotijokeensa ensimmäiselle kutuvaellukselleen. 

 
Populaation rakenneominaisuuksien tutkiminen 
 

Populaation rakenneominaisuuksista tutkittiin taimenten pituutta, painoa, ikää, smoltti-ikää 
ja –kokoa, järvivuosien määrää, kasvua, sukukypsyysikää ja –kokoa sekä aikaisempia 
kutukertoja. Rakenneominaisuuksia tarkasteltiin keskiarvojen ja –hajontojen perusteella 
yleisesti koko aikasarjan osalta sekä vuosien välisiä ja sukupuolten keskinäisiä eroja 
vertaillen. Työssä selvitettiin myös erilaiset jokipoikas- ja järvivuosien yhdistelmät ja niiden 
yleisyys populaation sisällä. Lisäksi tutkittiin, olivatko smolttikoko ja toisaalta järvivuosien 
määrä smolttiutumisiästä riippuvaisia. Samaa aihetta käsittelevässä Pro gradu –työssä on 
esitettynä kaikki tarkemmat tilastolliset analyysit (Saraniemi, 2005). 
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Takautuvasti määritettyä järvikasvua tarkasteltiin kahdessa osassa: ennen sukukypsyyden 
saavuttamista ja sen jälkeen. Tutkimuskysymyksenä oli, hidastuiko taimenten kasvu 
järvivaiheen aikana ja kutukertojen lisääntyessä. Kasvua tutkittiin myös Carlin-
merkkiaineiston merkintä-takaisinpyynnin perusteella. Merkittynä tavattujen yksilöiden 
osalta laskettiin, miten niiden paino oli muuttunut eri ylisiirtokertojen välillä.  
 
Tutkimuksessa selvitettiin myös, vaikuttivatko jokipoikas- ja järvivuosien määrä kalojen 
sukukypsyyskokoon. Kasvutarkastelujen jälkeen kuvattiin vielä taimenten pituus- ja paino-
ominaisuuksia eri kutukerroilla. Nämä tiedot perustuivat könkäällä ylisiirrettyjen kalojen 
mittauksiin eivätkä siis takautuvaan kasvunmääritykseen. 
 

Nousuajankohta ja siihen vaikuttavat tekijät Kiutakönkäällä  
 
Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu taimenten kutunousuajan olevan ainakin 
virtaamasta ja/tai veden lämpötilasta riippuvainen (Klemetsen ym., 2003). Tässä 
tutkimuksessa tiedettiin päivittäiset saalismäärät eli paljonko kaloja oli päivittäin pyydetty ja 
ylisiirretty. Oulangan tukimusaseman sää- ja vesihavaintojen avulla määritettiin ilman ja 
veden keskilämpötilat (ºC), keskimääräinen veden korkeus (cm) sekä virtaama (m3/s) eri 
vuosina ylisiirtopyynnin alkaessa ja päättyessä sekä huippusaalispäivinä.  
 
Päivittäisistä saalismääristä laskettiin myös saaliskertymät rajaten vuosittaiset saalispäivät 
1.6.–31.8. väliselle ajalle. Saaliskertymä ylsi siten kaikkina vuosina sataan prosenttiin 
elokuun loppuun mennessä ja vuosien välinen vertailtavuus parani. Tämän jälkeen 
selvitettiin, minä päivänä (keskiarvo ja vaihteluväli) saaliskertymä ylitti 25 %, 50 % ja 75 % 
rajat sekä laskettiin 95 % luottamusvälit keskimääräiselle saaliskertymälle. 
 

Populaatiokoon arvioiminen 

 
Populaatiokokoa arvioitiin merkintä-takaisinpyyntimenetelmällä soveltaen paljon käytettyä 
Petersen-menetelmää (Ricker 1975). Vuosien 1987–2001 kannanarviot pohjautuivat 
suomumäärityksiin (vuosilta 1989–2003). Vuosien 1965–1986 kannanarviot tehtiin 
puolestaan keskimääräisen ja pituusjakaumien perusteella arvioidun aikaisemmin 
kuteneiden määrän avulla.  
 
Merkintä-takaisinpyyntimenetelmien perusperiaatteena on pyynnin yhteydessä merkitä 
populaation yksilöitä niitä vahingoittamatta ja vapauttaa ne merkinnän jälkeen. Kun eläimiä 
pyydetään myöhemmin uudelleen, on saaliissa mukana sekä merkittyjä että 
merkitsemättömiä yksilöitä. Näiden keskinäisestä lukusuhteesta voidaan laskea 
populaatiokoon arvio (Hanski ym., 1998). 
 
Petersen-menetelmä perustuu oletukseen, että merkittynä tavattujen osuus saaliista on 
sama kuin kaikkien merkkikalojen osuus populaatiosta (Ricker, 1975). 
Yksinkertaisimmillaan kaava on siis seuraavanlainen (kaava 4): 
 

 
R

CM
N

⋅=      (4) 

 
jossa  N on populaatiokoko merkintähetkellä 

M on merkittyjen kalojen lkm 
C on takaisinpyynnin saaliskalojen lkm 

  R on merkittynä tavattujen lkm 
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Taimenpopulaation kokoa arvioitaessa menetelmää jouduttiin käyttämään soveltaen, sillä 
Oulankajoen taimenia oli merkitty Carlin-merkein joka vuosi vuodesta 1965 lähtien. 
Kalasukupolvet olivat vaihtuneet moneen kertaan merkkisarjan aikana. Laskuissa 
huomioitiin myös, että Oulankajoen taimenet kutevat yleensä joka toinen vuosi (Keränen 
ym., 1974). Toiset kutevat siis parittomina vuosina ja toiset parillisina. Populaatiokoon 
määrittämistä varten tarvittiin vuosittaiset tiedot ylisiirrettyjen taimenten, merkittynä 
tavattujen taimenten sekä aikaisemmin kuteneiden taimenten määristä. 
 

Esimerkkinä voidaan mainita vuoden 1996 populaatiokoon arvioimisessa käytetyt 
muuttujat. Kyseisenä vuonna ylisiirrettiin ja merkittiin yhteensä 70 taimenta (M). 
Kahden vuoden päästä tästä eli vuonna 1998 tavattiin ylisiirron yhteydessä 10 
aikaisemmin merkittyä taimenta (R). Suomujen perusteella tiedettiin, että vuonna 
1998 ylisiirrettiin näiden lisäksi myös 16 aikaisemmin kutenutta taimenta, joilla ei 
ollut merkkiä ennestään. Näin ollen vuonna 1998 ylisiirrettiin könkäällä yhteensä 
26 aikaisemmin kutenutta taimenta (C). Aikaisemmin merkittyjen taimenten osuus 
kaikista aikaisemmin kuteneista oletettiin olevan sama kuin kaksi vuotta aiemmin 
ylisiirron yhteydessä merkittyjen osuus koko Kiutakönkäälle nousevasta 
kutupopulaatiosta (N).  

 
Populaatiokoon arvioimista monimutkaisti kuitenkin se seikka, että ainoastaan vuosilta 
1989-2003 oli olemassa suomuaineisto, jonka perusteella kutukerrat tiedettiin. Arvio 
aikaisemmin kuteneiden määrästä vuosina 1967-1988 tehtiin kahdella eri tavalla: 
 
1.) Arvioinnissa käytettiin keskiarvoa. Aikaisemmin kuteneiden keskimääräinen osuus 

ylisiirretyistä taimenista oli 36,5 % (keskihajonta 8,6, vuodet 1989–2003).  
 
2.) Vuosittain ylisiirretyt taimenet jaettiin ensikertalaisiin ja aikaisemmin kuteneisiin 

pituusjakauman perusteella.  
 

Jälkimmäisessä menetelmässä pituusjakaumakuvista erotettiin kaksi normaalijakaumaa, 
toinen ensikertalaisista ja toinen aikaisemmin kuteneista. Aluksi tarkasteltiin vuosien 1989-
2003 pituusjakaumakuvia. Merkityistä ja merkittynä tavatuista tehtiin erilliset jakaumakuvat 
(kuva 6 a). Osa merkityistä taimenista oli kuitenkin aikaisemmin kuteneita ja ne haluttiin 
siirtää merkittynä tavattujen kanssa samaan jakaumaan. Ensikertalaiset erotettiin 
piirtämällä mahdollisimman symmetrinen normaalijakauma. Jakauman ulkopuolelle 
jääneet katsottiin aikaisemmin kuteneiksi ja siirrettiin toiseen normaalijakaumaan (kuva 6 b 
alempi).  
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Vuosien 1989–2003 aikaisemmin kuteneiden määrä tiedettiin siis suomunäytteiden 
perusteella. Jotta pituusjakaumamenetelmä voitiin osoittaa päteväksi, tarkastettiin, olivatko 
arvioidut aikaisemmin kuteneiden määrät yhteneväisiä ja saman suuntaisia suomuista 
havaittujen yksilömäärien kanssa (1989–2003, kuva 7). Kun näiden välillä havaittiin selvä 
lineaarinen korrelaatio (r2 = 0,6326), tehtiin vastaava pituusjakaumien mukainen jako 
vuosille 1965–1988. Näin saatiin arvio kyseisten vuosien aikaisemmin kuteneiden 
määrästä. 
 
 

 
Kuva 6. Vuonna 1989 merkittyjen (ylhäällä) ja merkittynä tavattujen taimenten (alhaalla) 
pituusjakaumat (a). Ylemmästä jakaumasta on erotettu arvioimalla ensikertalaisten 
normaalijakauma. Sen ulkopuolelle jääneiden katsottiin olevan aikaisemmin kuteneita, 
jotka ovat b-kuvassa siirretty alapuoleiseen jakaumaan (vaalean siniset palkit). Näin 
saatiin kaksi normaalijakaumaa – toinen kuvaa ensikertalaisia (b-kuvassa ylhäällä) ja 
toinen aikaisemmin kuteneita (alhaalla). 
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Kuva 7. Vuosina 1989-2003 ylisiirrettyjen taimenten arvioitu ja havaittu aikaisemmin 
kuteneiden lukumäärä suhteessa toisiinsa. Arvioidut lukumäärät on saatu pituusjakaumien 
perusteella ja ne näyttäisivät olevan samansuuntaisia suomujen perusteella havaittujen 
lukumäärien kanssa. R2-arvo osoittaa muuttujien korreloivan positiivisesti toistensa 
kanssa. 

a) b) 
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Kuva 8. Telemetriaseurannassa mukana ollut taimen, jolle on juuri asennettu radiolähetin 
ruumiinonteloon. Ympyröitynä tikattu leikkaushaava. Nuoli osoittaa antenniin, joka jätettiin 
kalan ulkopuolelle (kuva Ari Huusko, RKTL). 

Telemetriaseuranta 

Tutkimuksen toisessa osassa selvitettiin taimenten vaellusta ja vaellusalueen laajuutta 
Kiutakönkään yläpuolisella jokialueella. Tämä osio pohjautui taimenten (n = 20) 
telemetriaseurannassa tehtyihin viikoittaisiin paikannuksiin heinäkuun 2003 ja toukokuun 
2004 välisenä aikana.   
 
Telemetrian hyödyntäminen kalabiologisessa tutkimuksessa alkoi jo 1950-luvulla, mutta 
laitteiden kehittymisen ansiosta menetelmän käyttö on yleistynyt selvästi parin viime 
vuosikymmenen aikana. Laitteiden kalleus on silti vielä hidasteena menetelmän nykyistä 
laajemmalle käytölle (Erkinaro & Karppinen, 2004). Oulankajoen taimenten 
telemetriaseurannassa käytettiin radioaaltojen vastaanottoon perustuvaa menetelmää.  
Kalatutkimuksissa käytettyjen laitteiden toiminta voi perustua myös ultraäänien 
vastaanottamiseen. Ultraäänien vastaanotossa tarvitaan kuitenkin veden alla pidettävää 
antennia ja kuuluvuusalue on useimmiten vain muutama sata metriä. Radiosignaalien 
vastaanotto voi tapahtua joko automaattiasemien avulla tai paikan päällä vastaanottimen 
ja antennin kanssa signaalien voimistumista seuraten. Kuuluvuusalue voi parhaimmillaan 
olla useita kilometrejä. Satelliittipaikannus puolestaan onnistuu kalojen kohdalla vain 
silloin, kun kalat käyvät riittävän usein veden pinnalla (Erkinaro & Karppinen, 2004).  
 
Heinäkuussa 2003 aloitettiin Oulankajoella kudulle nousevien taimenten 
telemetriaseuranta ja seurantaa jatkettiin toukokuuhun 2004 saakka.  Tutkimuksen alussa 
merkittiin radiolähettimin 20 Kiutakönkään pyyntipoterosta saatua kalaa. Tutkimuksessa 
käytetyt radiolähettimet olivat ATS:n (Advanced Technology Systems, USA) valmistamia, 
muodoltaan sylinterimäisiä ja mallia F180 (liite 1 d). Lähettimet painoivat ilmassa 20 g, 
niiden pituus oli 51 mm ja läpimitta 17 mm. Antennin pituus oli 25 cm. Valmistajan 
lupaama odotettu toimimisaika oli 383 päivää. Jokaisella lähettimellä oli oma taajuutensa, 
mikä mahdollisti kalojen yksilökohtaisen seurannan. Lähettimen paino oli 0,5–1,3 % 
kalojen painosta, mikä jää selvästi alle suositellun kahden prosentin maksimipainon 
(Winter, 1983). Kalojen pyynti ja merkintä suoritettiin neljänä päivänä siten, että 9.7. 
asennettiin kahdeksan lähetintä, 10.7. viisi lähetintä, 11.7. kolme lähetintä ja 15.7. vielä 
neljä. 



 

  
 

- 23 - 

OULANKAJOEN TAIMENKANTA 
  M. Saraniemi 

 

Poterosta pyydetyt taimenet nukutettiin MS222:n avulla, kaloilta otettiin suomunäyte, 
niiden pituus mitattiin ja paino punnittiin ja lisäksi kaloille laitettiin tavalliseen tapaan myös 
Carlin-merkki. Välittömästi tämän jälkeen kaloille laitettiin radiolähettimet vesipaljun päälle 
asetetussa puukourussa (kuva 8). Toimenpiteen aikana huolehdittiin siitä, että kalan 
kidukset saivat vettä. Kalan kylkiruotojen alapuolelle, rinta- ja vatsaevän puolivälin 
kohdalle tehtiin n. kolmen senttimetrin leikkaushaava, jonka kautta lähetin voitiin laittaa 
ruumiinonteloon. Antennijohto johdettiin kalan ruumiinontelosta ihon läpi neulan avulla 
parin sentin päässä haavasta pyrstöön päin. Antennin tuli olla virtaviivaisesti kalan kylkeä 
pitkin, kärki kohti pyrstöä, jotta siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa kalalle. 
Haava ommeltiin kiinni 4-5 tikillä. Toimenpide kesti keskimäärin 5 minuuttia. Kalat siirrettiin 
virkoamaan aluksi vesipaljuun, josta ne kuljetettiin verkolla peitetyllä paljulla 
virkoamissumppuihin ja vapautettiin noin puolen tunnin kuluttua. 
 
Kiutakönkäällä merkityistä 20 radiolähetinkalasta 15 ylisiirrettiin muiden Carlin-merkittyjen 
kalojen tapaan könkään yläpuolelle ja vapautettiin siellä. Sen sijaan viisi kalaa vapautettiin 
könkään alapuolella, jotta nähtäisiin, nousevatko taimenet omin avuin könkään yli. Koska 
kalastajat ovat saaneet saaliiksi könkään yläpuolisilta vesialueilta myös ilman Carlin-
merkkiä olevia taimenia, on aikaisemmin arveltu, että tietyn vedenkorkeuden aikana osa 
taimenista pääsee könkään yli. Asiasta ei kuitenkaan ole ollut varmempaa tietoa (Myllylä, 
1987). 
 
Taimenia seurattiin vastaanottimen ja siihen liitetyn antennin avulla paikanpäällä 
jokialueella rannalta, veneestä tai jään päältä (kuva 9). Antenni suunnattiin menosuuntaan 
ja vastaanottimen annettiin rullata kaikkien kalojen taajuudet läpi. Kalan paikka määritettiin 
voimakkaimman signaalin kohdalle ja paikasta otettiin ylös GPS-lukemat.  Jäiden aikaan ei 
kuitenkaan käytännön syistä aina pystytty näin tarkkaan paikannukseen, sillä 
kulkumahdollisuudet olivat rajalliset. Silloin havainnointi tehtiin niin läheltä kuin 
mahdollista. Signaalin kantomatka oli parhaimmillaan noin kilometrin, mutta 
havainnointietäisyys riippui selvästi paikan korkeusvaihteluista. Paikannustarkkuus oli 
rannalta paikannettaessa kesällä noin 50 jokimetriä, talvella noin 100 jokimetriä ja 
veneestä paikannettaessa 100 m2 luokkaa. 
 
Telemetriaseurantaa tehtiin aluksi pari-kolme kertaa viikossa, mutta elokuun alusta alkaen 
pyrittiin paikannusta tekemään siten, että jokaiselle kalalle saataisiin vähintään yksi 
viikoittainen havainto olinpaikasta. Kalojen käyttämät elinympäristöt luokiteltiin 
virtausnopeuden, pyörteisyyden ja kaltevuuden perusteella seuraavasti: suvanto 
(keskimääräinen virtausnopeus <10 cm/s, ei pyörteisyyttä, pieni kaltevuus), niva 
(keskimääräinen virtausnopeus >10 cm/s, ei pyörteisyyttä, kohtalainen kaltevuus) ja koski 
(keskimääräinen virtausnopeus >10 cm/s, pyörteinen, kohtalainen tai suuri 
kaltevuus).”Niska” puolestaan oli nivan tai kosken yläpuolella sijaitseva paikka, jossa vesi 
virtasi vielä verrattain hitaasti ja tyynesti, mutta jonka jälkeen kaltevuus, virtausnopeus ja 
pyörteisyys selvästi lisääntyivät. Kalojen seuranta lopetettiin toukokuun lopussa, kun kaikki 
kalat olivat poistuneet Suomen puoleiselta jokialueelta. Kaikki laitteet toimivat 
moitteettomasti koko tutkimuksen ajan. 
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Kuva 9. Radiolähettimien signaalien kuuntelua vastaanottimen ja siihen liitetyn antennin 
avulla heinäkuussa 2003 (kuva Heikki Tahkola, RKTL). 

 

Heinäkuussa 2004 tehtiin kansallispuiston opastuskeskuksen ja Savilammen välisellä 
jokialueella myös kaikuluotauksia, jotta saatiin karkea arvio taimenten suosimista 
syvyysoloista. Syvyyslukemat kartoitettiin Hummingbird Piranha –luotaimella ja samalla 
kirjattiin GPS-koordinaatit niistä paikoista, joissa syvyydet oli luodattu. 
 
ArcView GIS 3.2. –paikkatieto-ohjelmalla tehtiin karttoja kalojen vaellusalueesta. Näiden 
karttojen avulla aineistosta laskettiin ArcView:ssä kalakohtaisia etäisyyksiä eri 
havainnointikertojen välillä eli määritettiin minimimatka, jonka kala oli uinut. Samoin 
laskettiin myös etäisyydet Kiutakönkäästä. Vaikka seurannassa pyrittiinkin saamaan 
jokaisesta kalasta viikoittainen havainto, ei se aina ollut mahdollista, koska joskus kalojen 
liikkeet olivat arvaamattomia. Tämän vuoksi aika havaintojen välillä vaihteli jonkin verran. 
Näin ollen havaintojen välisistä minimiliikkumisista laskettiin viikkokohtaiset keskimääräiset 
päiväliikkumiset eli keskimääräinen matka, jonka kala ui vuorokaudessa kullakin 
seurantaviikolla.  
 
Seuranta-aika jaettiin 1.) kutua edeltävään aikaan, 2.) kutujaksoon, 3.) talvehtimiseen sekä   
4.) alasvaellukseen eli migraatiovaiheeseen kalojen liikehdinnän luonteen mukaan. 
Pitkäaikaiset oleskelut samoissa paikoissa suvantoalueilla katsottiin olevan kutua 
edeltävää odotteluaikaa suojaisissa ja viileissä vesissä ja toisaalta kudun jälkeistä 
talvehtimista, jolloin kalat eivät olleet kovinkaan aktiivisia. Nopeat liikkeet ja pitkät 
havaintojen väliset etäisyydet liittyivät kutuaikaan ja alasvaellukseen, tapahtuipa vaellus 
sitten heti kudun jälkeen syksyllä tai vasta keväällä. Kutualueeksi arvioitiin paikka, jonne 
kala vaelsi syyskuun puolivälin tienoilla ja jossa se oleili pari-kolme viikkoa ennen 
äkkinäistä pyrähdystään talvehtimaan suvantoalueille tai jopa suoraan Venäjän puoleisille 
syönnösalueille. Kudun katsottiin tapahtuneen juuri ennen tätä nopeaa alaspäin 
suuntautuvaa liikehdintää.  
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Kalojen etäisyyksiä Kiutakönkäästä, uintimatkoja sekä oleskelupaikkoja tarkasteltiin 
jaksokohtaisesti ja jaksoja vertaillen. Tutkimuksessa pohdittiin myös, oliko ilman ja veden 
lämpötilalla sekä virtaamalla vaikutusta kalojen uintiaktiivisuuteen. 

Carlin-merkkipalautukset 

Kalastajat ovat palauttaneet pyytämiensä taimenten Carlin-merkkejä RKTL:lle ja samalla 
ilmoittaneet, mistä he ovat saaliinsa saaneet. Suomen puolelta saatujen 
merkkipalautustietojen avulla (vuodet 1965–2001, n = 166) täydennettiin kuvaa taimenten 
vaellusalueen laajuudesta, kun pyyntipaikat laitettiin kartalle. Jos merkki oli palautettu 
ylisiirtosyksyn aikana, laskettiin etäisyys pyyntipaikan ja Kiutakönkään välillä. 
Merkkipalautuspaikat eri vuosikymmenillä esitettiin karttojen avulla. 

Ympäristömuuttujat 

Tässä tutkimuksessa käytetyt vesi- ja säätiedot saatiin Oulangan tutkimusasemalta. 
Tutkimusaseman pihassa sijaitsee Ilmatieteen laitoksen Kiutakönkään sääasema. 
Pitkäaikaisseurannoissa saaduista tiedoista hyödynnettiin lumipeitteeseen liittyviä 
havaintoja (1967-2003), sademäärätietoja (1967-2004) sekä ilman lämpötilatietoja (1967-
2004). Näiden säähavaintojen lisäksi asemalta saatiin tiedot Oulankajoen jäiden lähdöstä, 
jäätymisestä ja tulvahuipuista (1966-2004) sekä veden korkeudesta (1966-2003), 
lämpötiloista (1970-2003) ja virtaamista (1981-2004).   
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Tulokset 

Populaation rakenne ja koko 

 
Merkintäerät ja sukupuolijakauma 
  

Vuosina 1965-2003 on Kiutakönkäällä pyydystetty, merkitty Carlin-merkein ja ylisiirretty 
yhteensä 2662 taimenta. Vuosittaiset merkintämäärät ovat vaihdelleet 15-179 yksilön 
välillä (keskiarvo 68 yksilöä, kuva 10). Ylisiirtopyyntien kokonaissaalis, johon luetaan 
mukaan myös merkittynä tavatut taimenet, on vaihdellut 15 ja 210 yksilön välillä. Erot 
kalamäärissä johtuvat osittain siitä, että pyyntiin käytetty aika on ollut vaihteleva.  
 
Merkittynä tavattuja taimenia on saatu ylisiirroissa keskimäärin 12 yksilöä kesässä 
(vaihteluväli 0–31) ja niiden osuus kokonaissaaliista on ollut keskimäärin 14,7 % (n = 388, 
kuva 10). Kolme taimenyksilöä on nostettu neljänä vuonna könkään yli. Kolme kertaa 
ylisiirrettyjä kaloja on ollut yhteensä 37 kpl ja kaksi kertaa ylisiirrettyjä 348 kpl. Vanhimmat 
merkkikalat on ylisiirretty uudelleen jopa kahdeksan vuoden jälkeen merkinnästä. 
 
Kalat tulevat kudulle pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Merkittynä tavatuista 
taimenista 85,2 % oli ylisiirretty edellisen kerran kaksi vuotta aiemmin. Joka vuosi kutevia 
taimenia ei tavattu ollenkaan. Sen sijaan pieni osa (4,9 %) tuli kudulle uudelleen kolmen 
vuoden kuluttua edellisestä ylisiirrosta. Oulankajoen vaeltava taimenkanta oli selkeästi 
naarasvoittoinen (naaraita keskimäärin 80,3 % ylisiirretyistä, taulukko 1). 
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Kuva 10. Oulankajoen Kiutakönkäällä vuosina 1965-2003 ylisiirretyt taimenet. Vuosittaiset 
kokonaissaaliit ovat vaihdelleet 15-210 yksilön välillä. Merkin saaneiden lukumäärä 
(vaalea väri) on ollut 15-179 yksilöä ja merkittynä tavattujen määrä (tumma väri) 0-31 
yksilöä. 
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Taulukko 1. Kiutakönkäällä ylisiirrettyjen taimenten vuosittaiset sukupuolijakaumat. 
Sukupuoli on määritetty vuodesta 1973 alkaen. 

Vuosi Koiraat Naaraat Ei tietoa Yhteensä Vuosi Koiraat Naaraat Ei tietoa Yhteensä 
1973 22 48 8 78 1989 23 112  135 
1974 11 74 3 88 1990 17 73 1 91 
1975 13 48  61 1991 17 82  99 
1976 13 60  73 1992 24 96  120 
1977 15 50  65 1993 22 96 1 119 
1978 6 42  48 1994 32 95  127 
1979 16 81 1 98 1995 6 39 1 46 
1980 8 22  30 1996 13 57  70 
1981 10 71  81 1997 21 70 1 92 
1982 4 24  28 1998 27 49  76 
1983 9 49  58 1999 19 64  83 
1984 12 44  56 2000 29 77  106 
1985 2 13  15 2001 13 55  68 
1986 8 28  36 2002 32 85  117 
1987 6 32  38 2003 14 60  74 
1988 2 15  17 Yhteensä 466 1811 16 2293 

 
Yksilöiden kokojakauma 
 

Tutkimusaineiston (1965–2003) pisin taimen oli 80 cm pitkä ja painoi 4950 g ja lyhyin 50 
cm pitkä ja painoltaan 1200 g. Taimenten vuosittaiset keskipituudet vaihtelivat 60 ja 66,5 
cm:n välillä (kuva 11 a). Sukupuolijakauman sisältäneen aineiston (1973–2003) mukaan 
naaraat olivat keskimäärin koiraita lyhyempiä (taulukko 2). 
 
Taimenten paino vaihteli 700 ja 5300 gramman välillä (vuodet 1965–2003). Kevyin kala 
(700 g) oli ylisiirretty vuonna 1972, joten sen sukupuolta ei oltu määritetty. Vuosittaisissa 
keskipainoissa oli vaihtelua ja ylisiirron ensimmäisinä vuosina (1965–1966) taimenet olivat 
poikkeuksellisen pienikokoisia (kuva 11 b). Naaraat olivat koiraita keskimäärin kevyempiä 
(vuodet 1973–2003, taulukko 2). Vaikka pituus- ja painojakaumissa oli vaihtelua vuosien 
välillä, ei jakaumissa ollut havaittavissa selvää koon kasvu- tai pienenemissuuntausta. 
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Kuva 11. Kiutakönkäällä ylisiirrettyjen taimenten keskipituudet (a) ja -painot (b) 
vuosina 1965-2003. Janat kuvaavat keskihajontaa. 
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Ik
ä 

Taulukko 2. Kiutakönkäällä vuosina 1973-2003 ylisiirrettyjen naaraiden ja koiraiden koko. 
 Naaraat 

Pituus (cm)           Paino (g) 

Koiraat 

Pituus (cm)            Paino (g) 
Min 50,0 1200 50,0 1300 

Max 78,0 5250 80,0 5300 

Keskiarvo 62,5 2450 65,9 2900 

Keskihajonta ± 4,7 ± 505 ± 4,8 ± 599 

n 1809 1807 466 463 

 

Ikäjakauma 
 

Taimenet olivat 5–15-vuotiaita ja niiden keski-ikä oli 7,9 vuotta (n = 1256, keskihajonta ± 
1,6). Suurimman ikäryhmän muodostivat yleensä 7-vuotiaat (keskimäärin 35 % 
ylisiirretyistä) ja seuraavaksi eniten oli 8-vuotiaita (19 %), 9-vuotiaita (17 %) ja 6-vuotiaita 
(14 %, kuva 12). Muut ikäryhmät muodostivat kukin alle 10 % osuuden kutupopulaatiosta.  
 
Taimenten keski-ikä vaihteli eri vuosien välillä, mutta ikäjakaumatarkastelu osoittaa, että 
vuosien väliset erot selittyvät todennäköisesti kannanvaihteluilla (kuva 12). Populaation 
ikäjakauma ei ole nuorentunut eikä toisaalta myöskään vanhentunut, vaan eroja havaitaan 
yksittäisten vuosien välillä. Suurien vuosiluokkien vaikutus näkyy sekä niiden 
ensimmäisellä että myöhemmillä kutukerroilla. Esimerkiksi vuonna 1997 oli paljon 
ensimmäistä kertaa kudulle tulevia, 7-vuotiaita taimenia. Näistä osa tuli uudestaan kudulle 
9-vuotiaina vuonna 1999, jolloin ne muodostivat yhä huomattavan osan kutupopulaation 
kaloista. Vuosiluokan vaikutus näkyy vielä vuonna 2003, jolloin ylisiirroissa tavattiin 
tavallista enemmän 13-vuotiaita.  
 

 
    %-osuus ylisiirretyistä 

 
Kuva 12. Kiutakönkäällä vuosina 1989-2003 ylisiirrettyjen taimenten vuosittaiset 
ikäjakaumat (%).  
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Jokipoikas- ja järvivuodet 
 

Oulankajoen taimenet olivat viettäneet 2-5 ensimmäistä elinvuottaan joessa. 
Keskimääräinen smoltti-ikä oli sekä koirailla että naarailla 3,5 vuotta (keskihajonta 
molemmilla ± 0,6; �: n = 239, �: n = 914). Yleensä suurin osa taimenista oli viettänyt 
kolme vuotta poikasena joessa (keskimäärin 52 %, vaihteluväli 25–67 %). Myös neljän 
jokivuoden yksilöitä oli kaikkina kesinä huomattavan paljon (keskimäärin 44 %, vaihteluväli 
27–69 %). Kaksi ja viisi vuotta joessa viettäneitä oli sen sijaan vähän (molempia 
keskimäärin 2 %, vaihteluväli 2 v. 0–5 %; 5 v. 2–8 %).  
 
Smolttiutuneet taimenet vaeltavat järvelle kasvamaan. Suomuaineiston (1989–2003) 
perusteella Oulankajoen taimenkannan keskikokoinen vaelluspoikanen oli ollut 24,2 cm 
pitkä (n = 1154, keskihajonta ± 3,8). Vanhempana smolttiutuneet olivat yleensä isompia 
kuin nuorempana smolttiutuneet ja lisävuosi näyttäisi kasvattaneen pituutta 4-6 cm 
(taulukko 3). 
 
Järvialueella taimenet viettivät 2-7 vuotta ennen ensimmäistä kutuvaellustaan 
(suomuaineisto 1989-2003). Koiraiden keskimääräinen järvi-ikä oli 3,7 vuotta (n = 261, 
keskihajonta ± 0,7) ja naaraiden 3,4 vuotta (n = 966, keskihajonta ± 0,6). Koiraiden 
enemmistö (keskimäärin 55 %, kuva 13) oli kasvanut järvellä neljä vuotta, kun taas 
naaraista suurin osa vietti järvellä kolme vuotta (keskimäärin 56 %). Järvi-iältään 2- ja 5–7-
vuotiaita oli taimenten joukossa vain vähän. Jakaumissa oli kuitenkin vaihtelua 
ylisiirtovuosien välillä. 
 
Taulukko 3. Vuosina 1989-2003 ylisiirrettyjen taimenten keskipituudet                              
(± keskihajonta, cm) sekä minimi- ja maksimiarvot smolttiutumisiässä. 

Smoltti-ikä 22 3 4 5 
Min 12,9 13,4 18,6 27,1 

Max 23,7 32,7 41,6 44,7 

Keskiarvo 15,8 22,4 26,2 32,9 

Keskihajonta ± 2,9 ± 2,3 ± 3,1 ± 4,5 

n 22 599 507 26 
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Kuva 13. Vuosina 1989-2003 ylisiirrettyjen taimenten keskimääräinen jakautuminen (%) 
järvivuosien mukaan. Keskihajonnat (janat) kuvaavat järvi-ikäjakaumien vuosien välistä 
vaihtelua. 
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Taulukko 4. Vuosina 1989-2003 ylisiirrettyjen taimenten jakautuminen (%) järvi- ja 
poikasvuosien mukaan 

KOIRAAT Järvivuodet NAARAAT Järvivuodet 

Poikasvuodet 2 3 4 5 7 Poikasvuodet 2 3 4 5 

2 - - < 1 1 - 2 - < 1 1 1 

3 1 12 34 5 < 1 3 < 1 23 26 2 

4 2 21 20 1 - 4 4 30 9 1 

5 - 3 - - - 5 1 1 - - 
 
 
Järvivuosien määrä korreloi negatiivisesti smolttiutumisiän kanssa eli mitä useamman 
vuoden kala vietti joessa, sitä vähemmän aikaa se kasvoi järvellä. Erilaisia jokipoikas- ja 
järvivuosien yhdistelmiä tavattiin 14 kpl (taulukko 4). Suurin osa taimenista (88,7 %, n = 
1153) oli viettänyt joessa kolme tai neljä ensimmäistä elinvuottaan, minkä jälkeen ne olivat 
kasvaneet järvialueella niin ikään kolme tai neljä vuotta ennen ensimmäistä 
kutuvaellustaan. Muista könkäällä tavatuista joki- ja järvivuosien yhdistelmistä kukin 
muodosti korkeintaan 5 prosentin osuuden nousukaloista. Koiraiden enemmistö (34 %) oli 
kolmen jokipoikasvuoden ja neljän järvivuoden yksilöitä. Naaraiden joukossa oli eniten (30 
%) neljän jokivuoden ja kolmen järvivuoden yksilöitä. 
 

Järvivaiheen kasvu 
 

Taimenten kasvu oli nopeinta järvivaiheen alussa ja kasvu hidastui vuosi vuodelta (kuva 
14). Yksilöiden väliset kasvuerot olivat kuitenkin huomattavia ja esimerkiksi ensimmäisen 
järvivuoden kasvu vaihteli 3,4 cm ja 19,6 cm välillä. Taimenten kasvu hidastui edelleen, 
kun ne saavuttivat sukukypsyyden. Erityisesti kutuvuosina kalat kasvoivat vähän 
(keskimäärin 0,9–1,3 cm, kuva 15). Kutujen väliin jäävän vuoden kalat viettivät 
järvialueella ja siellä ne kasvoivat kutuvuosia enemmän (keskimäärin 1,9–4,5 cm). 
Toisaalta kasvun hidastuminen kutukertojen lisääntyessä havaittiin kutujen välivuosien 
perusteella, sillä kutuvuosina kalat kasvoivat aina yhtä vähän (kuva 15). Välivuosina kalat 
kasvoivat sitä vähemmän mitä useamman kerran kala oli kutenut. 
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Kuva 14. Vuosina 1989-2003 ylisiirrettyjen taimenten keskimääräinen järvivuosittainen 
kasvu ennen ensimmäistä kutua. Janat kuvaavat keskihajontaa. 
 

      n =  1153 1096           508              43                 2                  1 
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Kuva 15. Vuosina 1989-2003 ylisiirrettyjen taimenten keskimääräinen kasvu ennen 
ensimmäistä kutua (1.–4. järvivuonna), kutuvuosina ja kutujen välivuosina. Janat kuvaavat 
keskihajontaa. 
 
Vaikka kasvu hidastui iän ja kutukertojen myötä, taimenet kasvoivat pituutta useimmiten 
koko elämänsä ajan (kuva 15). Merkintä-takaisinpyynnin perusteella havaittiin kuitenkin, 
että vanhemmat kalat olivat taipuvaisia laihtumaan. Eräs kala laihtui 750 grammaa 
vanhetessaan 7-vuotiaasta 9-vuotiaaksi, mutta yleisesti vain 4 % laihtui noiden ikävuosien 
välillä (n = 54). Sen sijaan 9-11-ikävuosien välillä laihtui 15 % taimenyksilöistä (n = 20) ja 
11-13-ikävuosien välillä peräti 71 % (n = 7). 

 

Sukukypsyysikä ja -koko  
 
Valtaosa (58 %) Oulangan taimenista saavutti sukukypsyyden 7-vuotiaana (vuodet 1989–
2003). Sukukypsyysikä muodostui erilaisista jokipoikas- ja järvivuosien yhdistelmistä ja 
vaihteli 5–10 ikävuoden välillä (keski-ikä 6,9 ± 0,7 vuotta, n = 1154, kuva 16). 
Kutupopulaatiossa oli myös paljon 6- ja 8-vuotiaana sukukypsyyden saavuttaneita (26 % 
ja 15 % taimenista), mutta sukukypsyysiältään 5-, 9- ja 10-vuotiaiden osuus oli pieni 
(kaikkia alle 1 %).  
 
Sukukypsän taimenen keskipituus oli 60 cm (keskihajonta ± 4 cm). Erilaiset jokipoikas- ja 
järvivuosien yhdistelmät (elinkiertoryhmät, kuva 16) selittävät yksilöiden välisiä kokoeroja 
niiden ensimmäisellä kutuvaelluksella (vaihteluväli 48-79 cm). Vanhempana smolttiutuneet 
olivat sukukypsyyden saavuttaessaan keskimäärin pidempiä kuin nuorena smolttiutuneet. 
Toisaalta sukukypsät kalat olivat sitä pidempiä, mitä kauemmin ne olivat oleskelleet 
järvialueella. 
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Kuva 16. Vuosina 1989–2003 ylisiirrettyjen taimenten keskimääräinen sukukypsyyskoko 
(cm) jokipoikas- ja järvivuosiyhdistelmittäin sekä eri elinkiertoryhmien yksilömäärät. Janat 
kuvaavat keskihajontoja.  
 

Kudut  
 
Kiutakönkäällä ylisiirretyistä taimenista suurin osa oli matkalla ensimmäiselle kudulleen (�: 
keskimäärin 66 %, vaihteluväli 47–82 %, �: keskimäärin 59 %, vaihteluväli 29–79 %). 
Toisella kutuvaelluksellaan oli 27 % koiraista (9–53 %) ja 30 % naaraista (13–60 %) ja 
kolmatta kertaa kudulle oli nousemassa 7 % koiraista (0–18 %) ja 9 % (0–18 %) naaraista. 
Sekä naaraiden että koiraiden joukossa oli 1 % yksilöitä, jotka olivat jo neljännellä 
kutuvaelluksellaan (�: 0–7 %, �: 0-5 %). Sukupuolten välillä ei ollut huomattavia eroja 
aikaisemmin kuteneiden ja ensikertalaisten määrissä.  
 
Koska merkittynä tavatuista taimenista ei otettu suomunäytettä vuosina 1995–2002, oli 
aineistossa mukana kaloja, joiden tiedettiin kuteneen vähintään kerran, mutta 
kutukerroista ei ollut muuta varmaa tietoa (1 % taimenista). Niiden joukossa oli luultavasti 
kolme sellaista taimenta, jotka olivat olleet peräti viidennellä kutuvaelluksellaan. 
Esimerkiksi eräs vuonna 1991 merkitty naarastaimen oli suomun mukaan tuolloin tulossa 
jo toiselle kudulleen ja se ylisiirrettiin uudelleen vielä vuosina 1993 ja 1997. Kahden 
vuoden kuturytmin perusteella voidaan olettaa, että tämä taimen oli ollut kudulla myös 
vuonna 1995 eli vuonna 1997 tapahtunut kutuvaellus olisi ollut jo viides kerta.  
 
Kokojakaumissa oli selvää päällekkäisyyttä eri kutukertojen välillä ja siten esimerkiksi 65-
senttinen koiras oli voinut olla joko ensimmäisellä, toisella tai kolmannella 
kutuvaelluksellaan (taulukko 5). Ensikertalaisten keski-ikä oli 7,0 vuotta ja toista kertaa 
kudulle nousijoiden 8,8 vuotta. Kolmannella kutuvaelluksellaan taimenet olivat keskimäärin 
10,9-vuotiaita ja neljännellä kutuvaelluksellaan 13,0-vuotiaita. 
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Taulukko 5. Vuosina 1989-2003 ylisiirrettyjen taimenten ikä- ja kokotietoja kuduittain. 
 Ensikertalaiset 1 aikaisempi kutu 
 PITUUS PAINO IKÄ PITUUS PAINO IKÄ 
Min 50 1200 5 56 1590 7 
Max 79 4650 10 78 5250 12 
Keskiarvo 61 2300 7,0 65 2733 8,8 
Keskihajonta ± 4 ± 444 ± 0,7 ± 4 ± 466 ± 0,7 
n 779 775 766 378 377 352 
       
 2 aikaisempaa kutua 3 aikaisempaa kutua 
 PITUUS PAINO IKÄ PITUUS PAINO IKÄ 
Min 59 2000 9 63 2250 12 
Max 80 5300 12 78 4400 15 
Keskiarvo 69 3090 10,9 70 3085 13 
Keskihajonta ± 3 ± 485 ± 0,7 ± 4 ± 574 ± 1,0 
n 115 114 113 16 16 16 

 
 
Kiutakönkäälle nousevan kutupopulaation koko 

 
Seuraavassa esitetään kaksi eri perustein tehtyä populaatiokokoarviota. Vuosien 1987–
2001 kannanarviot ovat molemmissa samanlaiset, sillä ne perustuvat suomuista 
määritettyyn aikaisemmin kuteneiden lukumäärään (kuva 17). Menetelmien ero nähdään 
vuosille 1965–1986 lasketuista populaation yksilömääristä. 
 
Ensimmäinen arviointimenetelmä perustui keskiarvoon, joka laskettiin vuosien 1989-2003 
aikaisemmin kuteneiden suhteellisista osuuksista. Aikaisemmin kuteneita oli keskimäärin 
36,49 % vuosittain ylisiirretyistä taimenista (keskihajonta ± 8,565). Tämän laskutavan 
mukaan kutupopulaation koko oli vuosina 1965-2001 keskimäärin 185 yksilöä vuodessa 
(keskihajonta 64). Populaatiokoko oli pienimmillään 91 nousutaimenta (vuonna 1970, kuva 
17) ja suurimmillaan 340 taimenta (vuonna 1988). 
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Kuva 17. Kiutakönkäälle nousevan kutupopulaation vuosittaiset populaatiokokoarviot 
perustuen pituusjakaumiin (sininen viiva, 1965-1986), keskimääräiseen aikaisemmin 
kuteneiden osuuteen (punainen viiva, 1965-1986) sekä suomutietojen mukaisiin 
aikaisemmin kuteneiden osuuksiin (musta viiva, 1987-2001). 
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Pituusjakaumiin perustuvan laskentatavan mukaan populaatiokoko oli vuosina 1965-2001 
keskimäärin 207 yksilöä vuodessa (keskihajonta 58). Kannan koko oli pienimmillään 108 
yksilöä (vuonna 1986, kuva 17) ja suurimmillaan 340 yksilöä (vuonna 1988).  
 
Molemmat laskentatavat yhdistämällä voidaan arvioida, että Oulankajoen vaeltavan 
taimenkannan Kiutakönkäälle nousevan kutupopulaation koko oli vuosina 1965–2001 
välillä 91-340 yksilöä vuodessa. Populaatiokoossa ei ollut nähtävissä pitkäaikaista kasvu- 
tai pienenemissuuntausta (kuva 17). Taimenilla näyttäisi sen sijaan olevan jonkinlaista 
kannanvaihtelua, sillä populaatiokoko saattoi olla yhtä lailla suuri tai pieni 1960-luvulla kuin 
1990-luvulla.  

Kutuvaellus 

 
Nousuajankohta ja siihen vaikuttavat tekijät Kiutakönkäällä 

 

Ylisiirtopyynneissä saatiin saalista keskimäärin 18 päivänä, mutta saalispäivien määrä 
vaihteli huomattavasti, viidestä 43:een (vuodet 1965–2003). Saalista alettiin saada 
keskimäärin 3. heinäkuuta (vaihteluväli 10.6.-25.7.), saalishuippu oli keskimäärin 20. 
heinäkuuta (vaihteluväli 2.7.–15.8.) ja viimeinen päivä, jolloin saalista vielä saatiin oli 
keskimäärin 13. elokuuta (vaihteluväli 18.7.-7.9.). 
 
Kesäkuun alusta elokuun loppuun lasketun saaliskertymän mukaan 25 prosenttia saaliista 
oli saatu keskimäärin 13. heinäkuuta mennessä (vaihteluväli 29.6.-27.7., kuva 18). Puolet 
saaliista saatiin keskimäärin 20.7. mennessä (vaihteluväli 5.7.-14.8.) ja 75 % puolestaan 
27.7. mennessä (vaihteluväli 9.7.-15.8.).  
 
 

Kuva 18. Kesä-elokuun ylisiirtopyynnin keskimääräinen saaliskertymä (%) kesien 1965-
2003 aikana sekä 95 % luottamusvälit (janat) keskiarvolle. Aika-akselilla 1 = 1. kesäkuuta 
ja 91 = 30. elokuuta. 
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Kuva 19. Vuosien 1989-2003 kesä-elokuun päivittäiset veden keskilämpötilat (a) ja               
-virtaamat (b) sekä keskihajonnat ja keskimääräinen saaliskertymä. Aikaakselilla 1 = 1. 
kesäkuuta ja 91 = 30. elokuuta 
 
Taulukko 6. Ympäristöolosuhteet (keskiarvo ja vaihteluväli) ylisiirron ensimmäisenä, 
parhaana ja viimeisenä saalispäivänä.  

 
Virtaama oli yleensä laskenut jo ylisiirtopyynnin alussa selvästi alkukesää pienemmäksi ja 
toisaalta veden lämpötila oli nousussa (kuva 19). Pyyntiin ryhdyttäessä ja ensimmäisiä 
taimenia ylisiirrettäessä oli vesi yleensä jo vähintään 15-asteista ja virtaama suurempi kuin 
20 m3/s (taulukko 6). Saalishuipun aikana vesi oli yleensä 16-18-asteista ja virtaama 
laskenut alle 20 m3/s. 
 

Telemetriaseurannan taimenet 
 

Oulankajoen vaeltavan taimenkannan telemetriaseurannassa oli mukana yhteensä 20 
kalaa, joista yksi oli koiras ja muut naaraita (taulukko 7). Otos vastasi noin 10 % 
Kiutakönkäälle nousevasta kutupopulaatiosta (kuva 17). Kalojen paino oli keskimäärin 
2443 g (keskihajonta 575,7) ja pituus 62,3 cm (keskihajonta 4,9). Ikäjakaumaltaan 
taimenet olivat 5–14-vuotiaita ja niiden keski-ikä oli 7,6 vuotta. Kun verrataan näitä tietoja 
lähes 40-vuotiseen Carlin-merkkiaineistoon (keskipaino 2506 ± 566,4 g,  n = 3074; 
keskipituus 63,0 ± 4,9 cm, n = 3081; keski-ikä 7,9 ± 1,6 vuotta, n = 1256), voidaan todeta 
otoksen edustavan hyvin Oulankajoen taimenia. Ainoastaan otoksen sukupuolijakauma 
(naaraat 95 %, koiraat 5 %) poikkesi selvästi keskimääräisestä lukusuhteesta (80:20).  
 
 
 
 
 
 

 

Tieto vuosilta 1. saalispäivä Huippusaalispäivä 

Viimeinen 

saalispäivä 

Ilman lämpötila (C°) 1967-2003 14,3 (7,7-20,5) 16,0 (9,7-22,1) 13,8 (5,5-23,4) 

Veden lämpötila (C°) 1970-2003 16,3 (12,5-23,0) 17,1 (14,3-21,4) 16,2 (9,9-22,2) 

Veden korkeus (cm) 1966-2003 195,2 (174-225) 191,1 (174-222) 186,3 (171-221) 

Virtaama (m3/s) 1981-2003 21,9 (10,8–40,0) 19,3 (10,4–40,0) 16,1 (7,5-35) 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

P äivä kesäkuun alusta

0

20

40

60

80

100

virtaama saaliskertymäa) b) 



 

  
 

- 36 - 

OULANKAJOEN TAIMENKANTA 
  M. Saraniemi 

 

Taulukko 7. Oulankajoen Kiutakönkäällä heinäkuussa 2003 radiolähettimin merkittyjen 
taimenten yksilötiedot. Kalan numero tulee kalojen yksilökohtaisista radiolähettimien 
taajuuksista 42.xxx MHz. Kalat 413-491 vapautettiin merkinnän jälkeen Kiutakönkään 
alapuolella ja muut kalat könkään yläpuolella. 

Kalan 
Nro 

Carlin-
merkki Sukupuoli 

Pituus 
(cm) Paino (g) Ikä Aik. kudut 

Vapautettu 
Kiutakönkään 

     413 SH8568 � 61 2100 8 1 alapuolella 

†   432 SH8569 � 71 3200 11 2 alapuolella 

     452 SH8570 � 64 2520 6 0 alapuolella 

†   471 SH8571 � 68 3250 9 1 alapuolella 

     491 SH8572 � 56 1750 6 0 alapuolella 

     510 SH8573 � 65 2900 9 1 yläpuolella 

     532 SH8575 � 53 1500 5 0 yläpuolella 

     551 SH8576 � 62 2300 7 0 yläpuolella 

     571 SH8578 � 65 2600 7 0 yläpuolella 

     591 SH8579 � 61 2150 7 0 yläpuolella 

     612 SH8580 � 62 2250 7 0 yläpuolella 

†   632 SH8581 � 59 2000 6 0 yläpuolella 

†   651 SH8582 � 55 1700 6 0 yläpuolella 

     672 SH8583 � 59 2200 7 0 yläpuolella 

     691 SH8584 � 63 2420 7 0 yläpuolella 

     711 SH8585 � 63 2350 7 0 yläpuolella 

     731 MO9022 � 71 3670 14 3 yläpuolella 

     751 SH8586 � 69 3350 8 0 yläpuolella 

     771 SH8587 � 62 2450 8 1 yläpuolella 

     791 SH8588 � 62 2200 7 0 yläpuolella 

   † pyydystettiin tai kuoli muuten kesän kuluessa. 
    
Seuranta-ajalla 9.7.2003–21.5.2004 tehtiin radiolähettimin varustetuista taimenista 
yhteensä vähintään 655 havaintoa. Keskimäärin kaloista tehtiin noin 33 havaintoa, mutta 
havaintokerrat vaihtelivat kalayksilöstä riippuen 8–51 havainnon välillä. Seitsemää kalaa 
seurattiin kaikilla neljällä jaksolla eli ennen kutua, kutuaikana ja talvehtimisen sekä 
alasvaelluksen aikana. Kahdeksan kalaa oli seurannassa kolmen jakson aikana, kaksi 
kalaa kahden jakson aikana ja kolme kalaa yhden jakson aikana. 

 
Liikkeet kesällä ja syksyllä ennen kutua 

 
Radiolähettimien asennuksen ja Carlin-merkinnän jälkeen 20 kalasta 15 yksilöä (510–791, 
taulukko 8) vapautettiin Kiutakönkään yläpuolella ja viisi alapuolella (413–491). Suurin osa 
taimenista lepäsi pari päivää merkinnän jälkeen Kiutakönkään läheisyydessä. Parin päivän 
levon jälkeen lähes kaikki könkään yläpuolella vapautetut taimenet suuntasivat ylävirtaan 
verrattain nopealla päivävauhdilla (viikolla 29 keskimäärin 400–1450 m/vrk). Könkään 
yläpuolella vapautetuista 15 kalasta yhteensä kolme laski kuitenkin takaisin alapuolelle 
(kalat 651, 672 ja 551).  
 
Kaikki Kiutakönkään alapuolella vapautetut taimenet nousivat könkään yli parin-kolmen 
viikon aikana. Nousun jälkeen kalat jatkoivat ylävirtaan ja tuolloin niiden keskimääräinen 
uintinopeus oli 200–900 m/vrk. Myös könkään alapuolelle laskeneista kaloista kaksi nousi 
takaisin yläpuolelle viikon – kahden viikon sisällä (kalat 551 ja 651). Kolmas könkään 
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alapuolelle laskeneista kaloista (672) ei noussut enää lainkaan könkään yli ja oli siten 
telemetriaseurannan kaloista ainoa, joka ei suunnannut kutemaan Kiutakönkään 
yläpuolisille alueille. Se pysytteli 0–1,2 kilometrin päässä merkintäpaikasta aina 
alasvaellukseen saakka (liite 4). 
 
Kun taimenet pääsivät joko ylisiirron ansiosta tai omin avuin Kiutakönkään yläpuolelle, ne 
uivat nopeasti pitkiä matkoja ylävirtaan ja 4.–5.8. ne olivat jo 6–16,8 kilometrin päässä 
Kiutakönkäästä (liitteet 3 ja 4). Selvän alkupyrähdyksen jälkeen kalat oleskelivat jonkin 
aikaa melko lailla paikoillaan. Heinä-elokuun vaihteessa Kuusamossa oli todella lämmin 
sää (seitsemänä päivänä vuorokauden keskilämpötila >20 ºC) ja vesi oli lämpimimmillään 
2. elokuuta, jolloin lämpötila ylsi 22,8 asteeseen. Tähän aikaan kalat pysyttelivät 1-6 viikon 
ajan tietyillä alueilla liikkuen ainoastaan alle kilometrin säteellä. Esimerkiksi viikolla 31 
(28.7.-3.8.2003) liikkui suurin osa kaloista (14 yksilöä 20:stä) keskimäärin alle 150 m 
päivässä. Elokuun puolivälin aikoihin (esim. viikolla 33) osa kaloista liikkui jo enemmän 
toisten pysytellessä edelleen lähes samassa paikassa.  
 
Keskimääräinen viikoittainen päiväliikkuminen ennen kutua vaihteli kalasta ja viikosta 
riippuen 0–1600 metrin välillä. Koko jakson keskimääräinen uintimatka/vrk oli 348 ± 139 m 
(liite 2). Kalojen aktiivisuudessa näyttäisi olleen kaksi erilaista rakennetta:  
 

• Oleskelu yhdellä ja samalla alueella lähes koko kutua edeltävän ajan (8 yksilöä).  
• Liikkuminen vähitellen ylävirtaan ja pysähdyksiä sopivilla levähdyspaikoilla (9).  

 

Ensimmäisen ryhmän taimenet odottelivat kutua melko paikallaan, mutta jälkimmäisessä 
ryhmässä liike oli vaihtelevampaa (liitteet 3 ja 4).  Ne pysähtyivät johonkin 1–2 viikoksi ja 
uivat sen jälkeen taas aktiivisemmin. Myös liikkeen suunta saattoi vaihdella, sillä osa ui 
välillä alaspäin palaten myöhemmin takaisin ylemmäs. Pisin alaspäin suuntautunut 
uintimatka kutua edeltävänä aikana Kiutakönkään yläpuolisella alueella oli peräti 10 km, 
minkä jälkeen kala ui vajaan kuukauden aikana 7,5 km takaisin ylävirtaan (kala 612).  
 
Kalat paikannettiin loppukesällä ennen kutuaikaa keskimäärin 1,5–16,1 km päässä 
Kiutakönkäästä ja kauimmaiset havainnot könkään yläpuolisella alueella tehtiin 6,0–29,6 
km päässä könkäästä (liiteet 3 ja 4).  Yli 10 km päähän oli uinut 13 kalaa ja yli 15 km 
etäisyydeltä könkäästä löydettiin 11 kalaa. Kauimmainen paikannus (29,6 km könkäästä) 
tehtiin elo-syyskuun vaihteessa. Tämä oli samalla koko seuranta-ajan etäisin paikannus ja 
kyseessä oli yksi Kiutakönkään alapuolella vapautetuista kaloista (452).  
 
Kolme kalaa (432, 632 ja 651) kuoli syksyllä eivätkä ne siis selvinneet kudulle saakka. 
Kaksi niistä oli varmuudella kalastettu, koska niiden radiolähettimet palautettiin Käylän 
kalanviljelylaitokselle. Kolmannen kohtalo ei sen sijaan ollut niin varma. Lähettimen sijainti 
pystyttiin kuitenkin paikantamaan 100 m2 alueelle. Koska merkin lähettämässä signaalissa 
ei kahlatessa tapahtunut muutoksia eikä paikalla havaittu itse taimenta, oli joen pohjalla 
selvästi pelkkä radiolähetin.  
 
Tässä vaiheessa seurannassa oli siis 17 kalaa. Kaksi niistä katosi kuitenkin niin, että 
toinen (kala 791) paikannettiin seuraavan kerran vasta sen talvehtimispaikalta 20. 
lokakuuta ja toinen (kala 452) vasta sen vaeltaessa alaspäin 12. toukokuuta.  
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Liikkeet kutujaksolla 
 

Kalat siirtyivät kutualueilleen useimmiten syyskuun puoliväliin mennessä (14 kalaa 15:sta, 
liitteet 3 ja 4), jolloin ilman keskilämpötila oli noin 9 ºC ja veden lämpötila 12 ºC. Osa 
kaloista oli jo valmiiksi lähellä kutualuettaan, kun taas osa ui useita kilometrejä 
kutupaikalleen. Yksi kala (510) laskeutui peräti 6,3 km alemmas kutemaan. Kutujaksoa 
edeltävän viikon aikana kalat liikkuivat keskimäärin 50–1400 m päivässä.  
 
Taimenet kutivat todennäköisesti syyskuun puolen välin aikaan ja kuun loppupuolella 
(liitteet 3 ja 4). Kudun tarkkaa ajoittumista ei pystytty määrittämään, sillä paikannuksia 
tehtiin yleensä vain kerran viikossa eikä taimenia havainnoitu suoraan. Käylän 
kalanviljelylaitoksella vuosina 1977–1990 tehtyjen Oulangan taimenten mätilypsyjen 
perusteella kutuaika oli lokakuun alkupuolella (Seppo Mustonen suull., 2005) Tässä työssä 
kutujaksoksi arvioitiin ne viikot, jotka ajoittuivat tavallista aktiivisemman liikehdinnän väliin: 
ennen kutua kalat siirtyivät oleskelupaikastaan kutualueelle ja kudun jälkeen ne uivat 
jälleen varsin aktiivisesti. Käytännössä kudun oletettiin tapahtuneen jakson lopussa, juuri 
ennen siirtymistä pois kutualueelta. 
 
Kalat olivat kutujakson aikana melko paikallaan ja oletetut kutualueet sijaitsivat 
keskimäärin 0–19,5 km päässä Kiutakönkäästä (liitteet 3 ja 4). Kala 672 kuti aivan 
Kiutakönkään tuntumassa ja kutujakson kauimmainen havainto (19,7 km könkäästä) 
tehtiin kalasta 571 (kalojen minimietäisyydet 0–19,4 km, maksimietäisyydet 0–19,7 km). 
Keskimääräinen viikoittainen päiväliikkuminen kutujakson aikana vaihteli kalasta ja viikosta 
riippuen välillä  0–700 m (keskiarvo 208 ± 160 m/vrk, liite 2). Suurin osa kaloista pysytteli 
kutujaksolla vähintään kaksi viikkoa tietyllä alueella (liitteet 3 ja 4). Sen sijaan kalat 612 ja 
771 kävivät oletetulla kutupaikallaan vain yhden viikon ajan.  

 
Liikkeet kudun jälkeen ja talvehtiminen 
 

Kudun jälkeen lähes kaikki taimenet suuntasivat alavirtaan ja ainoastaan yksi taimen (kala 
731) ui talvehtimaan kutualuettaan ylemmäs (liitteet 3 ja 4). Tässä vaiheessa nähtiin 
kuitenkin kaksi selkeästi toisistaan poikkeavaa vaelluskäyttäytymismallia. Suurin osa 
taimenista (12 kalaa 15:sta) jäi talvehtimaan Suomen puoleiselle jokialueelle ja ne 
hakeutuivat talvehtimisalueilleen yleensä lokakuun puoliväliin mennessä. Näiden 
taimenten talvialueet sijaitsivat keskimäärin 1,4–16,5 km päässä niiden kutualueista. Sen 
sijaan kolme taimenta jatkoi vaellustaan alavirtaan ja lokakuun alkupuolella ne poistuivat 
kokonaan Suomen puoleisesta Oulankajoen osasta (413, 711 ja Kiutakönkään alla kutenut 
672). Ne palasivat siten jo syksyllä kudun jälkeen Venäjän puolelle. 
 
Yhden kalan havaittiin kuolleen kudun jälkeen (471). Pitkäaikaisen liikkumattomuuden 
johdosta merkin sijaintipaikkaa heiteltiin kivillä, mutta signaalin paikkatieto ei muuttunut, 
joten paikalla oli kuollut kala tai pelkkä lähetin. Ennen kutua kadonneista taimenista toinen 
(791) löydettiin uudelleen lokakuun lopulla, jolloin se oli jo asettunut talvehtimispaikalleen. 
Vaikka toinen kadoksissa olleista taimenista (452) löydettiinkin vasta keväällä, voidaan 
sen katsoa talvehtineen jokialueella ja talvikoita oli siten yhteensä 13 yksilöä.  
 
Kaikki jokialueelle talveksi jääneet taimenet talvehtivat Kiutakönkään yläpuolisella 
jokiosuudella (liitteet 3 ja 4). Niiden talvehtimisalueet sijaitsivat 1,3–13,2 km päässä 
Kiutakönkäästä (minimietäisyys 0,6-12,3 km, maksimi 2,6–13,6 km). Kauimmainen 
talvehtimisalue oli kalalla 771 noin 13,2 km päässä Kiutakönkäästä. Myös kaksi muuta 
taimenta (751 ja 791) talvehti yli 10 km päässä Kiutakönkäästä. Viisi kalaa (532, 551, 612, 
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691 ja 731) talvehtivat noin 7-8 km päässä Kiutakönkäästä ja neljä kalaa (491, 501, 571 ja 
591) alle kolmen kilometrin päässä. 
 
Talvella kalat olivat varsin paikallisia (liitteet 2, 3 ja 4). Keskimääräinen viikoittainen 
päiväliikkuminen koko talvehtimisjakson aikana vaihteli kalasta ja viikosta riippuen välillä 
0–1100 m (keskiarvo 53 ± 23 m/vrk, liite 2) ja oli suurimmillaan kalojen vielä siirtyessä 
kutualueilta talvehtimisalueille. Kalat asettuivat talvehtimisalueilleen lokakuussa, viikoilla 
41-43, jolloin vuorokauden keskilämpötila oli jo nollan vaiheilla ja vesi keskimäärin 4-
asteista. Sopivien talvehtimisalueiden löydyttyä kalat liikkuivat talven aikana keskimäärin 
ainoastaan 0–200 m päivässä. Vain kolme kalaa (491, 510, 751) ui yli kilometrin pituisia 
uintimatkoja viikoittaisten paikannuskertojen välillä ja nämäkin havainnot olivat yksittäisiä 
talven aikana.  
 
Moni taimen liikkui kuitenkin jossain määrin joulukuun loppupuolella sekä tammi- ja 
helmikuun alkupuolella (liitteet 3 ja 4). Esimerkiksi kala 491 ui 15.-29.12. välisenä aikana 
n. 1300 m ylävirtaan, 2.-10.2. välisenä aikana edelliselle paikalleen takaisin alavirtaan 
sekä 10.-16.2. kilometrin verran jälleen ylävirtaan. Mielenkiintoista on, että myös talven 
kylmimmät pakkaset olivat näiden liikkeiden aikana (esim. 22.12.2003 –35,8 ºC ja 
11.2.2004 -27,1 ºC) Osa kaloista liikkui hieman myös muina kevättalven kuukausina ja 
liikkeet olivat usein edestakaisia. Tuolloinkin liikkeet olivat useimmiten enintään noin 500 
metrin säteellä. Osa taimenista (571, 591, 731) oli puolestaan koko talven lähes samassa 
paikassa. Näillä kaloilla viikoittaisten paikannusten välinen etäisyys ei kertaakaan talven 
aikana ylittänyt 500 metriä. 
 

Vaellus takaisin Venäjän puolelle 
 

Keväällä jäiden sulaessa Oulankajoella taimenet alkoivat jälleen liikehtiä aktiivisemmin 
(liitteet 3 ja 4). Oulankajoen virtapaikat olivat sulia 27.4., jäät liikkuivat 3.5. ja 7.5. jäät 
olivat lähteneet kokonaan. Tuohon aikaan seurantaa tehtiin noin kaksi kertaa viikossa. 
Jäiden lähdön jälkeen ja tulvan ollessa korkeimmillaan (huippu 9.5.) kalat uivat jopa parin 
päivän sisällä useita kilometrejä alavirtaan. Taimenet olivat siten suuntaamassa takaisin 
Venäjän puoleisille syönnösalueilleen. Tässä kappaleessa tarkastellaan myös kolmen 
syysvaeltajan uintia takaisin Venäjälle. 
 
Syysvaellus alkoi heti kudun jälkeen syys-lokakuun vaihteessa ja viimeinen havainto 
syksyllä vaeltaneista taimenista tehtiin viikoilla 40–41, keskimäärin 5. lokakuuta (n = 3, 
liitteet 3 ja 4). Kevätvaellus ajoittui toukokuun viikoille 19-22. Viisi talvikkoa (510, 532, 571, 
771 ja 791) ehti lähteä joelta niin nopeasti, ettei niiden vaellusta ehditty juuri 
havainnoimaan. Näiden yksilöiden viimeiset paikannukset saatiin talvehtimisalueilta huhti-
toukokuun vaihteessa, viikoilla 18–20. Muista tutkimuksen taimenista tehtiin viimeinen 
havainto keskimäärin 13. toukokuuta (n = 7). Myös syyskuun loppupuolelta asti kadoksissa 
ollut kala 452 paikannettiin uudelleen kevään vaellusvaiheessa (12.5.), jolloin se oli 13,4 
kilometriä Kiutaköngästä ylempänä.  
 
Sekä keväällä että syksyllä vaellus oli luonteeltaan määrätietoista, sillä kuljetut uintimatkat 
olivat varsin pitkiä ja suunta oli selvästi alavirtaan (liitteet 2, 3 ja 4). Esimerkiksi kala 551 ui 
10.5. ja 12.5. tehtyjen paikannusten välillä 6,7 km jokea alaspäin ja kala 591 ui yhdessä 
päivässä (10.-11.5.) peräti 22,5 km alavirtaan. Yleensä kalat paikannettiinkin joka kerta 
edellistä havaintoa alempaa joelta. Kala 731 paikannettiin joesta vielä 21. toukokuuta, 
mutta tämän jälkeen Suomen puoleisella jokialueella ei paikannettu enää yhtään 
seurannassa mukana ollutta kalaa.  
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Syys- ja kevätvaeltajien keskimääräinen viikoittainen päiväliikkuminen alasvaelluksen 
aikana vaihteli kalasta ja viikosta riippuen välillä 21-11 800 m ja yleensä kalat liikkuivat 
vähintään 300 m päivässä (keskiarvo 2062 ± 3514 m/vrk, liite 2).  
 
Talvehtimaan jääneistä taimenista yksikään ei kuollut talven aikana. Sen sijaan kutua 
ennen oli kuollut kolme taimenta ja kudun jälkeen vielä yksi. Venäjän puoleisille 
kasvualueille lähti vaeltamaan kaiken kaikkiaan 16 seurannassa mukana ollutta taimenta, 
joista siis 13 vaelsi keväällä ja kolme syksyllä. Telemetriaseurannan kaloista tiettävästi 
viisi oli pyydystetty vuosien 2004 ja 2005 aikana Pääjärveltä (kalat 452, 510, 591, 751 ja 
771) ja niiden lähettimet palautettiin RKTL:lle. 
 

Kalojen liikkeistä yleisesti 
 

Radiolähettimin merkityistä 20 taimenesta oli telemetriaseurannassa mukana kaikkien 
neljän jakson ajan seitsemän kalaa. Niitä voitiin seurata jokialueella aina siihen saakka 
kunnes ne keväällä vaelsivat takaisin Venäjän puoleisille syönnösalueilleen (liitteet 2, 3 ja 
4). Näiden taimenten uintiaktiivisuus ja sijainti jokialueella vaihtelivat eri vuodenaikojen 
välillä. Talven aikana kalat liikkuivat vähemmän kuin muina vuodenaikoina ja erityisesti 
kutua edeltävänä aikana sekä kevätvaelluksella taimenet uivat selvästi enemmän kuin 
talviaikana. Myös kutuvaiheessa kalat liikkuivat melko vähän. Kutualueet sijaitsivat 
ylempänä jokialueella kuin talvehtimisalueet. 
 
Kun tarkasteltiin koko seuranta-aikaa heinäkuusta toukokuuhun, havaittiin, että kalojen 
uintiaktiivisuus lisääntyi kun ilmat lämpenivät ja virtaama kasvoi. Tulos on aivan looginen, 
sillä talvella kun ilmat olivat kylmiä ja virtaamat pieniä, kalat liikkuivat vähän ja toisaalta 
keväällä lämpötilan noustessa ja virtaaman ollessa huipussaan kalat vaelsivat kovaa 
vauhtia alavirtaan. Tutkimuksessa oli käytössä myös veden lämpötilatiedot seurannan 
alusta marraskuun 12. päivään saakka. Tulokset osoittivat, että kalat liikkuivat enemmän 
kesällä ja syksyllä, kun vesi oli vielä lämmintä, mutta aktiivisuus väheni talvea kohti 
mentäessä ja vesien viilentyessä. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että heinä-elokuun 
vaihteessa taimenet pysyttelivät paljon paikoillaan, minkä ajateltiin johtuvan liian 
lämpimästä vedestä. Korrelaatioanalyysi antoi samansuuntaisen tuloksen, joskin tulos ei 
ollut aivan kiistaton. 
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Kuva 20. Oulankajoen päivittäiset virtaamat ja veden lämpötilat sekä ilman lämpötilat 
1.7.2003-31.5.2004.  
 
 
 
 
 



 

  
 

- 41 - 

OULANKAJOEN TAIMENKANTA 
  M. Saraniemi 

 

Oleskelupaikat 
 

Telemetriaseurannan taimenet oleskelivat kutua edeltävänä aikana sekä talvella 
enimmäkseen hidasvirtaisissa suvannoissa ja lammissa (kuva 21, liitteet 5 ja 7). 
Kutualueilla virtausnopeus oli sen sijaan suurempi ja alueet sijaitsivat useimmiten nivoissa, 
koskialueilla tai koskien ja nivojen niskoilla (liite 6). Alasvaelluksen aikana paikannuksia 
tehtiin vaihtelevammin erityyppisillä jokiosuuksilla, useimmiten kuitenkin suvannoissa (16  
27 havainnosta). 
 
Kalat siis suosivat kesällä ja syksyllä ennen kutua suvantoja ja syvännepaikkoja. Jakson 
havainnoista (n = 263) puolet tehtiinkin juuri suvantopaikoissa (54 %), mutta paikannuksia 
tehtiin myös koskialueilla (35 % havainnoista, kuva 21). Esimerkiksi Aventolammen 
etelärannan syvänteen kohdalla oleskeli pitkään useita kaloja (liite 5 ja kuva 22). Paikat, 
joissa kalat viihtyivät vähintään kaksi viikkoa, olivat yleensä 4–28 m syviä. Jakson 
kauimmainen havainto tehtiin Oulankajoen Savilammin yläpuoleisesta osasta (Ylä-
Oulankajoki), Kotalamminrovalta. Suosituimpia oleskelupaikkoja olivat Aventolampi, 
Savilampi sekä Taivalkönkään yläpuolinen suvanto. Erityisesti kudun lähestyessä kaloja 
paikannettiin myös Ylä-Oulankajoen, Savinajoen ja Aventojoen suvanto-osuuksilta. Yksi 
kala (672) puolestaan viihtyi koko kutua edeltävän ajan Kiutakönkään tuntumassa. 
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Kuva 21. Telemetriaseurannan taimenten oleskelupaikat (suvanto, koski, niva, nivan tai 
kosken niska) sen mukaan, kuinka suuri osuus (%) havainnoista kunkin tyyppisellä 
alueella tehtiin ennen kutua, kutujaksolla, talvella sekä kalojen vaeltaessa takaisin 
Venäjän puolelle. 
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Kuva 22. Aventolammen syvyyskartta (ympyröidyt numerot) sekä alueella tehdyt 
paikannukset telemetriaseurannan taimenista kutua edeltävän jakson aikana (punaiset 
pisteet). 
 
Yleisesti ottaen taimenet kutivat ja oleskelivat suhteellisen suurissa uomissa. Kalat löysivät 
kutupaikkansa joko Savinajoelta Koverhaudan ja Savinankönkään väliltä (8 kalaa), Ylä-
Oulankajoelta Venojärven laukamon läheltä (kala 532), Savikosken niskalta (kala 491), 
Aventojoelta (kala 711), Hepokosken ja Patonivan väliseltä alueelta (3 kalaa) tai 
Kiutakönkään alapuolelta (kala 672, liite 6). Näitä alueita luonnehtii verrattain nopea veden 
virtausnopeus. Kutupaikat olivatkin yleensä vähintään nivan niskalla, mutta paikannuksia 
tehtiin paljon myös esimerkiksi kosken keskellä olevissa tyynemmissä kohdissa (n = 40, 
kuva 21). Tutkimuksessa tehtiin kaikuluotauksia kansallispuiston opastuskeskukselta 
Savilammille saakka. Siksi syvyysvaihtelut olivat tiedossa ainoastaan Savikosken (syvyys 
3-6 m) sekä Hepokosken ja Isoniemen välisiltä kutualueilta (syvyys <1-3 m).  
 
Taimenten talvehtimispaikat olivat rajatummalla alueella kuin niiden kesä- ja syysalueet. 
Kaikki seurannassa mukana olleet ja talvikoiksi jääneet taimenet talvehtivat OUTA:n ja 
Savilammen välisellä jokiosuudella, tarkemmin sanottuna opastuskeskuksen ja 
Haaralammin välillä, Aventolammessa sekä Taivalkönkään ja Savilammin välillä (liite 7). 
Kalat paikannettiin talvella useimmiten syvillä alueilla. Esimerkiksi kala 771 vietti 
helmikuun alusta lähtien koko lopputalven Savilammen syvimmässä kohdassa (syvyys 30-
39 m, liite 7). Toisaalta kalat 532 ja 551 oleskelivat edellistä paljon matalammilla paikoilla, 
Aventolammen alapuolella, jossa syvyys vaihtelee 2–5 m välillä. Talvehtimispaikat olivat 
kuitenkin selvästi hidasvirtaisia suvantoalueita ja jakson havainnoista (n = 388) peräti 96 % 
tehtiin suvannoissa (kuva 22).  
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Carlin-merkkipalautukset 
 

Taimenten vaellusalue voi olla ainakin joinain vuosina vielä laajempi kuin 
telemetriaseurannassa havaittu jokiala. Suomen puoleiselta vesialueelta saaduista Carlin-
merkkipalautuksista kauimmainen oli Keski-Suolappajärvestä, joka sijaitsee 71 km 
Kiutaköngästä ylempänä (liite 8). Savinajoen haaran kauimmaiset palautukset ovat tulleet 
Ala-Kieskisjoelta (2 kpl) ja Kieskisjärvestä (1 kpl), jonne on Kiutakönkäältä matkaa 53 km.  
 
Merkkipalautusten perusteella taimenet näyttäisivät jakautuvan Savilammen yläpuolella 
lähes tasan Savinajoen ja Ylä-Oulankajoen kesken. Kolmasosa merkeistä (56 palautusta) 
palautettiin Savilammen ja Sallan Kallunkijärven väliseltä Savinajoelta, mukaan lukien 
myös Kallunkijärveltä palautetut 22 merkkiä. Lähes yhtä paljon palautuksia (52 kpl) oli 
Savilammen ja Hirvasjärven väliseltä Oulankajoen osuudelta (Ylä-Oulankajoki). Myös 
Savilammesta saatiin paljon merkkipalautuksia (26 kpl). Loput merkkipalautukset saatiin 
Kiutakönkään ja Savilammen väliltä (12 kpl), rajavyöhykkeen ja Kiutakönkään väliltä (8 
kpl), Aventojoelta (4 kpl) sekä Ollilanjärvestä (1 kpl). Kolmen yksilön Carlin-merkit 
palautettiin Kitkajoen alajuoksulta. 
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Pohdinta 

Elinkierto 

Oulankajoen taimenet viettivät jokialueella 2–5 ensimmäistä elinvuottaan. 
Vaelluspoikasten eli smolttien keski-ikä oli keskimäärin 3,5 vuotta ja keski-pituus 24 cm. 
Myös Keränen ym. (1974) tutkivat Oulankajoen kudulle nousevia taimenia. Heidän 
mukaansa vuonna 1973 könkäällä tavatut taimenet olivat smolttiutuneet keskimäärin 3,1-
vuotiaina. Smoltit olivat siten keskimäärin nuorempia kuin mitä tässä pidempiaikaisessa 
tutkimuksessa havaittiin. Smolttikoon todettiin olevan suoraan riippuvainen smoltti-iästä eli 
vanhempana smolttiutuvat olivat syönnösvaellukselle lähtiessään suurempikokoisia kuin 
nuorempana smolttiutuvat. Samaan tulokseen on päädytty myös aikaisemmissa 
tutkimuksissa (esim. Jonsson ym., 2001). Taimenten ei kannata smolttiutua liian nuorena, 
sillä suuremmilla yksilöillä voi olla pienempi riski joutua syödyksi järvialueella (L’Abeé-
Lund ym., 1989). Toisaalta varhaisessa vaiheessa smolttiutuneet pääsevät aikaisemmin 
järvelle, missä kasvu on nopeampaa ja ne voivat saavuttaa tarvittavan sukukypsyyskoon 
nuorempana (Jonsson & L’abée-Lund, 1993).  
 
Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että taimenten smolttiutumisikä, järvivaiheen 
pituus ja siten siis myös sukukypsyysikä vaihtelevat huomattavasti sekä populaatioiden 
sisällä että eri populaatioita verrattaessa keskenään. Nopeakasvuiset yksilöt smolttiutuvat 
ja saavuttavat sukukypsyyden hidaskasvuisia nuorempina. Kasvunopeus riippuu 
kasvuolosuhteista ja pohjoisen matalissa lämpötilaoloissa kasvu on hitaampaa kuin 
etelässä. Lohikaloille on myös tyypillistä, että olosuhteiden ollessa suotuisat ne tulevat 
sukukypsiksi mahdollisimman nuorena (L’Abée-Lund ym.,1989; Jonsson & L’Abée-Lund, 
1993; Elliott, 1994).  
 
Jonssonin ja L’Abée-Lundin (1993) mukaan keskimääräinen smoltti-ikä vaihteli Keski-
Euroopan (54 �N) 2,1 vuodesta Pohjois-Euroopan (70 �N) 5,6 vuoteen. Pohjois-
eteläsuunnassa nähdään eroja smoltti-iässä myös Suomen sisällä. Oulankajoen taimenet 
smolttiutuivat Pohjois-Lapin taimenia nuorempana, mutta eteläisempiä taimenia 
vanhempana. Oulankajoen vaelluspoikasten koko oli sen sijaan samaa luokkaa muiden 
jokien vaelluspoikasten kanssa (Tuunainen & Kitti, 1972; Forsman, 1988; Nylander & 
Romakkaniemi, 1995; Aalto ym., 1998). Tämä tukee Jonssonin ja L’Abée-Lundin (1993) 
päätelmää, ettei smolttikoossa ole pohjois-eteläsuuntaista vaihtelua.  
 
Oulankajoen taimenkannan koiraat kasvoivat Venäjän puoleisilla syönnösalueillaan, 
Paana- ja Pääjärvillä useimmiten neljä vuotta ja naaraat kolme vuotta (vaihteluväli 2-7 
vuotta). Aiemmin oli esitetty, että sekä koiraiden että naaraiden enemmistö vietti järvellä 
kolme vuotta (Keränen ym., 1974). Oulankajoen taimenet olivat järvi-iältään vanhempia 
kuin esimerkiksi Luttojoen järvitaimenet ja Torniojoen meritaimenet (Nylander & 
Romakkaniemi, 1995; Aalto ym., 1998). Järvivaiheen pituus ei siten kasvanut pohjoiseen 
päin mentäessä L’Abée-Lundin ym. (1989) esittämällä tavalla. Järvessä vietetty aika voi 
olla yhteydessä myös kotijoen vaellusmatkoihin. Eli mitä suurempi vesistö, sitä kauemmin 
kalat kasvavat syönnösalueella ja saavuttavat siten riittävän suuren koon pitkää 
kutunousua varten (Jonsson ym., 1991).  
 
Järvivuosien määrä korreloi negatiivisesti smolttiutumisiän kanssa eli mitä nuorempana 
taimenyksilö smolttiutui, sitä kauemmin se kasvoi järvellä ja päinvastoin. Samaan 
tulokseen päätyivät myös Keränen ym. (1974). Tämä näyttäisi olevan päinvastainen ilmiö 
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kuin mitä Jonsson ja L’Abeé-Lund (1993) esittivät. Heidän mukaansa varhaisessa 
vaiheessa smolttiutuneet yksilöt olivat verrattain vähän aikaa myös syönnösvaelluksella. 
Toisessa norjalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että naaraat viettivät syönnösalueillaan 
sitä kauemman aikaa mitä nuorempina ne smolttiutuivat, mutta koirailla vastaavaa yhteyttä 
ei todettu olevan (Jonsson ym., 2001).  
 
Oulankajoen taimenten kasvu oli nopeinta järvivaiheen alussa, mutta kasvu hidastui iän 
myötä. Kasvun hidastuminen on todettu myös useissa muissa taimentutkimuksissa. 
Esimerkiksi Perämeren taimenet kasvoivat ensimmäisenä merivuonna keskimäärin 13,5–
17,8 cm, toisena vuonna 10,0-14,6 cm ja kolmantena vuonna 5,6-11,8 cm (Järvi 1940).  
 
Taimenet tulivat sukukypsiksi yleensä 7-vuotiaina (5–10 vuotta). Tulos on yhteneväinen 
aiempien havaintojen kanssa (Keränen ym., 1974). Sukukypsyysikä muodostui erilaisista 
jokipoikas- ja järvivuosien yhdistelmistä, joita tavattiin yhteensä 14 kpl. Luttojoen taimenilla 
tällaisia ikäyhdistelmiä oli peräti 24 kpl (Aalto ym., 1998). Kutupopulaatioissa on eri 
elinkiertoryhmiä tosiasiassa vieläkin enemmän, kun huomioidaan myös aikaisemmat kudut 
ja niiden välivuodet. Erilaisten ikäyhdistelmien runsaus vahvistaa taimenpopulaation 
säilyvyyttä (Aalto ym., 1998).   
 
Myös taimenten sukukypsyyskoko (keskimäärin 60 cm) oli samaa luokkaa aiempien 
havaintojen kanssa (Keränen ym., 1974). Sekä jokipoikas- että järvivuosien määrät 
selittivät yksilöiden välisiä kokoeroja. Ensikertaa kudulle nousevista kaloista suurimpia 
olivat ne, jotka olivat smolttiutuneet vanhimpina ja kasvaneet kauimmin järvialueella. 
Koska smoltti-ikä vaikutti toisaalta smolttikokoon ja toisaalta sukukypsyyskokoon, voidaan 
todeta myös smolttikoon vaikuttavan sukukypsyyskokoon. Toisin sanoen nuorena ja 
pienenä smolttiutuneet olivat pienikokoisia vielä sukukypsyysiässäkin. Aikaisemmissa 
tutkimuksissa on saatu erilaisia tuloksia siitä, vaikuttavatko smoltti-ikä ja -koko kudulle 
nousevien kokoon. Elliott (1985) havaitsi, että ensimmäiselle kudulleen vaeltavien 
taimenten koko riippui suoraan niiden smolttiutumiskoosta. Aalto ym. (1998) tulivat 
Luttojoen järvitaimentutkimuksessaan päinvastaiseen tulokseen, sillä yhtä monta vuotta 
järvessä viettäneet taimenet olivat pääsääntöisesti samanpituisia ja –painoisia huolimatta 
yksilöiden välisistä eroista smolttiutumisiässä. Myös lohiyksilöiden (Salmo salar) väliset 
kokoerot selittyvät pääasiallisesti kalojen meri-iässä havaittavilla eroavaisuuksilla (Jonsson 
ym., 1991). 
 
Sukukypsyyden saavuttamisen jälkeen taimenten kasvu hidastui entisestään ja ne 
kasvoivat keskimäärin 0,9-4,5 cm vuodessa. Norjassa vastaavasti meritaimenet kasvoivat 
ennen ensimmäistä kutuaan keskimäärin 7,8–13 cm vuodessa, mutta sukukypsyyden 
saavutettuaan 2,8-5,4 cm (Jonsson, 1985). Lisääntyminen (mädin ja maidin tuotto sekä 
kutuvaellus) verottaa kalojen saamasta energiasta niin suuren osan, että varsinaiseen 
kasvuun jää vähemmän resursseja (esim. Begon ym., 1996). Vaikka pituuskasvu 
Oulangan taimenilla hidastui iän myötä, ei se yleensä pysähtynyt kokonaan. Aikaisempien 
tulosten mukaan pari kertaa kuteneet, yli 8-vuotiaat Oulankajoen taimenet eivät kasvaneet 
enää lainkaan ja saattoivat jopa laihtua (Keränen ym., 1974). Tässä tutkimuksessa 
havaittiin, että vasta yli 10-vuotiaat taimenet olivat taipuvaisia laihtumaan. Elinikäinen 
kasvu maksimoi taimenten jälkeläistuoton, sillä kalojen koko on suhteessa niiden 
lisääntymismenestykseen (Klemetsen ym., 2003). 
 
Kutupopulaation naaraista ja koiraista suurin osa (� 65 % ja � 58 %) oli matkalla 
ensimmäiselle kudulleen, kun aiempien tietojen mukaan naaraiden joukossa oli yhtä paljon 
ensikertalaisia ja toista kertaa kudulle tulijoita. Kolmannelle kudulleen tulevia taimenia 
havaittiin olevan enemmän kuin mitä aiemmin tiedettiin (Keränen ym., 1974). Aikaisemmin 
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kuteneet olivat yleensä toisella tai kolmannella kutuvaelluksellaan, mutta joukossa oli 
jokunen myös neljättä kertaa kudulle nouseva yksilö (1 % ylisiirretyistä). Lisäksi kolme 
taimenyksilöä oli ylisiirrettäessä ilmeisesti jopa viidennellä kutuvaelluksellaan, vaikka asian 
varmistamiseksi ei ollutkaan suomunäytteitä niiden viimeiseltä kutunousuvuodelta. Useat 
tyynenmeren lohikalat kutevat kerran ja kuolevat pian sen jälkeen, mutta taimenille on 
tyypillistä, että osa populaatiosta kutee useamman kerran elämänsä aikana (Elliott, 1994, 
Begon ym., 1996).  
 
Aikaisemmin kuteneiden yksilöiden osuus vaihtelee huomattavasti eri populaatioiden ja 
vuosien kesken (Elliott, 1994; Crisp, 2000). Norjassa niiden osuus vaihteli 5-69 prosentin 
välillä (Elliott, 1994). Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat todennäköisesti aikaisemmin 
kuteneiden määrään, sillä olosuhteista riippuu, mikä on kutukypsien taimenten säilyvyys ja 
onko kannattavampaa kutea kerran vai useita kertoja. Esimerkiksi kutuvaellusmatka sekä 
veden virtaama voivat vaikuttaa säilyvyyteen ja siten toistamiseen kudulle nousevien 
taimenten määrään (L’Abeé-Lund ym., 1989). Joidenkin arvioiden mukaan taimenen 
keskimääräinen säilyvyys laskee 53 prosentista 35 prosenttiin, kun kala saavuttaa 
sukukypsyyden (kts. Frost & Brown, 1967). Jos populaatiossa on muihin populaatioihin 
verrattuna paljon vanhoja yksilöitä, voi se olla merkki suhteellisen korkeasta säilyvyydestä 
(Lind, 1990). Oulankajoen taimenten aikaisemmin kuteneiden eli vanhojen yksilöiden 
osuus vaikuttaa olevan kohtalaisen suuri (� 35 % ja � 42 %), joten säilyvyys lienee myös 
kohtalaista.  
 
Oulankajoen taimenet kutivat useimmiten kahden vuoden välein (85 % tapauksista), mikä 
tukee Keräsen ym. (1974) tuloksia. Yleisesti taimenet kutevat Etelä-Suomessa joka vuosi 
ja Pohjois-Suomessa joka toinen vuosi (Lind, 1978; Aalto, 1998). Joka toinen vuosi kutevia 
populaatioita on myös esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa (Runnström, 1957; Jonsson, 
1985), mutta Almin (1950) mukaan ne ovat kuitenkin harvinaisempia kuin vuosittain 
kudulle nousevat. Välivuosi on pohjoisen taimenille välttämätön luultavasti siksi, etteivät ne 
ehdi vuodessa toipumaan kuturasituksesta (Dutil, 1986). Viileässä vedessä kalat eivät ole 
kovin aktiivisia ja ravinnonhankinta on hidasta. Siten taimenten energiavarat ovat heikot 
talven jälkeen eivätkä ne voi valmistautua uuteen kutuun. 
 
Oulankajoen taimenkannan koiraat olivat keskimäärin suurempia (keskipituus 66 cm ja      
-paino 2900 g) kuin naaraat (keskipituus 62,5 cm ja -paino 2300 g). Myös vuoden 1973 
tutkimuksessa koiraat olivat hieman naaraita suurempia, mutta ero ei ollut yhtä selvä kuin 
tässä tutkimuksessa (Keränen, ym. 1974). Sukupuolten kokoero selittynee sillä, että 
koiraista suurin osa vietti järvialueella neljä vuotta ja naaraiden enemmistö kolme vuotta. 
Meritaimenilla tilanne on usein vastakkainen eli syönnösvaihe ennen ensimmäistä kutua 
kestää pidempään naarailla kuin koirailla ja naaraat saavuttavat sukukypsyyden 
vanhempina (Klemetsen ym., 2003). Esimerkiksi Ruotsin Åva-joella suuri osa koiraista tuli 
sukukypsäksi kolmen merivuoden jälkeen ja naaraista huomattava osa saavutti 
sukukypsyyden viiden merivuoden jälkeen (Alm, 1950). Oulankajoen taimenet olivat 
kooltaan jonkin verran suurempia kuin Suomen taimenet yleensä (Nylander & 
Romakkaniemi, 1995; Aalto ym., 1998). Suurikokoisuus onkin Koutajoen vesistön 
taimenille luonteenomaista (Khalturin, 1971). Myös esimerkiksi norjalaiset meritaimenet ja 
tasmanialaiset järvitaimenet olivat keskimäärin pienempiä kuin Oulankajoen järvitaimenet 
(Jonsson, 1985; Davies & Sloane, 1987). Kokoero selittynee sillä, että Oulangan taimenet 
oleskelevat järvellä kauemmin kuin useiden muiden vesistöjen taimenet. Myös vesistön 
koko ja taimenten vaellusmatkat voivat vaikuttaa yksilöiden kokoeroihin. Taimenet 
hyötyvät suurikokoisuudestaan, sillä yksilökoko vaikuttaa niiden kilpailuasemaan, 
saalistusominaisuuksiin sekä siihen, kuinka alttiita ne itse ovat saalistukselle (Begon ym., 
1996).  
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Kutupopulaation taimenet olivat 5–15-vuotiaita ja niiden keski-ikä oli 7,9 vuotta. Keski-ikä 
oli täsmälleen sama kuin Keräsen ym. (1974) vuonna 1973 havaitsema. Pidempiaikainen 
seuranta toi kuitenkin esille suuremman vaihtelun, sillä vuonna 1973 taimenet olivat 6–12-
vuotiaita. Ikäjakauma näyttäisi olevan varsin samansuuntainen esim. Ruotsin Rensjön 
järvitaimenhavaintojen kanssa (Runnström, 1957), mutta laajemmassa mittakaavassa 
Oulangan taimenet ovat vanhoja ja pitkäikäisiä. Meritaimenista harvat elävät 10-vuotiaiksi. 
Elinikä niillä on Pohjois-Norjassa noin 8 vuotta ja Brittein saarilla 3–5 vuotta. Tämä liittyy 
veden lämpötilaan ja siten kasvunopeuseroihin. Nopeasti kasvavat kalat saavuttavat 
aikaisin sukukypsyyden ja lisääntymisestä aiheutuvan rasituksen takia kuolevat nuorina 
(Klemetsen ym., 2003).  
 
Kudulle nouseva taimenkanta oli selvästi naarasvoittoinen (lukusuhde 80:20). Sama on 
todettu sekä aiemmin Oulankajoella että varsin laajasti taimenvesistöissä ympäri 
maailmaa (Keränen ym., 1974; Klemetsen ym., 2003). Selitys löytynee 
vaellusominaisuuksista. Useissa taimenpopulaatioissa on havaittu, että smolteista ja 
kudulle vaeltavista taimenista valtaosa on naaraita, jolloin puolestaan jokeen jääneistä 
vaeltamattomista yksilöistä suurin osa on koiraita. Naaraat hyötyvät selvemmin 
syönnösvaelluksella saavutettavasta suuresta koosta, sillä niiden lisääntymismenestys on 
suoraan koosta riippuvainen. Suuret naaraat tuottavat enemmän mätimunia ja ovat 
parempia valtaamaan hyvät kutupaikat (Klemetsen ym., 2003). Koirailla koko ei sanele 
näin suoraviivaisesti lisääntymismenestystä eikä vaeltaminen siis välttämättä ole ainoa 
mahdollisuus menestyä. Tammukoituneet koiraat tulevat sukukypsiksi pienikokoisina, 
mutta voivat silti osallistua vaeltavien naaraiden mädin hedelmöittämiseen. Niiden etuna 
on pieni koko, jonka ansiosta ne pääsevät livahtamaan kutuun mukaan niin, että 
suuremmat lajitoverit eivät välttämättä edes huomaa pikkukoiraita (Jonsson & L’Abée-
Lund, 1993; Crisp, 2000). Näin ollen osan koiraista kannattaa vaeltaa syönnösalueille ja 
sieltä takaisin kotijokeen kudulle ja toisten koiraiden jäädä tammukoituneina kotijokeen 
koko elämänsä ajaksi. Huusko ym. (1990) ja Keränen (1974) arvelevat, että vai pieni osa 
Oulankajoen taimenkannasta jäisi tammukoituneina pysyvästi Oulankajoen pääuomaan tai 
sivujokiin. Asiasta ei kuitenkaan ole varmaa tietoa, sillä esimerkiksi vaelluspoikasten 
sukupuolten lukusuhdetta ei ole selvitetty. 
 

Kutuvaellus 
 

Oulankajoen taimenten kutunousu alkanee kesäkuulla ja Kiutakönkään yli ne pyrkivät 
nousemaan kesä- ja syyskuun välillä. Nousupyrkimykset olivat suurimmillaan yleensä 
heinäkuussa. Kutunousun ajoittuminen on aikaisempien tutkimusten perusteella vesistön 
koosta riippuvainen ja suurissa jokisysteemeissä taimenet saattavat nousta jokeen jopa 
kuusi kuukautta ennen kutua (Klemetsen ym., 2003). 
 
Virtaama oli yleensä joka kesä nousun aikaan laskusuunnassa. Joissakin tutkimuksissa on 
havaittu, että tutkitun joen taimenet vaeltavat ylävirtaan vain tietynlaisten virtaamaolojen 
aikana. Toisaalla tärkeänä on pidetty tietyn raja-arvon ylittämistä tai yksinkertaisesti tiettyä 
vuodenaikaa (Crisp, 2000). Joissakin vesistöissä taimenet nousevat kotijokeensa 
nimenomaan suuren virtaaman aikaan, mutta toisissa ne suosivat pientä virtaamaa 
(Davies & Sloane, 1987; Jonsson & Jonsson, 2002; Klemetsen ym., 2003). Veden korkeus 
ja virtaama lisäävät ylös uivan kalan energian tarvetta ja vaikuttavat suojapaikkojen 
määrään.  
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Lämpötila on niin ikään tärkeä nousuun vaikuttava tekijä (Klemetsen ym., 2003). 
Oulankajoella veden lämpötila oli taimenten nousun aikaan niin ikään nousussa ja 
positiivinen yhteys on havaittu monissa muissakin taimenvesistöissä (esim. Aalto ym., 
1998). Lämpötila on vaihtolämpöiselle kalalle olennainen ympäristötekijä, sillä liian 
kylmässä vedessä tai liian lämpimässä vedessä kala liikkuu vähän. Siten alle 3-asteisessa 
tai yli 20-asteisessa vedessä taimen ei enää juuri vaella ylöspäin (Crisp, 2000). Joskus 
virtaama ja veden lämpötila saattavat yhdessä houkutella kaloja vaellukselle ja 
olosuhteiden muutos voi toimia nousuvietin laukaisevana ärsykkeenä (Klemetsen ym., 
2003). Oulankajoen taimenten nousuhalukkuudessa oli jonkin verran vuosien välistä 
vaihtelua, mikä johtunee eroista kevään ja kesän etenemisessä, käytännössä siis veden 
lämpötilasta ja korkeudesta. (Jonsson, 1991; Aalto ym., 1998; Crisp, 2000). 
 
Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että Oulankajoen taimenet voivat nousta Kiutakönkään yli 
ainakin joillakin vedenkorkeuksilla. Kun osa vapautettiin tarkoituksella könkään alapuolella 
ja osa laski vapautuksen jälkeen itse sinne, todettiin seurannassa kaiken kaikkiaan 
seitsemän kalan nousseen könkään yläpuolelle. Asia on aiemmin ollut kyseenalainen, 
mutta koska kalastajat ovat saaneet Kiutakönkään yläpuoliselta alueelta ilman Carlin-
merkkiä olevia suurikokoisia taimenia, arveltiin nousun olevan jossain määrin mahdollista. 
Nousuun vaikuttavat todennäköisesti ainakin veden korkeus ja virtaama, jotka olivat 
kesällä 2003 keskiarvoa selvästi matalampia. Heinäkuun keskimääräinen virtaama 
aikavälillä 1991–2000 oli 22 m3/s, kun se vuonna 2003 oli 10 m3/s. Vedenkorkeus oli 
vuosina 1991–2000 keskimäärin 188 cm ja vuonna 2003 vastaavasti 177 cm. 
Kokonaisuuden kannalta olisi tärkeää tietää, voivatko taimenet nousta könkään yli myös 
niinä kesinä, kun vedenkorkeus ja virtaama ovat kesää 2003 suurempia. Veden korkeuden 
ja virtaaman ohella kalan uintinopeus ja kestävyys sekä veden lämpötila vaikuttavat usein 
siihen, kuinka helposti vaelluseste on ylitettävissä. Esteen yli hyppääminen edellyttää 
riittävän syvää vedenkorkeutta, jotta kala voi ottaa vauhtia, mutta jotkut esteet voidaan 
ylittää myös uimalla nopeasti (Crisp, 2000). 
 
Ainoastaan yksi taimen jäi seurannan ajaksi könkään alapuolelle. Se laski könkään alle 
vapautuksen jälkeen eikä noussut enää takaisin yläpuolelle. Kala jäi alapuolelle joko 
omasta tahdostaan tai ei päässyt nousemaan könkään yli. Se ei ollut erityisen 
pienikokoinen eikä se muutoinkaan poikennut muista seurannan taimenista, joten nousuun 
oli samanlaiset edellytykset kuin muillakin. Yleisesti kalan koko tai aikaisempien kutujen 
määrä eivät näyttäneet vaikuttavan Kiutakönkään ylittämismahdollisuuksiin.  
 
Kalat oleskelivat kesällä ja syksyllä ennen kutua enimmäkseen suvannoissa, mutta myös 
koskialueilla. Useat kalat suosivat suvantojen syviä osia, mikä selittyy luultavasti veden 
lämpötilaoloilla, sillä vesi oli lämpimämmillään jopa 22,8 ºC. Myös aikaisemmissa 
tutkimuksissa on todettu, että veden lämpötilan noustessa liian korkeaksi taimenet voivat 
siirtyä viileämpiin vesiin, esimerkiksi pieniin puroihin ja suvantojen syvempiin 
vesikerroksiin (Clapp, ym 1990; Garrett & Bennett, 1995). Osa kaloista pysyttelikin koko 
kutua edeltävän ajan varsin paikallaan, mutta joillakin yksilöillä liike oli sahaavampaa 
suuntautuen enimmäkseen ylävirtaan, mutta välillä myös alavirtaan. Aivan kuin ne olisivat 
hakeneet sopivaa kutualuetta. 
 
Yhtä taimenta lukuun ottamatta kaikki kalat kutivat Kiutakönkään yläpuolisella jokialueella. 
Kutualueet sijaitsivat 0–19,5 km päässä Kiutakönkäästä. Savinajoki vaikutti olevan eniten 
taimenten suosiossa, sillä kahdeksan kalaa 15:sta kuti siellä. Oulankajoen pääuomassa 
(Ylä-Oulankajoki mukaan lukien) kuti kuusi taimenta ja yksi löysi kutupaikkansa 
Aventojoesta. Näitä pienempiin sivu-uomiin taimenet eivät nousseet, mutta jonain toisena 
vuonna se voisi olla mahdollista, kun vettä olisi joessa enemmän. On kuitenkin syytä 
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olettaa, että kala 452 kuti muita paljon ylempänä, sillä se katosi Ylä-Oulankajoen 
Talvitiesuvannosta ja sitä etsittiin aina Hirvasjärvestä saakka, mutta se löytyi uudelleen 
vasta keväällä Savilammista. Myös kala 791 katosi seurannasta Hepokoskella, mutta 
löytyi uudelleen kudun jälkeen 20.10. Taivalkönkään yläpuolelta eikä sen kutupaikkaa siksi 
tiedetä. Tarkkoja kutupaikkoja ei tässä tutkimuksessa voitu kuvata, mutta yleisemmin ns. 
kutujaksolla taimenet suosivat tyypillisiä lohikalojen kutuympäristöjä eli kohtalaista 
virrannopeutta ja sorapohjia (Frost & Brown,1967).  
 
Taimenet kutivat oletettavasti syyskuun puolivälin aikaan tai loppukuussa, jolloin veden 
lämpötila oli noin 9–12-asteista. Käylän kalanviljelylaitoksen mätilypsyjen perusteella 
kutuaika on hieman myöhemmin, lokakuun alkupuolella. Muualla on havaittu, että veden 
lämpötila on taimenten kutuaikana yleensä 2–6 ºC ja tämän tutkimuksen kutuajan 
lämpötila vaikuttaa siksi melko korkealta (Louhi & Mäki-Petäys, 2003). Oulankajoen vesi 
laski kuitenkin 6-asteiseksi vasta lokakuun puolivälissä, jolloin melkein kaikki taimenet 
olivat jo siirtyneet talvehtimisalueilleen tai vaeltaneet takaisin Venäjän puolelle. Yleisesti 
taimenet kutevat pohjoisessa aikaisemmin, kuin etelämpänä, koska veden lämpötila on 
matalampi ja mätimunien kehittyminen kestää kauemmin (Klemetsen ym., 2003). 
Päivänpituudella on luultavasti huomattava vaikutus kudun ajoittumiseen, sillä taimenet 
kutevat jokseenkin samaan aikaan joka vuosi. Tärkein kudun ajoittumiseen vaikuttava 
tekijä lienee kuitenkin fysiologinen valmius kutuun. Kudun lähestyessä muilla tekijöillä ei 
enää ole merkitystä (Crisp, 2000). 

 
Kudun jälkeen lähes kaikki taimenet suuntasivat nopein liikkein alavirtaan ja ainoastaan 
yksi taimen talvehti kutualuettaan ylempänä. Kaiken kaikkiaan 19 % elossa olleista 
taimenista vaelsi välittömästi takaisin Venäjän puolelle ja suurin osa jäi talvikoiksi 
jokialueelle. Vastaavanlaisiin tuloksiin päätyivät myös esimerkiksi Alm (1950) Ruotsin Åva-
joella ja Aalto ym. (1998) Luttojoella. Washingtonin osavaltiossa, Columbiajoen latvoilla 
(USA) telemetriaseurannan taimenista puolet palasi syönnösalueelleen tekojärveen heti 
kudun jälkeen, kun taas puolet jäi talvehtimaan uomaan (Garrett & Bennett, 1995). Burrell 
ym. (2000) mukaan taimenet palasivat kutua edeltäville olinpaikoilleen muutaman päivän 
sisällä.  
 
Oulankajoen taimenten vaellus kutualueille suuntautui siis pääsääntöisesti ylävirtaan ja 
kudun jälkeen kalat uivat talvehtimisalueille alavirtaan. Tämän tutkimuksen tulokset 
vaellussuunnista olivat yhteneväiset useiden muiden lohikaloista tehtyjen havaintojen 
kanssa (esim. Jakober & McMahon, 1998; Burrell ym., 2000). Sitä vastoin Clapp ym. 
(1990) ja Brown ja Mackay (1995) havaitsivat kalojen vaelluksen talvehtimisalueilleen 
suuntautuvan ylävirtaan.  
 
Lokakuussa Oulangan taimenet asettuivat talvehtimaan 1,4–16,5 km päähän niiden 
kutualueista. Vaellusmatka talvehtimisalueille riippuu sopivien talvehtimisalueiden 
määrästä (Brown & Mackay, 1995). Taimenten on havaittu vaeltaneen 
talvehtimisalueilleen jopa 60 km (kts. Huusko & Kreivi, 2004). Talvehtimispaikoikseen kalat 
valitsivat joen hidasvirtaisia ja usein syviä osia. Kun veden lämpötila on matala, kalojen 
aktiivisuus alenee ja ne etsivät suojaa. Virtaaman pieneneminen ja jääpeite voivat rajoittaa 
sopivien elinympäristöjen määrää. Siksi kalat suosivat syviä suvantoja ja järviä, joissa 
talven aikaiset olosuhteet eivät ole niin ankaria (Klemetsen ym., 2003; Carlsson ym., 
2004). Oulangan taimenista suuri osa talvehti Aventolammessa, mutta talvialueiksi valittiin 
myös Oulankajoen pääuoman hidasvirtaisia jokiosuuksia. Talvehtimisalueet olivat selvästi 
rajatummalla alueella kuin kesä- ja syysalueet, mikä johtunee nimen omaan sopivien 
elinympäristöjen rajallisuudesta (Brown & Mackay, 1995) 
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Taimenet olivat paikallaan suurimman osan talvea ja aktiivisuus oli kesään verrattuna 
selvästi pienempää (uintimatka keskimäärin 53 m päivässä). Osa taimenista liikkui 
kuitenkin jonkin verran talven aikana ja aktiivisimmat jaksot olivat talven kovimpien 
pakkasten aikaan. Lämpötila- ja jääolosuhteiden muutos saattaakin pakottaa taimenet 
vaihtamaan paikkaa suotuisampiin joen osiin. Joissakin tapauksissa kalat voivat siirtyä 
varsinaisille talvehtimispaikoilleen kahdessa vaiheessa. Alkutalvella kalat valitsevat 
elinpaikoikseen suojaisia alueita, missä tuolloin ovat myös suotuisimmat olosuhteet, mutta 
jääolosuhteiden muuttuessa ne siirtyvät syvemmille ja lämpimämmille jokiosuuksille 
(Brown & Mackay, 1995; Jakober & McMahon, 1998). Oulankajoen taimenten talven 
aikaiset liikkeet olivat yleensä edestakaisia, mikä viittaa siihen, että toisaalla oli ehkä 
paremmin suojaa talven ankarilta oloilta, mutta toisaalla taas muutoin suotuisammat 
olosuhteet. 
 
Jokialueella talvehtineet taimenet vaelsivat toukokuussa jäiden lähdettyä takaisin Venäjän 
puoleisille syönnösalueilleen. Syksyllä vaeltaneet taimenet mukaan lukien oli alaspäin 
vaeltaneiden kalojen keskimääräinen uintinopeus 2062 m päivässä. Keväällä kasvujärville 
palanneita oli selvästi enemmän (13 yksilöä) kuin syksyllä vaeltaneita taimenia (3 yksilöä). 
Kutu vaatii kaloilta huomattavasti energiaa ja ehkäpä juuri siksi niiden kannattaa jäädä 
talveksi toipumaan jokialueen suvantoihin. Voimien säästämisen kannalta voi olla 
edullisinta palata paremmille syönnösalueille vasta keväällä, jolloin kalat voivat laskea alas 
tulvaveden mukana (Jonsson, 1991). Talven aikana kalat eivät ole kovin aktiivisia, joten ne 
syövät ja kasvavat vähän myös järvialueella. Siten järvialueen paremmat 
ravinnonsaantimahdollisuudet eivät ole niin selkeä hyöty talvella kuin varsinaisella 
kasvukaudella. Toisaalta talvehtimispaikkojen rajallisuus jokialueella voi olla syynä siihen, 
että osa vaeltaa alas jo syksyllä. 
 
Koko seuranta-ajan kauimmainen havainto tehtiin noin 30 km Kiutaköngästä ylempänä. 
Carlin-merkkipalautusten perusteella taimenet voivat kuitenkin nousta aina Keski-
Suolappajärvelle saakka eli noin 70 km ylemmäs Kiutakönkäästä. Kun huomioidaan myös 
taimenten uintimatka Pääjärveltä Kiutakönkäälle, puhutaan parhaimmillaan yli 100 km 
vaelluksesta. Burrell ym. (2000) tutkivat purotaimenia Appalakeilla (USA) ja siellä 
taimenten kutuvaelluksen maksimaalinen uintimatka ylävirtaan oli 7,7 km. Clappin ym. 
(1990) tutkimien taimenten liikkuvuusalueet olivat laajuudeltaan 0,4–33,4 km, kesällä 
keskimäärin 4,9 km ja talvella 11,9 km. Näihin verrattuna Oulangan taimenten 
vaellusmatka on pitkä. Myös Jonssonin (1985) tutkimat meritaimenet vaelsivat 
parhaimmillaan yli 100 km. 
 
Telemetriaseurannan taimenista yhteensä neljä kuoli tutkimuksen aikana. Kolme niistä 
kuoli jo ennen kutua ja yksi kudun jälkeen. Kaksi kalastettiin varmuudella, sillä niiden 
radiolähettimet palautettiin RKTL:lle. Myös kahden muun epäiltiin tulleen pyydystetyksi. 
Talvehtimaan jääneistä kaloista yksikään ei kuollut talven aikana, joten kaiken kaikkiaan 
16 taimenta vaelsi takaisin Venäjän puolelle. Näistä ainakin viisi kalastettiin myöhemmin 
Pääjärvellä. 
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Populaatiokoko ja kannan tila 

Suomen taimenkantojen tilaa kuvaavassa Taimenatlaksessa (Kallio-Nyberg ym., 2001) 
Oulankajoen taimenkanta on luokiteltu alkuperäiseksi ja omavaraiseksi kannaksi. 
Uhanalaisuusluokitukseltaan Oulangan taimenet ovat ”turvassa” eikä uhkatekijöitäkään 
ole.  
 
Tämän tutkimuksen populaatiokokoarvioiden perusteella Kiutakönkäälle nousee vuosittain 
91–340 yksilöä. Populaatiokoko on samaa luokkaa Keräsen ym. (1974) tekemien 
arvioiden kanssa, joskin laskentatavat poikkeavat tässä tutkimuksessa käytetyistä. 
Keräsen ym. mukaan populaatiokoon vaihteluväli oli vuonna 1973 laskentatavasta 
riippuen 78-258 yksilöä, kun se vastaavasti tämän tutkimuksen perusteella oli kyseisenä 
vuonna 133–255 yksilöä. 
 
Kutupopulaatio voi vaikuttaa melko pieneltä, mutta se on ollut riittävän suuri varmistamaan 
luonnonvaraisen lisääntymisen ja populaation elinkyvyn. Tätä toteamusta tukevat myös 
arviot vuosittaisista jokipoikasten populaatiotiheyksistä, joita voidaan pitää kohtuullisen 
suurina (n. 10 kpl/100 m2, Mäki-Petäys ym., 2000). Kuusinkijoen alajuoksu ja Kitkajoen 
Jyrävän alapuolinen osuus ovat perinteisesti olleet Oulankajokea vielä parempia 
poikastuotannoltaan (molemmissa runsaat 30 kpl/100 m2) ja niiden poikastiheys on 
verrattain korkea koko Skandinavian mittakaavassa (Toivonen, 1978; Huusko & Korhonen, 
1993). Poikastiheyksissä havaittujen eroavaisuuksien on ajateltu johtuvan siitä, että 
Oulankajoen Kiutakönkään yläpuoliselle jokiosuudelle ei pääse riittävästi emokaloja. Erot 
voivat osaltaan johtua myös elinympäristöominaisuuksista (Toivonen 1978; Huusko & 
Korhonen, 1993).  
 
Vuosien välillä oli vaihtelua populaatiokoossa, mutta kanta ei ollut selvästi lasku- tai 
noususuunnassa. Näin ollen kalastus ei näyttäisi vaikuttaneen populaatiokokoon. Yleisesti 
kalapopulaatioita kontrolloivat useat luonnon prosessit. Populaatioiden koko ja rakenne 
sekä elinkierto mukautuvat vallitseviin olosuhteisiin. Myös Oulankajoen taimenkannan 
ajalliset vaihtelut voivat johtua vaihtelevista ympäristöolosuhteista sekä erilaisista lajin 
sisäisistä ja lajien välisistä vuorovaikutuksista (Milner ym., 2003). Vaihtelua syntyy, kun 
vahvan vuosiluokan emokalat tuottavat uuden vahvan vuosiluokan. Vuosiluokan 
suuruuteen vaikuttavat myös poikasvuosien aikaiset ympäristöolot ja populaation tiheys 
sekä smolttien säilyvyys järvialueella. Hyvärisen (2004) mukaan muikkukannan vahvuus 
vaikuttaa taimenpoikasten menestymiseen järvialueella, sillä muikku on taimenten tärkeä 
ravintokohde. Muikulla on yleisesti syklittäistä kannanvaihtelua ja esimerkiksi Karjalan 
Pyhäjärven Venäjän puoleisessa osassa kanta vaihtelee 4–5 vuoden rytmissä (Auvinen, 
1994). Muikkukannan vaihteluista Paana- ja Pääjärvillä ei ole kuitenkaan tarkempaa tietoa. 
 
Populaatiokoon säätely on tiheydestä riippuvaa, jos saman lajin yksilöt joutuvat 
kilpailemaan keskenään rajallisista resursseista, lähinnä ravinnosta ja reviireistä. Tiheästä 
emokalakannasta voi syntyä pieni vuosiluokka, koska kilpailu poikasten välillä on kovaa ja 
kuolleisuus korkea. Toisaalta kalakannan harvalukuisuus voi olla syynä pienen 
vuosiluokan syntyyn, kun emokaloilla on vaikeuksia löytää kutukumppani (Alm, 1950; 
Lehtonen ym., 1997). Ympäristöolosuhteet, kuten lämpötila, virtaama, vedenpinnan 
korkeus, veden sameus, sateisuus sekä tuulen voimakkuus ja suunta voivat olla 
ratkaisevia vuosiluokan koon kannalta. Niiden vaikutus voi kohdistua populaation kaloihin 
missä elämänvaiheessa tahansa (Jensen ym., 1989; Elliott, 1994; Lehtonen ym., 1997; 
Milner ym., 2003).  
 



 

  
 

- 52 - 

OULANKAJOEN TAIMENKANTA 
  M. Saraniemi 

 

Populaatiokoon muutokset voivat siis olla osa luonnollista kannanvaihtelua. Jos 
Oulankajoen taimenella olisi jaksottaista kannanvaihtelua, sen toteaminen vaatisi 
tarkempia analyysejä ja ehkä vieläkin pidempää seuranta-aikaa. Vaihtelua voidaan 
harvoin selittää kokonaan, sillä kannanvaihtelun mekanismit ovat yleensä monimutkaisia. 
Lohikaloilla kannan koon ja elinkierto-ominaisuuksien vaihtelut ovat varsin tavallisia, minkä 
vuoksi kannan arviot voivat olla epävarmoja. Kalakannan luonnollisista vaihteluista riippuu, 
miten kanta reagoi siihen kohdistuviin hoitotoimiin ja siksi vaihtelun tunteminen olisi 
tärkeää (Milner ym., 2003). 
 
Valikoiva kalastus saattaa aiheuttaa, että vanhat kalat karsiutuvat populaatiosta ja nuorten 
ikäluokkien osuus kasvaa. Oulankajoella vanhemmat ikäluokat eivät ole kuitenkaan 
vähentyneet eikä ikäjakaumassa ole tapahtunut nuorentumista ainakaan vuoden 1989 
jälkeen. Vaikka vuosien välistä vaihtelua esiintyy, näyttäisi se pikemminkin liittyvän 
kannanvaihteluun, sillä suurten vuosiluokkien vaikutus näkyy kutupopulaatiossa pitkään. 
 
Oulankajoen taimenten keskikoko ei ole pienentynyt 1960-luvulta 2000-luvulle tultaessa 
eikä kalastuksen vaikutusta kalojen kokoon ole nähtävissä. Vuosittaiset vaihtelut voivat 
heijastaa sen sijaan kannanvaihtelua eli muutoksia populaatiotiheydessä. Yleisesti on 
todettu, että tiheän kannan aikana kalat kasvavat hitaammin ja ovat verrattain 
pienikokoisia (Lind, 1990). Taimenet olivat tutkimuksen kahtena ensimmäisenä vuonna 
keskipainoltaan muita vuosia pienempiä. Populaatiotiheys saattaa selittää tätä osaltaan, 
sillä vuosi 1965 oli yksi kannanvaihtelun huippuvuosista. Syitä yksittäisten vuosien 
vaihteluihin ei voida kuitenkaan varmuudella tietää. 
 
Selviä merkkejä liikakalastuksesta ei siis ollut nähtävissä. Viimeisen vuosikymmenen 
aikana (1990-luku ja 2000-luvun alku) taimenkanta näyttäisi kuitenkin olleen 
laskusuunnassa. Tämän tutkimuksen perusteella on mahdotonta arvioida, onko kyseessä 
luonnollinen vaihtelu, jolloin populaatiokoko lähtisi taas pian uuteen nousuun vai onko 
voimakas kalastus verottanut kalakantaa jo niin paljon, että kannan koko olisi siksi 
pienentynyt. Joka tapauksessa kutupopulaatio on pieni eikä se kestä loputonta 
kalastuspaineen kasvua. Esimerkiksi Kitkajoen Jyrävän yläpuoleinen taimenkanta pieneni 
huomattavasti, kun jokikalastuksen lisäksi taimenia alettiin verkkokalastaa Kitkajärvillä 
1950–1960-lukujen taitteessa. Verkkopyynti järvillä on edelleen niin runsasta, ettei 
taimenia jää riittävästi luonnonvaraiseen lisääntymiseen. Kitkajoen yläjuoksun 
taimenkannan säilyminen on ollut jo pitkään istutusten varassa (Huusko & Saraniemi, 
2003).  

Taimenkannan suojelu ja kestävä hyödyntäminen  

Kalalajien ja -kantojen suojelua ja hoitoa Suomessa ohjaavat EU-direktiivit ja kansallinen 
lainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset (MMM, 1996). Vuoden 2000 
uhanalaisuusluokituksen mukaan järvitaimen on Suomessa luokiteltu silmälläpidettäväksi. 
Tähän uhanalaisuusluokkaan kuuluvien lajien tilannetta ja kantojen kehitystä tulee seurata 
(Suomen ympäristökeskus, 2004).  
 
EU:n Luontodirektiivin myötä on lajien suojelussa otettu käyttöön käsite ”suotuisan 
suojelun taso”. Jotta suojelu olisi suotuisalla tasolla, tulee lajin kyetä ylläpitämään itse 
itsensä. Suojelun taso määritetään siis sen perusteella, mikä on luonnonvaraisesti 
lisääntyvän kannan tila. Jos kalakanta on ihmisen tekemien istutusten varassa, ei 
suojelussa ylletä tavoitetasolle (Koljonen, 1995). Biologista monimuotoisuutta koskeva 
Rion sopimus puolestaan edellyttää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tämä tarkoittaa, 
että käyttö ei saa pitkällä aikavälillä vähentää biologista monimuotoisuutta eikä tulevien 
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sukupolvien mahdollisuutta hyödyntää sitä. Kun kalastus on kestävää, kanta pystyy 
uusiutumaan ja toipumaan eikä siinä tapahdu pysyviä muutoksia (Biodiversiteettityöryhmä, 
1995).  
 
Tämän tutkimuksen mukaan Oulankajoen taimenten populaatiokoko ei ole pienentynyt 
seurantajakson aikana ja taimenkanta on säilynyt elinvoimaisena. Siten Oulangan 
taimenkannan suotuisan suojelun taso näyttäisi olevan noin 200 kudulle nousevaa yksilöä. 
Tämä näyttää riittävän ylläpitämään perinnöllisen monimuotoisuuden, jota ilmentävät 
yksilöiden väliset vaihtelut joki- ja järvivuosissa, kutukypsyysiässä, vaelluksen 
ajoittumisessa, vaellusalueen laajuudessa jne. Monimuotoisuus takaa varmimmin kannan 
säilymisen, sillä sen turvin laji pystyy sopeutumaan muuttuvissa olosuhteisissa (Piironen, 
1995). 
 
Vaikka Oulankajoen taimenkanta ei näytä toistaiseksi kärsineen pyynnistä, voi kalastus 
silti uhata taimenen tulevaisuutta. Kalakantojen hoitotoimiin ryhdytään valitettavan usein 
vasta siinä vaiheessa, kun liikakalastuksen tunnusmerkit on jo selvästi nähtävissä (Lind, 
1990). Päätöksenteossa pitäisi kuitenkin olla ennalta viisas eikä todeta tilanteen 
riistäytyneen käsistä vasta silloin, kun se on jo ehkä liian myöhäistä. Oulankajoen 
vesistöalueella kalastus halutaan saattaa kestävälle pohjalle riittävän ajoissa, jotta 
voitaisiin turvata taimenkannan hyödyntäminen myös tulevaisuudessa. Samalla 
edistettäisiin harvinaisten luonnonkantojen suojelua. Vesialueiden omistajat pohtivat 
parhaillaan, millaisiin hoitotoimiin alueella kannattaisi ryhtyä. Keskustelun kohteena ovat 
olleet mm. istutukset, alamitan asettaminen nykyistä korkeammalle tasolle, Kiutakönkään 
kalatien kunnostus ja rauhoitusalueet.  
 
Oulankajoen taimenkannan hoitotoimina ovat aikaisemmin olleet kalatien rakentaminen 
Kiutakönkääseen vuonna 1936, jokakesäiset nousutaimenten ylisiirrot Kiutakönkäällä 
vuodesta 1965 alkaen, emokalojen sumputus ja siitä saadun mädin hautominen Käylän 
kalanviljelylaitoksella sekä ajoittaiset poikasistutukset Oulankajoen ala- ja yläjuoksulla 
(Myllylä, 1983). Suomen puoleisella jokialueella taimenen kalastus on sallittua 
luvanvaraisesti 1.6.–10.9 välisenä aikana. Alamitta on 50 cm, lupiin liittyvät 
saalisrajoitukset ja joka viikon alussa on 36 tunnin viikkorauhoitus. Lisäksi on perustettu 
rauhoitusalueita (Metsähallitus, 2004). Taimenen kalastus Kiutakönkään yläpuoleisella 
vesialueella, Oulangan kansallispuistossa kiellettiin kokonaan vuonna 2003 (Oulangan 
kansallispuiston kalastussääntö, Metsähallitus, julkaisematon). Myös Paanajärven 
kansallispuistossa tuli vuonna 2003 voimaan uusi sääntö, joka sallii puistossa kalastuksen 
ainoastaan ns. pyydystä ja päästä –menetelmällä. Kalastajan on säännön mukaan 
päästettävä saaliiksi saadut taimenet ja harjukset takaisin veteen (toim. Kajava, 2004). Jos 
sääntöä noudatetaan, pääsee kudulle nousemaan aikaisempaa enemmän taimenia. Osa 
pyynnin jälkeen vapautetuista kaloista voi kuitenkin kuolla, sillä pyynti aiheuttaa 
epäilemättä suurta rasitusta. 
 
Tämän tutkimuksen tulosten soveltamisessa käytäntöön on keskeinen rooli 
kalastusalueilla ja osakaskunnilla, jotka voivat yhdistää kalavesien käyttäjien 
kokemukseen perustuvan tiedon tutkimuksista saatuun tieteelliseen tietoon. Kalastuslain 
mukaan ”kalastusalueen tulee ottaa käyttöön aluettaan koskeva käyttö ja 
hoitosuunnitelma, joka sisältää selvityksen kalastusalueen kalakantojen tilasta sekä hoitoa 
ja kalastuksen järjestämistä koskevat yleiset suuntaviivat”. Suunnitelman avulla voidaan 
varmistaa mahdollisimman suuri pysyvä tuottavuus sekä taimenkannan järkiperäinen ja 
taloudellinen hyväksikäyttö. Kalastusalueiden tehtävänä olisi laatia erilaisia vaihtoehtoja 
taimenkannan kestävälle hyödyntämiselle sekä selvittää niiden biologisia ja 
sosioekonomisia vaikutuksia. Koska kyseessä on rajavesistö ja taimenten elinalue ulottuu 
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Venäjän Pääjärvelle saakka, olisi taimenkannan suojelussa ja hoidossa tärkeää laatia 
alueelle yhdenmukainen kalastussääntö Suomen ja Venäjän Karjalan yhteistyönä. 
Käytännössä kalastussäännön laadinta voisi tapahtua esimerkiksi suomalais-venäläisen 
rajavesikomission työnä (Biodiversiteettityöryhmä, 1995; MMM, 1996; Mäki-Petäys ym., 
2000; Laine, 2002). 
 
Varmin tapa edistää taimenkannan säilymistä on hoitaa ja suojella kantaa sen 
luonnonympäristössä. Lisääntyvän populaation tulisi olla riittävän suuri ja kalojen 
lisääntymismahdollisuudet tulisi turvata (Piironen, 1995). Kiutakönkään yläpuoleisilla 
alueilla on laajat poikastuotantoalueet ja emokalojen pääsy sinne halutaan varmistaa. 
Tässä tutkimuksessa nähtiin, että taimenet voivat nousta omin avuin Kiutakönkään yli 
ainakin joillakin vedenkorkeuksilla. Emokalojen ylisiirron jatkaminen voi olla kuitenkin 
perusteltua, sillä tulosten avulla ei voida arvioida, kuinka suuri merkitys ylisiirroilla on 
taimenkannan lisääntymiselle ja voivatko taimenet nousta könkään yli joka vuosi. 
Taimenten nousumahdollisuudet erilaisten vedenkorkeuksien aikana olisi syytä selvittää 
ennen kuin edetään Kiutakönkään kalatien kunnostussuunnitelmissa. Vuosittaisten 
ylisiirtojen ansiosta taimenkanta on myös jatkuvassa seurannassa, mikä mahdollistaa 
taimenkannan kestävän käytön arvioimisen. 
 
Taimenkannan hoidossa tulisi painottaa niitä toimenpiteitä, joilla lisätään luonnossa 
kutevien emokalojen määrää ja säilymistä. Näihin toimiin kuuluvat mm. kalastusrajoitukset 
sekä alueittaiset ja ajoittaiset rauhoitukset (Piironen, 1995). Suvantoalueet ovat kutua 
edeltävänä aikana ja talvella taimenille tärkeitä oleskelupaikkoja ja jos osa niistä asetetaan 
rauhoitusalueiksi myös kansallispuiston ulkopuolella, voivat emokalojen 
kutumahdollisuudet parantua. Vaikka rauhoitus olisi voimassa vain syksyllä, se saattaisi jo 
vähentää kalastuspainetta. Tässä tutkimuksessa talvehtimaan jääneistä taimenista ei 
yksikään kuollut talven aikana, joten talvi ei näyttäisi olevan kriittinen taimenten 
selviytymisen kannalta. Taimenet talvehtivat kansallispuiston alueella, mikä saattoi 
parantaa niiden selviytymismahdollisuuksia. Talvehtimisalue saattaa kuitenkin jonain 
toisena vuonna ulottua puiston ulkopuolelle.  
 
Saalisrajoituksia ja lupamääriä varten olisi ensisijaista määrittää, missä suhteessa saalis 
olisi edullisinta jakaa järvien ja joen välillä. Myös alamitta kannattaisi tarkastaa (Khalturin, 
1971). Oulankajoen taimenet tulevat ensimmäiselle kudulleen keskimäärin 60 cm pituisina. 
Alle 50-senttisiä kaloja ei käytännössä ole kutupopulaatiossa ollenkaan. Siten nykyinen 
alamitta, joka on 50 cm, ei rajoita kudulle nousevien taimenten kalastusta. Alamitan 
nostaminen esimerkiksi 60 senttiin sekä joki- että järvialueella parantaisi ensikertaa 
kudulle nousevien taimenten lisääntymismahdollisuuksia. Jos alamitta olisi 65 cm, 
kalastus kohdistuisi enemmän jo kertaalleen kuteneisiin yksilöihin.  
 
Jos kalastusalueilla päädytään kalavesien perinteiseen hoitomuotoon eli istutuksiin, tulisi 
vesistössä harjoittaa säännöllistä emokalapyyntiä, jotta laitoskanta olisi riittävän 
monimuotoinen (Piironen, 1995). Istutuksilla voidaan helposti rikkoa taimenten 
monimuotoinen ikäyhdistelmien kirjo ja yhdenmukaistaa kantaa. Emokalojen pyynnissä ja 
poikasten viljelyssä ei saa siksi tehdä valintaa yksilöiden välillä.  
 
Oulankajoen taimenia ja kannan tilaa olisi hyvä seurata myös tulevaisuudessa. Vaikka 
taimenkantaa on tutkittu jo varsin perusteellisesti, olisi tarvetta myös jatkotutkimukselle. 
Ajankohtaisimpia tutkimuskohteita olisivat könkään ylittäminen ja vaellusalueen laajuus 
suuremmilla vedenkorkeuksilla sekä koko jokeen nousevan kutupopulaation koko. 
Venäjän puoleisella Oulankajoen osuudella on taimenten nousuesteen muodostava 
Kivakkaköngäs, jonka taimenet ohittavat sivuväylää pitkin. Tuossa väylässä olisi 
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mahdollista seurata kaikkia Suomen puoleisille vesialueille nousevia taimenia. Samalla 
voitaisiin tutkia myös nousun ajoittumista. Jos kalat merkittäisiin Carlin-merkein, nähtäisiin 
merkkipalautusten avulla, mihin jokeen taimenet ovat nousemassa mihinkin aikaan 
vuodesta (Mäki-Petäys ym., 2000). 
 
Tiedot taimenten elämästä Venäjän puoleisilla järvialueilla ovat toistaiseksi puutteellisia. 
Olisikin mielenkiintoista selvittää mm. missä taimenet oleskelevat, elävätkö eri jokien 
taimenet samoilla alueilla vai onko jokaisella taimenkannalla omat elinalueensa. Myös 
kalastuksen suuruudesta tarvittaisiin ajankohtaista tietoa sekä joki- että järvialueilta. 
 
Myös tämän tutkimuksen aineiston avulla voitaisiin tehdä pidemmälle vietyjä analyysejä 
populaatio-ominaisuuksista. Kannanvaihteluanalyyseillä voitaisiin selvittää, onko 
populaatiokoon muutoksissa havaittavissa jaksottaisuutta. Myös esimerkiksi yksilöiden 
välisiä kasvueroja järvivaiheessa ja vuosiluokkien suuruuden vaihtelua olisi mahdollista 
tutkia. Yhdistämällä Carlin-merkkiaineisto sähkökalastuksien poikastiheyden arvioihin 
voitaisiin selvittää, näkyykö vahvan poikaskannan vaikutus 6-8 vuoden päästä kudulle 
nousevien määrässä.  

Tutkimuksen arviointia ja virhelähteet 
Tässä tutkimuksessa kuvattiin aiempaa perusteellisemmin Oulankajoen vaeltavan 
taimenkannan elinkiertoa sekä populaatio-ominaisuuksia. Jotta voitiin tehdä luotettava 
arvio Oulankajoen taimenkannan nykytilasta ja määrittää kannan suotuisan suojelun taso, 
tarvittiin tutkimustietoa populaatiokoosta sekä kannan tilassa mahdollisesti tapahtuneista 
muutoksista. Taimenia oli seurattu vuoteen 2003 mennessä Kiutakönkäällä yhtäjaksoisesti 
jo lähes 40 vuoden ajan, mikä on poikkeuksellisen pitkä aika kansainvälisessäkin 
mittakaavassa ja tuloksilla on selvää tieteellistä arvoa. Usein tilanne ei ole läheskään näin 
hyvä ja kalakantojen tilanarviointia hankaloittaa tiedon puute. 
 
Ylisiirtojen yhteydessä suoritettu Carlin-merkintä mahdollisti Oulankajoen kudulle 
nousevien taimenten yksilökohtaisen seurannan kalastajien palautettua merkkejä RKTL:lle 
ja merkittyjen taimenten tultua pyydetyksi uudelleen ylisiirroissa. Carlin-merkinnän avulla 
voidaankin mm. seurata yksilökohtaisesti kasvua ja selvittää vaellusalueen laajuutta ja 
ajoittumista sekä populaatiokokoa. Menetelmän hyviin puoliin kuuluvat myös 
merkkipalautusten keskitetty tallennus ja käsittely. Sen sijaan rajoitteina ovat 
kuolleisuuden lisääntyminen ja merkkien aiheuttamat takertumiset sekä mahdollinen 
merkin irtoaminen ja raportoimatta jääminen. Suomalaisissa tutkimuksissa on arvioitu, että 
25-64 % Carlin-merkeistä palautetaan RKTL:lle. Merkin irtoamistodennäköisyydeksi on 
arvioitu 9-14 % (Friman ym., 1999). 
 
Kalojen kasvua tutkittiin takautuvan kasvunmäärityksen avulla. Menetelmään liittyy 
epävarmuustekijöitä. Se perustuu oletukseen, että suomun säde kasvaa kalan pituuden 
kasvaessa ja niiden suhde selvitetään lineaarisen regressiomallin avulla. Yksilöiden välillä 
on kuitenkin huomattavaa vaihtelua ja suomut voivat olla samanpituisilla kaloilla hyvin 
erikokoisia. Hajontaa on eniten suurilla kaloilla. Ilman takautuvaa kasvunmääritystä tässä 
tutkimuksessa ei olisi kuitenkaan voitu määrittää smolttikokoa eikä kalojen kasvua ennen 
ensimmäistä kutuvaellusta. Kutukypsien taimenten kasvua olisi sen sijaan voitu tutkia 
pelkän merkintä-takaisinpyynnin avulla, kun samat kalat mitattiin eri kutukerroilla 
Kiutakönkään ylisiirroissa, mutta erot kutuvuosien ja niiden väliin jäävien vuosien kasvussa 
eivät olisi tulleet esille. 
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Kiutakönkäälle nousevan kutupopulaatiokoon arvioinnissa olisi ollut ihanteellista, jos 
käytettävissä olisi ollut suomuaineisto koko tutkimusjaksolta. Keskimääräinen aikaisemmin 
kuteneiden määrä luultavasti yksinkertaistaa kutupopulaation kokovaihteluita. 
Pituusjakaumiin perustuvaan arvioon liittyy niin ikään epävarmuustekijöitä, kun jako 
ensikertalaisiin ja aikaisemmin kuteneisiin tehtiin silmämääräisesti jakaumakuvia 
tarkastelemalla. Ennen menetelmän käyttöön ottoa vertailtiin aikaisemmin kuteneiden 
arvioitua määrää suomuista havaitun kanssa. Vertailu osoitti niiden olevan selvästi 
samansuuntaisia, joten menetelmän käyttöä voitiin pitää perusteltuna. Keskiarvoon ja 
pituusjakaumiin perustuvat menetelmät saattoivat antaa eri arvion populaatiokoosta, mutta 
vaihtelu oli yleensä samansuuntaista. Todellinen kutupopulaation koko vuosina 1965–
1987 oli luultavasti näiden kahden arvion väliltä, joten suuruusluokka oli hyvin nähtävissä. 
 
Kiutakönkään ylisiirtoaineiston perusteella ei voitu varsinaisesti määrittää kutunousun 
ajoittumista, vaan aineiston saalismäärät eri vuosina ja eri pyyntipäivinä kuvasivat kalojen 
”halukkuutta” jatkaa könkäästä eteenpäin. Kalojen nousuvaellus Oulankajoen alajuoksulla 
ennen ylisiirron pyyntipäivää ei tullut ilmi tässä tutkimuksessa eikä toisaalta tiedetty, milloin 
kalat olivat todellisuudessa tulleet könkäälle. Lisäksi vuosien välistä vertailtavuutta 
hankaloitti se, että ylisiirron pyyntiponnistuksessa on ollut vuosien välistä vaihtelua ja 
pyynti on voinut olla tehokkaimmillaan eri aikaan eri vuosina. Ensimmäisten ja viimeisten 
saalispäivien sekä saalishuippujen ja saaliskertymän perusteella saatiin kuitenkin suuntaa-
antava kuva kalojen nousuhalukkuudesta sekä siihen vaikuttavista ympäristöoloista. 
  
Kutuvaelluksen ja talvikoiden telemetriaseuranta Suomen puoleisella jokialueella toi uutta 
tietoa Oulankajoen taimenesta sekä kartutti yleisemminkin virtavesikalojen talviekologista 
perustietoa. Aikuisten kalojen vaellusta ja talvehtimista koskeva tutkimustieto on ollut 
puutteellista erityisesti järvitaimenten osalta, puro- ja meritaimenia on tutkittu enemmän. 
Tutkimustuloksia pystytään soveltamaan suoraan niin luonnonsuojelullisia kuin 
kalataloudellisiakin suunnitelmia laadittaessa.  
 
Telemetria-aineiston analysoinnin lähtökohtana oli oletus, että radiolähettimet eivät 
vaikuttaneet kalojen käyttäytymiseen, ja että tutkimuksessa mukana olleet kalat edustivat 
hyvin koko kutupopulaatiota. Tutkimuksen kaloista yksikään ei tiettävästi kuollut lähettimen 
asennuksen takia. Radiolähetin asennettiin ruumiinonteloon, mutta se voidaan asentaa 
vaihtoehtoisesti myös mahalaukkuun tai ruumiin ulkopuolelle, esimerkiksi selkäevän 
tyveen. Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan ruumiinonteloon tai kalan ulkopuolelle 
asennettu radiolähetin ei vaikuttanut aikuisten lohien uimiseen (Thorstad ym., 2000). 
Ulkoista lähetintä kantavilla kirjolohilla on havaittu uinnin vaikeutumista, kun taas 
ruumiinontelossa tai mahalaukussa lähetin ei vaikuttanut uintiominaisuuksiin. Lähettimen 
kirurgisesta asentamisesta kalan ruumiinonteloon saattaa joissakin tapauksissa aiheutua 
haavan tulehtumisia ja leikkauksesta toipuminen voi kestää kauemmin kuin toipuminen 
lähettimen asentamisesta kalan ulkopuolelle tai mahaan. Ruumiinonteloon asennettavien 
lähettimien etuna kuitenkin on, että ne ovat lähellä kalan painopistettä, eivät putoa pois tai 
takerru johonkin eivätkä aiheuta ylimääräistä uintivastusta. Lähettimien asentaminen 
mahalaukkuun on nopea ja muutoin hyväksi havaittu toimenpide, mutta sen huonona 
puolena on, että kalat hylkivät lähettimen usein pois oksentamalla (Mellas & Haynes, 
1985). Nämä seikat huomioiden Oulangan taimenten telemetriatutkimuksessa päädyttiin 
asentamaan lähettimet kirurgisesti ruumiinonteloon.  
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Yhteenveto 
Kuusamon Oulankajoen taimenkanta (Salmo trutta L.) on yksi Suomen viimeisistä 
perimältään puhtaina säilyneistä, luonnonvaraisista järvitaimenkannoista. Kannan 
elinvoimaisuuden säilyminen on suojelullisesti merkittävä tavoite. Kuusamon erinomaisilla 
taimenjoilla kalastaa sekä paikallisia kalastuksen harrastajia että ulkopaikkakuntalaisia 
luontomatkailijoita. Kalastus on kasvanut viime vuosikymmeninä Suomen puoleisilla 
vesialueilla ja 1990-luvun alun jälkeen se on voimistunut myös taimenen Venäjän 
puoleisilla kasvualueilla. Voimistunut kalastus voi olla uhka taimenkannalle. 
Taimenkannan säilyminen edellyttää sen suojelua ja kalastuksen ohjaamista kestävälle 
pohjalle.  
 
Suojeluratkaisujen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmien tulee perustua ajankohtaiseen 
tutkimustietoon kalakannan tilasta. Tässä työssä tutkittiin Oulankajoen taimenten 
elinkiertoa, lisääntymis- ja esiintymisalueiden laajuutta, kutupopulaation kokoa sekä 
kannan nykytilaa ja siinä mahdollisesti tapahtuneita kalastuksen aiheuttamia muutoksia. 
Lisäksi selvitettiin taimenten liikkumista ja elinympäristön valintaa eri vuodenaikoina sekä 
kutuaikaa, jokeen talvehtimaan jääneiden taimenten määrää ja taimenten mahdollisuuksia 
nousta Kiutakönkään yli.  
 
Taimenia on ylisiirretty Oulankajoen Kiutakönkäällä vuodesta 1965 lähtien. Samalla kalat 
on merkitty Carlin-merkein ja niiden sukupuoli, pituus ja paino on kirjattu muistiin. 
Vuodesta 1989 alkaen on otettu myös suomunäyte, jonka avulla määritettiin taimenten ikä, 
jokipoikas- ja järvivuodet sekä aikaisemmat kudut. Takautuvan kasvunmäärityksen avulla 
saatiin selville myös kalojen kasvu järvivaiheessa. Petersenin merkintä-
takaisinpyyntimenetelmää soveltaen tehtiin vuosittaiset arviot populaatiokoosta. 
Taimenten kutuvaellusta ja talvehtimista tutkittiin puolestaan telemetriaseurannalla. 
Heinäkuussa 2003 merkittiin radiolähettimin 20 kudulle nousevaa taimenta, joista 15 
vapautettiin Kiutakönkään yläpuolella ja 5 alapuolella. Kaloja seurattiin paikan päällä 
jokialueella ja jokaiselle kalalle pyrittiin saamaan vähintään yksi viikoittainen paikannus. 
Seurantaa jatkettiin toukokuuhun 2004.  
 
Oulankajoen taimenet viettivät jokialueella 2–5 ensimmäistä elinvuottaan, minkä jälkeen 
ne vaelsivat syönnösalueilleen Paana- ja Pääjärvelle kasvamaan. Kalojen kasvu oli 
suurinta järvivaiheen alussa, mutta hidastui vähitellen. Järvivaihe kesti naarailla yleensä 3 
vuotta ja koirailla 4 vuotta. Taimenet saavuttivat sukukypsyyden keskimäärin 7-vuotiaina ja 
60 cm pituisina. Sukukypsät taimenet saapuivat kutuvaelluksellaan Kiutakönkäälle 
pääsääntöisesti heinä-elokuussa. Telemetriaseurannan taimenten vaellusalue ulottui 
enimmillään 30 km päähän Kiutakönkäästä ylöspäin. Kaikki könkään alapuolella 
vapautetut kalat nousivat könkään yli. Lämpimän veden aikaan kalat oleskelivat 
suvantojen syvänteissä. Kesällä ja syksyllä ennen kutuaikaa taimenet liikkuivat 
keskimäärin 348 m/vrk ja kutuaikana 208 m/vrk. Kalat kutivat syyskuun lopulla koski- tai 
nivapaikoissa, 0–19,5 km päässä Kiutakönkäästä. Kudun jälkeen kolme taimenta vaelsi 
suoraan Venäjän puolelle. Suurin osa jäi kuitenkin talvehtimaan jokialueen suvantoihin, 
jonne ne hakeutuivat lokakuun puoliväliin mennessä. Talvella kalat olivat lähes koko ajan 
paikallaan (keskimääräinen liikkuminen 53 m/vrk). Talvikot vaelsivat alas Venäjän puolelle 
keväällä jäiden lähdön jälkeen (keskimääräinen liikkuminen 2062 m/vrk).  
 
Taimenet kasvoivat kutuvuosina vain vähän, mutta takaisin järvialueelle päästyään kasvu 
oli taas suurempaa. Taimenet kutivat joka toinen vuosi. Suurin osa kutupopulaation 
kaloista oli naaraita (80 %) ja matkalla ensimmäiselle kudulleen (� 66 %, � 59 %). 
Naaraat olivat koiraita pienempikokoisia (� 62,5 ± 4,7 cm ja 2450 ± 505 g, � 65,9 ±  4,8 
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cm, 2900 ± 599 g). Taimenet olivat keski-iältään 7,9-vuotiaita (± 1,6 vuotta). Taimenten 
keskipituudessa ja –painossa ei havaittu lasku- tai noususuuntausta eikä ikäjakauma ollut 
nuorentunut tutkimusvuosien aikana. Vuosittainen kutupopulaatio oli suuruudeltaan 91–
340 yksilöä. Populaatiokoko ei ollut pienentynyt 1960-luvulta 2000-luvulle tultaessa. 
 
Taimenkanta ei näytä ainakaan toistaiseksi kärsineen voimistuneesta kalastuksesta. 
Kanta on säilynyt elinvoimaisena ja kutupopulaation erilaiset elinkiertostrategiat ilmentävät 
monimuotoisuutta. Kannan suojelun taso vaikuttaa suotuisalta. Tästä huolimatta kalastus 
voi uhata taimenkannan tulevaisuutta ja tutkimuksen tuloksia kannattaa hyödyntää uusia 
kalastusjärjestelyitä suunniteltaessa. Telemetriaseuranta toi uutta ekologista tietoa 
virtavesikalojen kutuvaelluksesta ja talvehtimisesta, jota voidaan soveltaa suoraan 
käytäntöön. Kesä 2003 oli vähävetinen, joten se luultavasti vaikutti vaellusalueen 
laajuuteen ja ehkä myös könkään ylitysmahdollisuuteen. 
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telemetriaseurannan käytännön toteutuksesta. Suuri kiitos FM Olli van der Meerille 
hyvästä pohjatyöstä karttojen laadinnassa sekä kalojen iänmäärityksestä. Kiitokset myös 
Oulangan tutkimusaseman ja Käylän kalanviljelylaitoksen henkilökunnalle 
telemetriapaikannuksiin osallistumisesta. Oulankajoen taimenten ylisiirtoon ja Carlin-
merkintään on vuosien varrella osallistunut lukuisia ihmisiä Metsähallituksesta ja Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitokselta, joten kiitos heille kaikille avustuksesta arvokkaan 
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d)Telemetriatutkimuksen radiolähetin  
    (kuva Pirkko Siikamäki, OUTA) 

      Liite 1. 

     
  a) Taimenten pyynti heittoverkolla Kiuta-          b) Carlin-merkintä neulan avulla      
       könkään alapuoleisesta poterosta (kuva Ari Huusko, RKTL) 

      
   c) Taimenet kuljetuspaljussa valmiina               
       ylisiirrettäviksi    
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           Liite 2. 
Radiolähettimin merkittyjen taimenten (kalat 413-791) keskimääräiset päiväliikkumiset (m) 
ennen kutua, kutujaksolla, talvella sekä kalojen vaeltaessa takaisin Venäjän puolelle joko 
syksyllä tai keväällä. N1 = havaintoviikkojen määrä jaksolla, N2 = kalamäärä. 
 

Kalan Nro Ennen kutua Kutujakso Talvehtiminen Alasvaellus 
413 Ka 134 58  756 
 S.D 196 42  72 
 N1 8 2 - 2 
432 Ka 155 - - - 
 S.D 288 - - - 
 N1 9 - - - 
452 Ka 442   717 
 S.D 419   508 
 N1 13   3 
471 Ka 282 20 - - 
 S.D 372 17 - - 
 N1 9 5 - - 
491 Ka 353 108 83 11371 
 S.D 320 131 187 - 
 N1 11 2 29 1 
510 Ka 387 309 40  
 S.D 454 182 55  
 N1 8 3 31  
532 Ka 333 161 58  
 S.D 396 56 145  
 N1 7 2 30  
551 Ka 509 505 51 1192 
 S.D 399 266 107 1507 
 N1 8 2 30 1 
571 Ka 422 169 84  
 S.D 350 76 195  
 N1 9 2 31  
591 Ka 456 186 66 6074 
 S.D 516 89 163 8120 
 N1 9 2 31 1 
612 Ka 545 391 68 463 
 S.D 531 359 145 - 
 N1 10 1 30 1 
632 Ka 568 - - - 
 S.D 403 - - - 
 N1 12 - - - 
651 Ka 369 - - - 
 S.D 456 - - - 
 N1 7 - - - 
672 Ka 52 196  112 
 S.D 60 319  158 
 N1 6 3  2 
691 Ka 443 187 64 305 
 S.D 389 147 142 - 
 N1 9 2 29 1 
711 Ka 278 210 - 600 
 S.D 516 167 - 471 
 N1 7 2 - 1 
731 Ka 210 13 23 195 
 S.D 368 10 54 181 
 N1 7 5 28 2 
751 Ka 445 80 60 896 
 S.D 500 57 202 440 
 N1 9 3 28 2 
771 Ka 309 526 21  
 S.D 304 104 33  
 N1 10 1 29  
791 Ka 274  17  
 S.D 255  29  
 N1 8  26  
Kaikki Ka 348 208 53 2062 
 S.D 139 160 23 3514 
 N2 20 15 12 11 
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      Liite 3. 
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Kuukausi                        Kuukausi 

Radiolähettimin merkittyjen taimenten telemetriaseurannan aikana havaitut etäisyydet 
(km) Kiutakönkäästä ajalla heinäkuu 2003 - toukokuu 2004. Kiutaköngäs on y-akselin 
nollakohdassa. Näissä kuvissa ovat kalojen 413–591 etäisyydet eri jaksoina: ennen kutua, 
kutuaikana, mahdollisen talvehtimisen aikana sekä kalan vaeltaessa takaisin 
syönnösalueelle Venäjän puolelle (migraatio). Kalat 432 ja 471 kuolivat 
telemetriaseurannan aikana.  
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Liite 4 

-30

-20

-10

0

10

20

30 612Ennen 
kutua

Kutu

Talveht iminen

M igraat io

-30

-20

-10

0

10

20

30 632

Kuollut ennen 
kutua

 

-30

-20

-10

0

10

20

30 651

Kuollut ennen 
kutua?

-30

-20

-10

0

10

20

30 672Ennen 
kutua

Kutu

M igraat io

 

-30

-20

-10

0

10

20

30
691Ennen 

kutua

Kutu

Talvehtiminen

Migraatio

-30

-20

-10

0

10

20

30
711

Ennen 
kutua

Kutu

M igraatio

-30

-20

-10

0

10

20

30
731Ennen 

kutua

Kutu

Talveht iminen

M igraat io

-30

-20

-10

0

10

20

30
751

Ennen 
kutua

Kutu

Talvehtiminen

M igraatio

-30

-20

-10

0

10

20

30

heinä elo loka joulu helmi huhti

771Ennen 
kutua

Kutu

Talvehtiminen

Migraatio

 
Kuukausi                        Kuukausi 

Radiolähettimin merkittyjen taimenten telemetriaseurannan aikana havaitut etäisyydet 
(km) Kiutakönkäästä ajalla heinäkuu 2003 - toukokuu 2004. Kiutaköngäs on y-akselin 
nollakohdassa. Näissä kuvissa ovat kalojen 612–791 etäisyydet eri jaksoina. Kalat 632 ja 
651 kuolivat telemetriaseurannan aikana.  
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      Liite 5. 

 
Oulankajoen taimenkannan telemetriaseurannan taimenten oleskelupaikat kutua 
edeltävänä aikana heinä-syyskuussa vuonna 2003. Numerot kuvaavat eri kalayksilöitä ja 
punaiset pisteet kalojen sijaintia. Kalojen hakeutuessa kutupaikoilleen ne saattoivat 
oleskella eri aikaan eri etäisyyksillä Kiutakönkäästä (liitteet 3 ja 4). Siksi tässä kuvassa 
nähdään samojen kalojen oleskelevan usealla eri alueella. 

 



 

  
 

- 72 - 

OULANKAJOEN TAIMENKANTA 
  M. Saraniemi 

 

Liite 6. 

 
Oulankajoen taimenkannan telemetriaseurannan taimenten oleskelupaikat kutujakson 
aikana syyskuussa 2003. Numerot kuvaavat eri kalayksilöitä ja punaiset pisteet kalojen 
sijaintia. Kutuaikana kalat pysyttelivät melko lailla samalla alueella (liitteet 3 ja 4), mutta 
pienialaisesta liikkeestä johtuen tässä kuvassa nähdään samoista kaloista kolmekin eri 
sijaintitietoa (esim. osakartassa 2 kala 510). 

 



 

  
 

- 73 - 

OULANKAJOEN TAIMENKANTA 
  M. Saraniemi 

 

Liite 7. 

 
Oulankajoen taimenkannan telemetriaseurannan taimenten talvehtimispaikat lokakuun 
2003 ja toukokuun 2004 välisenä aikana. Numerot kuvaavat eri kalayksilöitä ja punaiset 
pisteet kalojen sijaintia. Talvella kalat pysyttelivät melko lailla samalla alueella (liitteet 3 ja 
4), mutta pienialaisesta liikkeestä johtuen tässä kuvassa nähdään samoista kaloista useita 
eri sijaintitietoja.     
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 Liite 8. 

 
Kalastajien Carlin-merkkipalautusten yhteydessä ilmoittamat pyyntipaikat Suomen puolella 
kalastetuista taimenista. Kartassa ovat vuosina 1965–2001 ylisiirretyt taimenet 
pyyntipaikoittain. Kaikkien aikojen kauimmainen merkkipalautus saatiin vuonna 1995 
Keski-Suolappajärveltä n. 71 km etäisyydeltä Kiutakönkäästä. Kuvassa esitettyjen lisäksi 
on merkkipalautuksia saatu yhteensä kuusi kpl Jäkälämutkan, Kitkajokihaaran ja 
rajavyöhykkeen tuntumasta sekä kolme palautusta Kitkajoen alajuoksulta. 

 


