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1. Johdanto 

1.1. Taimenen levinneisyys 

Taimen (Salmo trutta) on Salmoniformes-lahkoon kuuluva vaeltava (anadrominen) kala. 

Se on läheistä sukua nieriälle (Salvelinus alpinus) sekä Atlantin lohelle (Salmo salar). 

Taimen on alun perin eurooppalainen kalalaji. Taimenen luontainen levinneisyysalue 

käsittää Euraasian mantereen ja osan Afrikasta. Tällä alueella taimenesta on erotettavissa 

viisi erillistä evolutiivista sukulinjaa (Bernatchez 2001, Jonsson & Jonsson 2011). Näistä 

kolmen populaatiot sijaitsevat Välimeren ja Etelä-Euroopan alueella, yksi käsittää Atlantin 

valuma-alueen ja Marokon sukulinjan ja yksi Mustanmeren, Kaspianmeren ja Araljärven 

valuma-alueen kannat. Nämä taimenen sukulinjat ovat säilyneet erillisinä kantoina 

Välimeren kantojen päällekkäisyyksistä huolimatta (Bernatchez 2001). Sukulinjat ovat 

kehittyneet toisistaan erillään pleistoseenikaudella (alk. 2,6 milj. v. sitten - 11 500 v. sitten) 

jääkausien aiheuttaman isolaation seurauksena, jolloin mannerjää peitti suuren osan 

Pohjois-Euroopasta. Jääkauden päätyttyä pleistoseenin lopussa taimen levisi takaisin 

nykyisille levinneisyysalueille (Jonsson & Jonsson 2011). 

Taimen perustaa helposti elinkykyisiä populaatioita soveltuvissa ympäristöolosuhteissa 

(Jonsson & Jonsson 2011). Ihmisen toimesta taimen onkin viimeisen 150 vuoden aikana 

levinnyt lähes jokaiselle soveltuvalle alueelle. Ensimmäiset kansainväliset siirtoistutukset 

tapahtuivat vuonna 1864 Isosta-Britanniasta Tasmaniaan. Elinkykyisiä taimenpopulaatioita 

on nykyisin 26 maassa kaikilla mantereilla Etelämanteretta lukuun ottamatta (Jonsson & 

Jonsson 2011). Istutusten pääasiallisena tarkoituksena on ollut kalastusmahdollisuuksien 

parantaminen, sillä taimen on suosittu urheilu- ja kotitarvekalastuksen saaliskala. 

Maailmanlaajuisesti taimen on uhanalaisuusluokitukseltaan elinvoimainen (IUCN 2013). 

Merelle syönnökselle vaeltavia taimenkantoja löytyy Pohjois-Euroopasta Skandinaviasta ja 

Islannista, Britteinsaarilta ja Euroopan rannikolta Jyllannin niemimaalta aina Portugalin 

pohjoisosiin asti. Myös Mustanmeren ja Kaspianmeren kannoissa on havaittu vaeltavia 

yksilöitä (Klemetsen ym. 2003). 
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1.2. Taimenen elinkierto 

Taimenesta erotetaan kolme erilaista muotoa. Näitä ovat makeassa vedessä koko 

elinkiertonsa viettävä purotaimen (Salmo trutta forma fario), järveen syönnökselle vaeltava 

järvitaimen (S. trutta f. lacustris), sekä mereen syönnökselle vaeltava meritaimen (S. trutta 

f. trutta) (Jonsson & Jonsson 2011). Näiden kolmen elinkiertomuodon erot perustuvat 

pääosin käyttäytymiseen, sillä samassa populaatiossa voi olla sekä taimenen vaeltavaa että 

paikallista muotoa ja ne pystyvät lisääntymään keskenään (Jonsson 1985, Hindar ym. 

1991). Esimerkiksi norjalaisen meritaimenen populaatioissa paikallisten ja vaeltavien 

yksilöiden välillä ei ole havaittu merkittäviä geneettisiä eroja, mutta eri populaatioiden 

väliset geneettiset erot saattavat olla suuriakin (Hindar ym. 1991).  Taimenen anadrominen 

elinkierto sisältää jokipoikasvaiheen makeassa vedessä, smolttiutumisen eli 

muodonmuutoksen vaelluspoikaseksi, keväisen syönnösvaelluksen mereen tai jokisuulle ja 

kevääseen-syksyyn ajoittuvan kutuvaelluksen takaisin synnyinjokeensa (Nordeng & 

Bratland 2006). 

1.2.1. Taimenten lisääntyminen ja jokipoikasvaihe 

Taimenen kutuvaellus koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä vaiheessa taimenet 

nousevat makeaan veteen ja vaeltavat kohti kutualueitaan, useimmiten jonkin virran 

sivujokia. Toisessa vaiheessa ne pysähtyvät joksikin aikaa sivujoen suulle, kunnes 

olosuhteet ovat otolliset, ja kolmannessa vaiheessa ne nousevat sivujokeen ja kudulle 

(Maisse & Baglinière 1990). Kutu kestää 1-2 päivää, jonka jälkeen kalat poistuvat 

sivujoista (Evans 1994). Kuten Atlantin-lohen, myös taimenen kutuaika on syksyllä ja 

alkutalvella (Armstrong ym. 2003). Samassa vesistössä esiintyessään taimen lisääntyy 

yleensä lohta aikaisemmin (Jonsson & Jonsson 2011). Taimenen kutuaika alkaa 

pohjoisessa etelää aikaisemmin, sillä pohjoisten vesistöjen kylmemmässä vedessä mäti 

hautuu hitaammin (Klemetsen ym. 2003). 

Taimennaaraat kutevat jokien ja purojen sora- ja kivipohjille kaivamiinsa kutukuoppiin ja 

koiraat kilpailevat oikeudesta hedelmöittää mätimunat. Yleensä yksi, suurikokoinen koiras 

hedelmöittää pääosan naaraan mätimunista, mutta pienemmät koiraat voivat silti onnistua 

hedelmöittämään niistä osan (Klemetsen ym. 2003). Kudun jälkeen naaraat hautaavat 

hedelmöitetyt mätimunat. Naarastaimenet valitsevat kutupaikkansa veden virtaaman, 

veden syvyyden ja pohjan raekoon mukaan (Shirvell & Dungey 2011). Naarastaimenet 
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eivät puolusta kutukuoppia kudun jälkeen, vaan ne poistuvat kutualueilta heti kudun 

päätyttyä (Armstrong ym. 2003, Klemetsen ym. 2003). Vaeltavat taimenyksilöt palaavat 

uudelle syönnösvaellukselle mereen, joko pian kudun jälkeen tai talvehdittuaan joessa. 

Taimen on iteroparinen kala, eli taimenyksilöt voivat lisääntyä elämänsä aikana useita 

kertoja, ja ne palaavat aina synnyinjokeensa kudulle (McDowall 2001). 

Onnistuneesti kehittyneet mätimunat kuoriutuvat seuraavana keväänä, jolloin poikaset 

jäävät ensimmäisiksi viikoiksi sorapohjan väleihin ja saavat ravintonsa vatsan alla 

kantamastaan ruskuaispussista. Ruskuaispussivaiheen pituus riippuu veden lämpötilasta: 

mitä kylmempää vesi on, sitä hitaammin poikaset kehittyvät (Klemetsen ym. 2003, Bærum 

2013). Noin kuukauden kuluttua kuoriutumisesta keskimäärin 20 millimetrin mittaiset 

poikaset nousevat vapaaseen vesipatsaaseen ruokailemaan käyttäen ravintonaan mm. 

vesiselkärangattomia (Klemetsen ym. 2003). Vähäinen hapensaanti ja habitaatin häiriöt 

voivat aiheuttaa sen, että mätimunat kuoriutuvat ennenaikaisesti ja tämän seurauksena 

poikaset kuolevat. Virtaava vesi on erityisen tärkeää kehittyville alkioille, sillä se turvaa 

mätimunien hapensaannin. Tämän takia esimerkiksi liiallinen sedimenttikuormitus voi 

estää alkioiden kehityksen (Armstrong 2003).  

Ruskuaispussivaiheen jälkeen taimenen ns. jokipoikaset valtaavat oman reviirin ja ne 

kilpailevat resursseista aggressiivisesti. Ensimmäisen vuotensa jokipoikaset viettävät 

pääosin virran rantavyöhykkeellä, tavallisesti alle 30 cm syvyisessä vedessä, mutta 

kasvaessaan ne siirtyvät syvempään veteen (Forseth ym. 1999). Suuremmat poikaset 

suosivat suuren raekoon kivipohjaa habitaattinaan, sillä se tarjoaa suojaa saalistajilta 

(Klemetsen ym. 2003). Jokipoikasvaihe kestää taimenella tavallisesti 2-7 vuotta (Jonsson 

& Jonsson 2011). 

1.2.2. Vaelluspoikasvaihe 

Jokipoikasvaiheen jälkeen taimenkantojen vaeltavat yksilöt käyvät läpi smolttiutumiseksi 

kutsutun muodonmuutoksen, jonka aikana ne valmistautuvat merelle suuntautuvalle 

syönnösvaellukselle (Jonsson & Jonsson 2011). Kun poikaset smolttiutuvat, niiden 

pilkullinen poikasväritys katoaa, niiden kyljet hopeoituvat sekä rinta- ja vatsaevät 

muuttuvat vaaleiksi, selän muuttuessa tummaksi. Tämä muutos antaa suojavärityksen 

meriympäristöön (Jonsson & Jonsson 2011). Samalla poikasten fysiologia muuttuu 

vastaamaan merellisen ympäristön ioniregulaatiovaatimuksia ja mm. smolttien 
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suolanerityskapasiteetti kasvaa. Fysiologiset muutokset estävät kalan nestetasapainon 

järkkymisen siirryttäessä makesta vedestä suolaiseena meriveteen. Smolttiutuessa myös 

poikasten käytös muuttuu. Poikasten reviirikäyttäytyminen ja aggressiivisuus katoavat ja 

poikaset kerääntyvät parviin. Samalla myös ravinnonotto vähenee (Jonsson & Jonsson 

2011). 

Smolttiutuminen tapahtuu keväällä ja sen ajankohta riippuu valoisan ajan pituudesta. Muita 

vaikuttavia tekijöitä ovat veden lämpötila ja poikasten kasvunopeus (Forseth ym. 1999). 

Nopeiten kasvavat ja suurimman koon saavuttaneet yksilöt smolttiutuvat nuorempina, sillä 

niiden nopeampi aineenvaihdunta vaatii siirtymistä paremmille ravinnonottoalueille 

(Økland ym. 1993, Forseth ym. 1999). Yleensä taimenet smolttiutuvat noin 13-25 

senttimetrin pituisina (L’Abée-Lund ym. 1989). Osa taimenen poikasista saavuttaa 

sukukypsyyden ilman smolttiutumista, jolloin ne jäävät paikallisiksi kaloiksi virtavesiin 

(Dellefors & Faremo 1988). Osa smolttiutuneista kaloista puolestaan siirtyy syönnökselle 

järviin (Klementsen ym. 2003). Siellä ne käyttävät ravinnokseen koostaan riippuen eliöitä 

planktonista pieniin nisäkkäisiin ja kaloihin. Taimen on ravinnonkäytöltään varsin 

opportunistinen laji, mistä johtuen niiden ravinnonhankinta on monipuolista (Klements 

2003). 

1.3. Taimenen syönnösvaellus ja sen tarjoamat edut 

Atlantin kantojen taimenet vaeltavat smolttiuduttuaan keväällä pois synnyinjoestaan ja 

merelle syönnösalueille. Vaelluksen evoluutio perustuu sen avulla saavutettaviin etuihin. 

Mikäli toisen habitaatin tarjoamat kasvun ja selviytymisen edut ylittävät ne kulut, jotka 

vaelluksesta syntyvät, on edullisempaa siirtyä toiseen elinympäristöön (Forseth ym. 1999). 

Merellä ollessaan taimenten ravinto koostuu pääosin muista kaloista (Knutsen ym. 2001, 

Klements 2003). Meriympäristössä taimenille on tarjolla enemmän ja parempilaatuista 

ravintoa, minkä seurauksena yksilöt kasvavat nopeammin ja pystyvät tämän takia 

lisääntymään tehokkaammin (Forseth ym. 1999). Suuremmat naaraat tuottavat suurempia 

ja parempilaatuisia mätimunia ja pystyvät valtaamaan parempia lisääntymisalueita. Myös 

koiraan suuri koko suurentaa mahdollisesti hedelmöitettyjen mätimunien kokoa 

(Pakkasmaa ym. 2001). Suuremmista munista kuoriutuvat poikaset pärjäävät paremmin, 

sillä kuoriutumisen jälkeisinä päivinä kalan koko on tärkeä tekijä määrittäessä poikasten 

selviytymistä (Ojanguren ym. 1996, Einum & Fleming 1999). Vaelluksella on myös 
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hintansa, sillä se vaatii energiaa ja merelle siirtymisen aikana predaatiopaine on suurempi 

kuin niillä kaloilla, jotka eivät lähde pois synnyinjoestaan (Forseth ym. 1999). Saalistajiin 

kuuluvat linnut, eri nisäkkäät, kuten saukot, hylkeet ja toiset kalat, kuten turska (Gadus 

morhua) (Klementsen 2003). 

Lohesta poiketen Atlantille syönnökselle lähtevät meritaimenet eivät merisyönnöksellään 

yleensä lähde 100 km kauemmaksi jokisuusta, vaan jäävät tavallisesti syönnökselle 

jokisuiston lähistölle (Lund & Hansen 1992, Berg & Berg 2006). Syönnösvaellus kestää 

tavallisesti 1-5 merikesää, jonka jälkeen taimenet aloittavat kutuvaelluksensa jokiin 

(L’Abeé-Lund ym. 1989). Lohesta poiketen myös ei-sukukypsät taimenet voivat nousta 

jokiin talvehtimaan merivaelluksensa aikana. Tällaiset yksilöt tekevät siten useita 

vaelluksia mereisen syönnösalueen ja makean veden talvehtimisalueiden välillä ennen 

sukukypsymistään (Lund & Hansen 1992, Jonsson & Jonsson 2011). 

Taimenen vaellusnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi veden lämpötila ja 

virtaama (Aarestrup ym. 2002, Jonsson & Jonsson 2002, Jensen & Aass 2006). Keväällä, 

kun kalat laskeutuvat kohti merta syönnökselle, veden lämpötila korreloi positiivisesti 

taimenten vaellusnopeuden kanssa, kun taas syksyllä, kutuvaelluksen ja talvehtimisalueille 

nousemisen aikaan, korrelaatio lämpötilan kanssa on negatiivinen. Keväällä virtaama ei 

juurikaan vaikuta kaloihin, mutta syksyllä se on yhtä tärkeä vaikuttaja kuin lämpötilakin 

(Jonsson & Jonsson 2002). 

1.4. Suomen taimenkannat 

Aikoinaan taimen on elänyt Suomessa lähes kaikissa Itämereen laskevissa jokivesistöissä. 

1970-lukuun mennessä suurin osa Itämereen laskevien jokien taimenkannoista hävisi 

erityisesti voimalaitospatojen rakentamisen, suo-ojitusten, päästöjen ja merellä tapahtuvan 

verkkokalastuksen seurauksena. Vuonna 2010 napapiirin eteläpuolisten 

meritaimenkantojen tila arvioitiinkin Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa 

äärimmäisen uhanalaiseksi. Yhteensä meritaimenta tavataan 20 Itämereen laskevassa 

joessa, mutta kahdeksassa joessa taimenkanta on todennäköisesti peräisin istutuksista. 

Meritaimenta tavataan myös kahdessa Barentsinmereen laskevassa joessa: Tenojoessa ja 

Näätämöjoessa. (RKTL 2014a) 

Vuoden 2014 syksyn arvioissa Suomenlahteen laskevista joista kahdeksassa arvioitiin 

olevan vielä jäljellä alkuperäinen meritaimenen luonnonkanta, kun taas Selkämeren 
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rannikolla luonnonkanta on jäljellä vain yhdessä ja Perämerellä kahdessa joessa, joista 

Torniojoen kantaa on tutkittu enemmänkin. Lapissa, napapiirin pohjoispuolella, taimen 

sisävesikannat on luokiteltu silmälläpidettäväksi. Näiden kantojen tila tunnetaan heikosti. 

Tenojoessa ja Näätämöjoessa on jäljellä alkuperäiset meritaimenkannat, mutta taimenen 

paikallista muotoa esiintyy laajasti Inarijärven vesistön alueella ja sen sivujoissa.  (RKTL 

2014b) 

1.4.1. Tenojoen taimen 

Tenojoessa taimen on levittäytynyt laajalle alueelle joen yläosiin, sivujokiin ja puroihin 

(Niemelä, julkaisematon). Vesistössä esiintyy kaikkia kolmea taimenen elinkiertomuotoa, 

jotka käyttävät ainakin osittain samoja kutualueita (Niemelä, julkaisematon). Purotaimenet 

viettävät koko elämänsä samalla alueella siirtymättä paremmille syönnösalueille, 

järvitaimenet siirtyvät virtaavasta vedestä syönnökselle järviin tai järvilaajentumiin ja 

meritaimenet vaeltavat smolttiutumisen jälkeen Tenovuonoon tai Tenojoen suistoon. 

Isotooppitutkimusten perusteella Tenojoen alajuoksulta saaliiksi saaduista kaloista n. 90 % 

on meritaimenia. Tenojoen pääuoman yläosan ja suurien latvahaarojen (Inari- ja Karasjoki) 

saalistaimenissa merelle syönnösvaelluksen tehneiden taimenien osuus on hieman 

pienempi, alueesta riippuen n. 50-70 % (Gründler 2009). 

Pohjois-Suomessa naarastaimenet saavuttavat sukukypsyyden 1-2 kilon painoisena, 2-5 

merivuoden jälkeen (RKTL 2014b). Joessa vietettyjen vuosien määrä vaihtelee Tenojoessa 

kolmesta yhdeksään vuoteen, ja kalat saavuttavat sukukypsyyden hyvin eri-ikäisinä 

(Niemelä, julkaisematon). Yhteensä Tenojoesta saaduista meritaimenista noin 75 % on 

naaraita (Niemelä, julkaisematon), mikä viittaa naaraiden suurempaan taipumukseen lähteä 

syönnösvaellukselle mereen (Niemelä, julkaisematon). Merellä taimen pysyttelee rannikon 

läheisyydessä (RKTL 2014b). 

Meritaimen on Tenojoessa toisiksi tärkein saaliskala lohen jälkeen. Lohen keskimääräisten 

saalismäärien ollessa 129 tonnia vuodessa (vuosina 1972-2011), on meritaimenen 

saalismäärä ollut keskimäärin 4050 kg vuodessa (v. 1985-2011). Parhaimmillaan 

meritaimenta on Tenojoen vesistöstä arvioitu saadun 8 tonnia vuodessa. Norjan puolelta 

saaduissa taimensaaliissa voidaan havaita, että taimensaaliit ovat suurimmillaan 8-10 

vuoden välein. Suomen puolen saalissa samanlaista syklisyyttä ei ole havaittu (Niemelä, 

julkaisematon). 
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Saalistilastojen perusteella meritaimenella on Tenojoen vesistössä havaittavissa kaksi 

vaellushuippua. Ensimmäinen huippu tapahtuu keväällä kalojen vaeltaessa alavirtaan kohti 

syönnösalueita. Vietettyään kesän syönnöksellä merellä, käyttäen ravintonaan pääosin 

tuulenkalaa, meritaimenet nousevat Tenojoen makeaan veteen talvehtimaan. Tenojoen 

saalismäärät ovat pienimmillään näiden huippujen välillä kesäkuun lopulta heinäkuun 

puoliväliin. Suurimmat taimensaaliit saadaan elokuun loppupuolella (Niemelä, 

julkaisematon). Tenojoen taimenen vaelluskäyttäytymistä, levittäytymistä ja 

lisääntymisalueita tunnetaan heikosti, sillä niitä ei ole juurikaan tutkittu. 

1.5. Työn tavoitteet 

Atlanttiin laskevien jokien meritaimenpopulaatioita on tutkittu loheen verrattuna sangen 

vähän ja tutkimukset ovat tavallisesti  keskittyneet pienehköihin jokiin. Tenojoen kaltaisen 

laajan vesistöalueen meritaimenen vaelluskäyttäytymismalleista ja levittäytymisestä ei ole 

ollut saatavilla luotettavaa tutkimustietoa. Tutkimustietoa kuitenkin tarvitaan 

taimenkantojen suojelun ja kalastuksen järjestämiseksi. Tälle tiedolle on merkittävää 

kysyntää mm. Tenojoella, jota koskien käydään parhaillaan Suomen ja Norjan välisiä 

neuvotteluja vesistöalueen uudesta kalastussopimuksesta ja -säännöstä. Tässä yhteydessä 

tullaan käsittelemään myös Tenojoen taimenen kalastusta ja suojelua.  

Tämän tutkimuksen ja opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää meritaimenen ekologiaa, 

erityisesti vaelluskäyttäytymistä ja taimenien levittäytymistä Tenojoen vesistössä eri 

vuodenaikoina radiotelemetriaseurantaa hyödyntäen. Opinnäytetyön keskeisiä 

tutkimuskysymyksiä olivat:  

 Minkälaisia vaelluskäyttäytymismalleja Tenon meritaimenella on? 

 Miten meritaimenen vaellukset ajoittuvat? 

 Miten meritaimen levittäytyy Tenojoen vesistöön? 

 Missä sijaitsevat Tenon meritaimenen lisääntymisalueet? 

 Kuinka kova pyyntipaine meritaimeniin kohdistuu? 

Opinnäytetyö liittyi osaltaan (osatyö II, ks. alle) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 

(RKTL) vuosina 2011-2013 toteuttamaan tutkimushankkeeseen ”Voisiko Tenojoen 
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kalastuskautta pidentää? Meritaimenen biologia ja hyödyntämismahdollisuudet”, jonka 

kolme osatyötä olivat: 

I. Tenojoen meritaimenkannan tila ja taimensaaliit: Tenojoen vaelluskalakantojen 

pitkäaikaisseurannassa kerättyjen aineistojen yhteenveto 

II. Meritaimenen vaelluskäyttäytyminen ja taimenien levittäytyminen Tenojoen 

vesistössä 

III. Meritaimenen kalastusta syyskuussa: miten, missä ja milloin? 

RKTL:n tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena oli selvittää meritaimenen ekologiaa 

Tenojoessa ja pyrkiä arvioimaan kalastuskauden jatkamisen mahdollisuuksia. 

On mahdollista, että Tenojoen meritaimenen kutuvaellus ajoittuu pitkälti elokuun 

viimeisille ja syyskuun ensimmäisille viikoille. Tällöin osa nousuvaelluksesta tapahtuisi 

kalastuskauden loputtua, jolloin Tenojoen taimenpopulaatiota olisi mahdollista hyödyntää 

kokonaisvaltaisemmin kalastuskautta pidentämällä. Tämä palvelisi paikallisia elinkeinoja, 

kuten matkailuyrittäjyyttä ja myös ulkopaikkakuntalaisten suorittamaa 

virkistyskalastustoimintaa. Samalla on kuitenkin otettava huomioon kalakantojen kestävä 

käyttö ja nykyisen kalastuspaineen vaikutukset meritaimenen populaatiokokoon, jotta 

kokonaisvaltainen hyödyntäminen palvelisi myös tulevia sukupolvia.  
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2. Aineisto ja menetelmät 

2.1. Tutkimusalue 

Tenojoki on Norjan ja Suomen pohjoinen rajajoki (70° N, 28° E). Sen pääuoman pituus on 

reilut 200 km ja valuma-alue on kooltaan 16 386 km
2
 (Johansen ym. 2005). Tenojoki saa 

alkunsa Karigasniemen kylän tuntumassa kahden ison latvahaaran, Karas- ja Inarijoen 

yhtyessä (kuva 1). 

Pohjoisesta sijainnistaan johtuen ympäristöolosuhteet Tenojoella ovat varsin vaihtelevat. 

Jokiuomat ovat jääkannen peittämiä n. 6-7 kk ajan (marraskuu-toukokuu), jolloin veden 

lämpötila on lähellä nollaa. Vastaavasti kesäkausi on lyhyt, mutta veden lämpötila voi 

satunnaisesti nousta yli 20 
o
C:n (Økland ym. 2001).  Tenojokisuun keskimääräinen 

virtaama on 203 m
3
/s, mutta se vaihtelee suuresti erityisesti touko-kesäkuussa. Suurimmat 

päivän aikana mitatut virtaukset ovat olleet jopa  1400 m
3
/sek (Niemelä ym. 2009). 

Tenojoelle ovat ominaista pitkät virtasuvannot ja varsinaisten koskien vähäinen määrä 

(Økland ym. 2001). Tenojoen pääuoman alin koski on Tana Brussa (38 km jokisuulta), 

jonka alapuolella joki on pääasiassa hidasvirtainen ja hiekkapohjainen. Toiseksi alin koski, 

Alaköngäs, sijaitsee 68 km päässä jokisuulta ja pääuoman kolmas merkittävä koskialue, 

Yläköngäs, noin 140 km jokisuulta. 

Tenojoen pääuomaan ja sen isoihin latvahaaroihin laskee kymmeniä sivujokia, joista 

kooltaan merkittävimmät ovat Utsjoki, Vetsijoki ja Pulmankijoki Suomen puolella sekä 

Gåššjohka, Valjohka, Lakšjohka ja Maskejohka Norjan puolelle (kuva 1). Sivujokien 

uomat poikkeavat huomattavasti Tenojoen pääuoman profiilista. Sivujoissa on 

huomattavasti enemmän koskia ja monet sivujoista ovat gradientiltaan verraten jyrkkiä. 

Tämän tutkielman tutkimusalueena oli käytännössä koko Tenojoen vesistö. Pääosa 

aktiivisesta kenttätyöstä keskittyi kuitenkin Tenojokisuulle (Kaldbakknes) sekä Tenojoen 

pääuoman ja Inarijoen alueelle (kuva 1).  
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Kuva 1. Tenojoen valuma-alue ja keskeisimmät sivujoet 

2.2. Radiotelemetriset menetelmät tutkimuksessa 

Biotelemetria tarkoittaa sijainti- ja muun tiedon siirtämistä eläimestä vastaanottimeen 

langattomasti. Telemetrisin menetelmin kerätty aineisto on laajempaa ja tarkempaa kuin 

perinteisillä merkintä-uudelleenpyyntimenetelmillä ja suoralla seurannalla saadut tiedot, 

sillä telemetria tuottaa tietoa periaatteessa jatkuvasti, eikä se vaadi tutkittavien eläinten 

häiritsemistä merkinnän jälkeen (Bridger & Booth 2003). Telemetriamenetelmien käyttö 

onkin ensimmäisistä tutkimuksista asti ollut suosittu tapa tutkia kalojen käyttäytymistä ja 

fysiologiaa. Kalojen merkintätekniikka ja -tapa on tärkeää valita tutkittavan lajin ja 

tutkimuksen vaatimusten perusteella. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että 

lähetin kiinnitetään turvallisesti, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta eläimen 

käyttäytymiseen tai selviytymiseen. Irronnut tai huonosti asetettu lähetin voi aiheuttaa 

aineistoon vääristymiä (Bridger & Booth 2003). Telemetria valittiin tutkimuksen 

suoritusmenetelmäksi siksi, että sen avulla pystyttiin seuraamaan yksittäisiä kaloja ja 

niiden käyttäytymistä. 



    

 

12  

Kalojen telemetrinen merkintä voidaan suorittaa joko ulkoisesti tai sisäisesti. Ulkoisessa 

merkinnässä lähetin kiinnitetään tavallisimmin selkäevän tyveen, mikä kuitenkin häiritsee 

kalan käyttäytymistä, selviytymistä ja uimista (Bridger & Booth 2003). Näin asetettu 

lähetin voi myös takertua ympäristöön, esimerkiksi vesikasveihin tai kalanpyydyksiin. 

Kalalle vähiten haitallinen merkintätapa on lähettimen asettaminen kalan 

ruuansulatuskanavaan ruokatorven kautta, mutta tämä soveltuu lähinnä hyvin lyhyen 

aikavälin tutkimuksiin (alle 20 päivää), sillä lähetin voi häiritä kalan ravinnonkäyttöä ja 

kalat voivat oksentaa lähettimen ulos. Kirurgisesti kalan vatsaonteloon asetettava lähetin 

on tästä syystä paras vaihtoehto pitkän aikavälin tutkimuksiin, sillä kalat eivät voi oksentaa 

niitä ulos eivätkä ne häiritse kalan ravinnonottoa (Bridger & Booth 2003). 

Kirurgisen merkintämenetelmän mahdollisia haittoja ovat merkintähaavan 

tulehtumisvaara, käsittelyn rankkuus ja sen vaatima, pitkähkö toipumisaika (Bridger & 

Booth 2003). Merkintähaava tulee isojen lähettimien tapauksessa sulkea tikein, sillä 

kirurgisesti tehty haava ei parane luonnollisesti. Myös tikkien valinta tulee suorittaa 

huolella, sillä itsestään liukenevat tikit voivat sulaa pois ennen kuin haava on ehtinyt 

sulkeutua (Jepsen ym. 2008). Kuten muutkin merkintävavat, myös kirurginen merkintä 

lisää kalojen stressitasoa toimenpiteen jälkeen. Kirurgisesti asetettu lähetin voi myös 

hidastaa kalan kasvua, mutta sen ei toisaalta ole havaittu merkittävästi vaikuttavan kalojen 

selviytymiseen (Jepsen ym. 2008). 

Ennen lähettimen kirurgista asettamista merkittävät kalat on nukutetaan. Tämä voidaan 

tehdä joko kemiallisin tai fyysisin keinoin, kuten sähköiskulla. Kemiallisessa nukutuksessa 

nukutusaine imeytyy kalan verenkiertoon kidusten kautta aiheuttaen taintumisen. Tässä 

tutkimuksessa kalojen tainnuttamiseen käytettiin trikaiinimetyylisulfonaattia (kaupallinen 

nimi MS222). Happamuutensa takia MS222 tulee neutraloida käyttämällä esimerkiksi 

natriumvetykarbonaattia. Joillain kalalajeilla MS222:n tainnuttava annos voi liian 

lämpimässä vedessä olla tappava ja aine on myös karsinogeenista, minkä takia sen käytölle 

on etsitty vaihtoehtoja esimerkiksi mausteneilikasta (Syzygium aromaticum) (Bridger & 

Booth 2003). 

Aktiivisia lähettimiä, joilla on oma virtalähde, käytetään pääasiassa kahta tyyppiä: 

akustisia, äänisignaalia hyödyntäviä lähettimiä (taajuus 30-300 kHz) ja radiolähettimiä 

(signaalin taajuus 30-300 MHz). Käytetyistä lähettimistä riippuen eläimet pystytään 

yksilöimään joko lähettimen käyttämän taajuuden tai koodin perusteella (Bridger & Booth 
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2003). Tässä tutkimuksessa käytettiin radiolähettimiä, joiden yksilöinti perustui lähettimien 

eri taajuuksiin ja merkkisignaalin lähetystiheyteen. Myös lähettimen paino tulee 

huomioida. Joidenkin tutkimusten mukaan (esim. Jepsen ym. 2008) lähettimen painon ei 

tulisi ylittää yli 2 % kalan kokonaispainosta, sillä tätä painavammat lähettimet alkavat 

vaikuttaa yksilöiden kasvuun. Toisaalta lähettimen paino voi olla jopa 6-12 % kalan 

painosta, eikä sillä ole havaittu olevan vaikutusta kalan uintikykyyn (Brown ym. 1999). 

Lisätutkimuksia kuitenkin kaivataan, jotta lähettimen painon vaikutusta merkityn kalan 

käyttäytymiseen voitaisiin arvioida paremmin (Brown ym. 1999, Bridger & Booth 2003). 

2.2.1. Taimenten radiotelemetrinen merkintä  

Tässä tutkimuksessa taimenia merkittiin radiolähettimin vuosina 2011-2013 yhteensä 154 

kpl. Taimenten elinkierron ja vaelluskäyttäytymisen eri piirteiden mahdollisimman laaja-

alaiseksi selvittämiseksi taimenia merkittiin kolmella eri alueella niiden vaelluskierron eri 

vaiheissa (kuva 2): 

 Tenojokisuu, syönnösalue, kesäkuu-elokuu v. 2011–2013 (110 kpl) 

 Ylä-Teno (135–222 km jokisuulta), talvehtimisalue, toukokuu-kesäkuu v. 2011–

2013 (33 kpl) 

 Akujoki, kutualue, heinäkuu-elokuu v. 2011–2012 (11 kpl)  

 

Merkinnät aloitettiin vuosittain toukokuun lopussa Ylä-Tenon kaloista ja siellä merkinnät 

lopetettiin kesäkuun lopussa. Ylä-Tenolla taimenia merkittiin yhteensä 33 kpl. Ylä-Tenon 

taimenet oli pyydetty pääosin vapavälinein, joskin myös yksittäisiä hyväkuntoisia 

verkkopyydettyjä kaloja merkittiin. Niitä pyysivät paikalliset virkistys- ja 

kotitarvekalastajat, ja pyynnin jälkeen taimenia säilytettiin jokeen asetetuissa sumpuissa. 

RKTL:n henkilökunta suoritti merkinnät mahdollisimman nopeasti pyynnin jälkeen 

varmistettuaan kalojen hyväkuntoisuuden ja virkeyden. Pyynnissä vahingoittuneita tai 

muuten huonokuntoisia yksilöitä ei merkitty. Pyynti- ja merkintäajankohdan välinen aika 

oli maksimissaan kaksi vuorokautta. Sumpuissa pitäminen voi aiheuttaa kaloille stressiä ja 

huonontaa niiden selviytymismahdollisuuksia, mutta kaikki merkityt kalat saatiin 

vapautettua hyväkuntoisina. 

Tenojokisuulla taimenia merkittiin vuosittain kesäkuun alkupuolelta elokuun puoliväliin 

asti, yhteensä 110 kpl. Kalat pyydettiin vapavälinein veneestä ja rannalta, pääosin RKTL:n 
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henkilökunnan toimesta, vuonna 2011 mukana oli myös paikallisia kalastajia ja norjalaisia 

kalastuksenvalvojia. Akujoella kalat merkittiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. 

Tämän sivujoen kalat pyydettiin merkintää varten verkoilla ajaen tietyssä suvannossa 

havaitut kalat aktiivisesti verkkoon. Kalat irrotettiin verkoista 30-60 sekunnissa saksilla.  

Jos verkkoon jäi useampia kaloja kerrallaan, niitä säilytettiin lyhytaikaisesti 

vannesumpussa ennen merkintää.  

Ennen merkintää taimenet siirrettiin säilytysaltaasta yksitellen nukutusaltaaseen. Kalat 

nukutettiin MS222-nukutusaineella (käytetty pitoisuus 100mg/l). Liuos puskuroitiin 

käyttämällä natriumvetykarbonaattia (suhde MS222:n 1:1). Tainnutuksen jälkeen kaloista 

otettiin suomunäyte iän, kutukertojen, merikasvukertojen ja jokipoikasvuosien määrän 

selvittämiseksi. Taimenten pituus mitattiin kuonosta yhteen puristetun pyrstön kärkeen, 

vuosina 2012-2013 merkityt kalat myös punnittiin. Taimenten väritys arvioitiin asteikolla 

tummasta kirkkaaseen ja sukupuoli määritettiin mahdollisuuksien mukaan ulkoisten 

tuntomerkkien perusteella, kuten kuonon muotoa arvioimalla. Kalojen yleiskunto ja 

mahdolliset vammat merkittiin ylös kalojen selviytymistodennäköisyyden arvioimiseksi.  

Taimenien radiomerkinnässä käytettiin kahta Advanced Telemetry Systemsin (ATS) 

valmistamaa radiolähetinmallia taajuusalueella 140-142 MHz, jotka yksilöitiin niiden 

taajuuden ja lähettämän signaalin tiheyden perusteella (30/45 ppm, pulses per minute). 

Käytetyt mallit olivat F1580 (30 ppm, paino 3.9 g, toiminta-aika n. 400 päivää), ja F1835 

(45 ppm, paino 14.0 g, toiminta-aika n. 600 päivää). Käytetyt lähettimet olivat 

maksimissaan 2,2 % prosenttia pienimmän merkityn kalan painosta. Radiolähettimissä oli 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen yhteystiedot merkin palauttamista varten. 

Radiolähetin asetettiin kalan vatsaonteloon kirurgisesti, vatsa- ja rintaevän välille tehdyn 

20-30 mm pitkittäisviillon kautta. Radiolähettimen antenni tuotiin vatsaontelon 

ulkopuolelle injektioneulan läpi noin 25 millimetrin päästä leikkaushaavan takaa. 

Leikkaushaava suljettiin suurempien F1835-lähetinten tapauksessa kahdella ja pienempien 

F1580-lähettimillä yhdellä nailontikillä. Radiolähettimen lisäksi taimenten selkäevän 

juureen asetettiin erillinen nuolimerkki (Hallprint Pty Ltd, Type PDL Dart Tag) kalojen 

ulkoista tunnistamista varten. Keskimäärin kolme minuuttia kestäneen 

merkintätoimenpiteen jälkeen kalat siirrettiin toipumaan vähintään 15 minuutiksi erilliseen 

toipumisaltaaseen ennen niiden vapauttamista. Radiomerkittyjen kalojen yleiskunto ja 

virkeystila tarkistettiin vielä ennen niiden vapauttamista pyyntipaikan tuntumaan. 
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2.3. Merkittyjen taimenten seuranta 

2.3.1. Kiinteät radiovastaanottimet 

Teno- ja Inarijokivarteen asennettiin radiolähettimellä merkittyjen taimenten seurantaa 

varten automaattisia radiovastaanottimia (ATS, malli R4500S). Radiovastaanottimet 

vastaanottivat signaalia jatkuvasti viistosti alavirtaan suunnattujen, yhdeksän- tai 

kuusielementtisten YAGI-antennien avulla. Ensimmäisenä tutkimusvuotena (2011) 

automaattisia radiovastaanottimia oli toiminnassa seitsemän (1-7, ks. kuva 2), vuosina 

2012-2013 yhdeksän (1-9 ks. kuva 2).  

 

Kuva 2. Teno-Inarijokivarteen sijoitettujen automaattisten radiovastaanottimien sijoittuminen (punaiset 

pallot) ja  etäisyydet jokisuusta (km) sekä kalojen merkintäpaikat (vihreällä). 

Merkinnöissä käytettyjen lähetinten yksilölliset radiotaajuudet ohjelmoitiin automaattisiin 

radiovastaanottimiin. Vastaanottimet seurasivat jokaista taajuutta 5 sekuntia ja signaalin 

havaittuaan seurasivat taajuutta vielä 12 sekuntia. Tämä varmisti signaalin tallentumisen. 

Hitaamman signaalitiheyden lähettimet (30 ppm) lähettävät signaalia kahden sekunnin 

välein eli 30 kertaa minuutissa. Tällöin signaali ehtii 5 sekunnin aikana kuulua vähintään 

kahdesti, jolloin vastaanotin aloittaa tallentamisen. Nopeamman signaalitiheyden 
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lähettimet (45 ppm) lähettivät signaalia 1,5 sekunnin välein. Radiovastaanottimet 

ohjelmoitiin hyväksymään kolmen ppm-yksikön virhe signaalin tallentumisen 

varmistamiseksi, sillä 30 ppm:n lähettimet saattoivat kylmyyden tai pariston ehtymisen 

seurauksena lähettää signaalia vain 27 kertaa minuutissa. Isommilla 45 ppm:n lähettimillä 

signaalitiheyden laskemisen ongelmaa ei esiintynyt. 

2.3.2. Manuaalipaikannukset 

Taimenia seurattiin aktiivisesti myös autoon asennetun seurantalaitteiston avulla. Tämä 

laitteisto käsitti radiovastaanottimen (ATS R4500S tai ATS R4000) ja kuusielementtisen 

antennin auton katolla. Autosta tehtyjä manuaalipaikannuksia suoritettiin erikseen 

alajuoksulle, Utsjoen kirkonkylältä Tenojokisuulle, ja yläjuoksulle, Utsjoen kirkonkylästä 

Inarijoen yläosiin. Manuaalipaikannukset aloitettiin ensimmäisten kalojen merkinnän 

jälkeen 27.5.2011 ja niitä jatkettiin vuoden 2013 loppuun asti. Toukokuusta heinäkuuhun 

paikannuksia suoritettiin koko joen pituudelta kerran viikossa. Aktiivisimman 

nousuvaelluksen aikana, heinäkuun alusta syyskuuhun, paikannukset suoritettiin 

tutkimusalueella kahdesti viikossa. Lokakuun ajan paikannuksia tehtiin harvemmin ja 

talviaikaan, marraskuusta huhtikuuhun, jolloin paikannustiheys oli 1-2 kertaa kuukaudessa. 

Autoon asennetun seurantalaitteiston avulla kalan sijainti pystyttiin määrittämään noin 

kahdensadan metrin tarkkuudella. Autopaikannuksen etu tutkimusmenetelmänä perustuu 

sen tarkkuuteen, sillä siinä pystyttiin hyödyntämään ristiinpaikannusta, jolloin kalan 

sijainti joen pituussuunnassa haarukoitiin sen ylä- ja alajuoksun puolelta autoa 

kääntämällä. Vastaanottimen vastaanottoherkkyyttä (gain) säätämällä saatiin karkeasti 

selville myös kalan etäisyys ajoneuvosta ja siten tarkempi sijoittuminen jokiuomassa. 

Autopaikannuksessa ongelmia tuottivat ajoittain mm. voimalinjojen ja muiden sähköisten 

laitteiden aiheuttamat virhesignaalit. Paikoittain käytetyt tieurat sijaitsivat radiosignaalin 

kantaman ulkopuolella. 

Tarvittaessa paikannuksia suoritettiin myös kävellen. Inarijoen pääuomasta ja sen 

sivujoista etsittiin kadonneita taimenia syksyllä 2012 ja 2013 myös lentokoneesta 

suoritetuilla paikannuksilla taimenen kutuajankohdan tuntumassa. Kutualueiden tarkempi 

selvittäminen vaati autopaikannusten ja automaattisten radiovastaanottimien käytön lisäksi 

myös lentopaikannuksia, sillä kalojen noustua pois Tenojoen pääuomasta ja Inarijoen 

Matinkönkään radiovastaanottimen yläpuolelle, ei radiolähetinten signaalia voitu 
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kulkureittien varrelta enää havaita. Mikäli kalaa ei oltu havaittu autopaikannuksella sen 

noustua jonkin paikallaan olevan radiovastaanottimen ohi, oli oletettavaa, että se oli 

noussut johonkin sivujokeen kutemaan. 

Lentopaikannusten avulla osasta merkittyjä taimenia saatiin tarkempi paikkatieto. 

Lentopaikannukset suoritettiin vuonna 2012 kahdesti (29. elokuuta ja 14. syyskuuta) ja 

vuonna 2013 kerran (4. syyskuuta) ja ne suuntautuivat vain Inarijoen ja sen sivujokien 

alueelle. Lentopaikannuksissa käytettiin kolmielementtistä YAGI-antennia ja ATS:n 

automaattista radiovastaanotinta (malli R4500S). 

2.4. Virtaama ja veden lämpötila 

Tenojoen virtaamatiedot saatiin paikallisista mittapisteistä, jotka sijaitsivat Utsjoella, 

Inarijoen alkupäässä Karigasniemellä ja Alakönkään koskiosuudella. Samoissa paikoissa 

sijaitsivat myös lämpötilamittarit. Tutkimuksessa verrattiin Tenojoen virtaaman ja 

lämpötilan vaikutusta kalojen vaellukseen. 

Tenojoen vuorovesivyöhyke ulottuu noin 15 kilometrin päähän jokisuulta. Kaloista 

selvitettiin, milloin ne olivat nousseet tuon vyöhykkeen yli vuosittain. Tätä tietoa verrattiin 

virtaamiin ja lämpötilatietoihin kalojen talvehtimis- ja kutunousun käynnistymisen 

selvittämiseksi. 

2.5. Aineiston analysointi ja käsittely 

Merkinnän yhteydessä otetuista suomunäytteistä selvitettiin kalojen elinkiertohistoria 

merkintään asti. Suomunäytteistä analysoitiin jokipoikasvuodet, smolttiutumisikä sekä 

merikasvu- ja kutukertojen määrä. Suomuista selvitettiin myös, olivatko kalat viettäneet 

merkintää edeltäneen kesän joessa vai merellä syönnöksellä. Suomujen analysoinnin 

suorittivat taimenien ikämääritykseen erikoistuneet RKTL:n asiantuntijat hyödyntäen 

mikrofilminlukulaitteita sekä tarvittaessa voimakkaasti suurentavaa mikroskooppia.   

Käsipaikannuksilla ja kiinteillä radiovastaanottimilla kerättiin taimenien liikkeistä 

yksilöllistä sijaintidataa käyttäen UTM-koordinaatistoa. Tämän perusteella kerättiin 

kalakohtainen, ajan perusteella järjestelty sijaintihistoria. Kiinteästi sijoitettujen 

automaattisten radiovastaanottimien datasta valittiin edustavaksi sijaintitiedoksi 

vuorokauden voimakkain signaali, mikä tarkoitti kalan olevan lähimpänä vastaanotinta. 
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Mikäli automaattisen radiovastaanottimen kuuluvuusalueelta oli samana päivänä tehty 

käsipaikannushavainto, se tulkittiin tarkemmaksi havainnoksi. 

Osa taimenista joutui tutkimusjakson aikana pyydystetyksi. Näistä taimenista osasta saatiin 

takaisin sekä radiolähetin että nuolimerkki, joista RKTL maksoi lähettäjälle 

palautuspalkkion. Merkkipalautusten yhteydessä kysyttiin pyydystysaika ja -paikka. 

Samalla pyrittiin selvittämään, mikä oli kalan yleiskunto pyydystettäessä, olivatko 

merkintähaavat tulehtuneet, mikä oli kalan sukupuoli ja gonadien kehitysaste. Osassa 

palautuksista oli mukana myös suomunäyte, josta pystyttiin määrittämään kalan kasvu 

merkinnän jälkeen. 

Kaikki tutkimusaineistot analysoitiin Microsoft Office Excelissä, jolla laskettiin keskiarvot 

ja keskihajonnat. Loput analyysit tehtiin R 3.1.1 –ohjelmistolla (Free Software, GNU 

project). Tilastollisesti testattiin, olivatko taimenten painot tai pituudet merkitsevästi 

alueesta riippuvaisia. One-way ANOVA-varianssianalyysillä testattiin nollahypoteesin (= 

alueiden välillä ei eroja painoissa tai pituuksissa) pitävyys. Tämän jälkeen testattiin 

alueiden välisiä eroja ja niiden merkitsevyyksiä parivertailulla TukeyHSD-testillä, 95% 

luottamusvälejä käyttämällä. 
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3. Tulokset 

3.1. Merkittyjen kalojen biologiset parametrit 

3.1.1. Merkittyjen kalojen painot ja pituudet 

Merkittyjen kalojen keskimääräinen pituus oli 493 mm (335-780 mm, sd = 87 mm) ja 

paino 1332 g (450-5100 g, sd = 708) (taulukko 1). 

Taulukko 3. Merkittyjen kalojen pituudet ja painot jaoteltuna alueittain ja merkintävuoden perusteella. 

 

Painot ja pituudet vaihtelivat merkintäalueittain. Tenojokisuulla merkityt kalat olivat 

keskimäärin kevyempiä ja lyhyempiä kuin Ylä-Tenolla tai Akujoessa merkityt (kuva 3). 

Tilastoanalyysien perusteella havaittiin, että merkitsevä ero löytyi Ylä-Tenolla ja 

Tenojokisuulla merkittyjen kalojen välillä. Ylä-Tenolla kalat olivat keskimäärin 85,667 

mm pidempiä (p-value = 0,0000007) ja keskimäärin 634,174 g painavampia (p-value = 

0,0001172) kuin Tenojokisuulla. Akujoen kalat olivat keskimäärin 49,00 mm lyhyempiä ja 

261,03 g kevyempiä kuin Tenojokisuulla merkityt, mutta eivät merkitsevästi (pituus p-

value = 0,131 ja paino p-value = 0,623). Akujoen kalat olivat myös Ylä-Tenon kaloja 

keskimäärin 36,67 mm lyhyempiä ja 373,13 g kevyempiä, mutta erot eivät olleet 

merkitseviä (pituuden p-value = 0,387 ja painon p-value = 0,428). 
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Kuva 3. Kalojen painot ja pituudet alueittain jaoteltuna kvantiileihin (25%, 50% ja 75%) sekä aineiston 

outlierit ilmaistuna erillisinä pisteinä. Kuvassa näkyvät sisennyksinä 95% luottamusvälit. 

3.1.2. Merkittyjen meritaimenten elinkiertopiirteet 

Meritaimenia aineistossa oli suomuaineiston perusteella yhteensä 149 kpl. Osa merkityistä 

kaloista oli paikallisia mereen vaeltamattomia yksilöitä. Paikallisia kaloja, ns. jokitaimenia 

merkittiin Ylä-Tenolla 1 kpl (3 %) ja Akujoella 4 kpl (36 %). Näitä kaloja ei otettu 

huomioon seuraavissa elinkiertopiirteiden analyyseissa. 

3.1.2.1. Jokipoikasvuosien määrä ja smolttiutuminen 

Suomuaineisto osoitti, että merkityt taimenet olivat viettäneet joessa ennen 

smolttiutumistaan 3-7 vuotta. Merkityistä meritaimenista 69 % (100/145) oli viettänyt 

joessa 5 tai 6 vuotta ennen smolttiutumistaan. Suurin osa kaloista oli kaikilla alueilla 

smolttiutunut 5 vuoden iässä. Tenovuonolla 5-vuotiaana smolttiutuneita oli 39 % (41/106), 

Ylä-Tenolla 47 % (15/32) ja Akujoella 41 % (4/7) (kuva 4). Smolttiutumisiän mediaani oli 

kaikilla alueilla 5 vuotta (taulukko 2). 

Tenojokisuulla merkityt kalat vaikuttivat viettäneen joessa hieman vähemmän aikaa kuin 

Ylä-Tenolla ja Akujoella merkityt meritaimenet. Jokipoikasvuosia ei pystytty 

määrittämään osalta Tenovuonolla merkityistä taimenista (4/110). 
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3.1.2.3. Kutukertojen lukumäärät 

Kaikilla alueilla merkityistä meritaimenista yhteensä 28 % (41/149) oli kutenut ennen 

merkintää yhden kerran tai useammin. Ensimmäisellä kudullaan oli Ylä-Tenolla 

merkityistä meritaimenista 56 % (18/32), Akujoella merkityistä kaloista 71 % (5/7). 

Kutemattomia kaloja oli Tenovuonolla merkityistä kaloista 77 % (85/110) (kuva 6). 

 

Kuva 6. Merkittyjen taimenien aiempien kutukertojen määrät merkintäalueittain suomuanalyysien 

perusteella jaoteltuna merkintäalueen perusteella. 

3.2. Taimenien vaelluskäyttäytymismallit 

3.2.1. Sukukypsymättömien meritaimenten käyttäytyminen 

Sukukypsymättömät yksilöt vaelsivat pääosin Tenojokisuun-Tenovuonon ja Alakönkään 

alapuolisten Tenojoen osuuksien välillä, 0-70 kilometrin etäisyydellä jokisuulta (kuva 7).  

Nämä kalat nousivat Tenojokisuun-Tenovuonon syönnösalueelta makeaan veteen 

talvehtimaan elo-syyskuun aikana ja palasivat taas seuraavan vuoden kesällä uudelle 

syönnökselle Tenovuonolle, toistaakseen saman vaellussyklin (kuva 7). Osa merkityistä 

taimenista vietti koko vuoden Tenojoen alajuoksulla, vuorovesivyöhykkeen rajoilla, eikä 

niillä havaittu vaellusta jokisuun ja joen välillä (kuva 7). 
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Kuva 7. Sukukypsymättömien kalojen vaelluskäyttäytymismalleja perustuen useiden kalojen tietoihin. 

Mustalla viivalla kuvattuna kala, joka on viettänyt yhden syönnöksen jokisuulla ennen nousuaan 

talvehtimaan ja palasi talvehtimisen jälkeen takaisin syönnökselle toistaakseen saman seuraavana 

vuonna. Punaisella kuvattuna kala, joka vietti kaksivuotisen tutkimusjakson paikallaan 

vuorovesivyöhykkeen rajalla. 

Seurantatulosten perusteella sukukypsymättömien taimenien talvehtimisalue rajoittui 

Alakönkään koskijakson alapuoliselle jokiosuudelle (kuva 8). Alakönkään alapuolella oli 

havaittavissa kaksi aluetta, joita merkityt taimenet suosivat talvehtimisalueinaan. Nämä 

sijaitsivat noin 30 ja 60 kilometrin päässä jokisuulta, Tana Brun kylän alueella ja 

Alakönkään koskiosuuden alapuolella (kuva 8).  
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Kuva 10. Vuonna 2011 merkittyjen taimenten liikkeitä Tenojoessa. Sinisellä sukukypsymättömät yksilöt, 

jotka palasivat talvehtimisen jälkeen Tenovuonolle syönnökselle ja punaisella kutemaan lähteneet 

yksilöt. Kuvaan merkitty vihreällä Alakönkään koskijakson sijoittuminen. 

Talvehtimisen päätyttyä touko-kesäkuun vaihteessa kalat jatkoivat nousuaan kohti 

kutualueitaan saavuttaen kutujokensa etäisyyden heinä-elokuussa. Vaikka kalat nousivat 

Tenojoen pääuomassa lähelle kutualueitaan, ne jäivät kuitenkin vielä joksikin aikaa 

paikalleen ennen nousua sivujokiin. Tämän paikallaanolojakson pituus vaihteli 0-43 päivän 

välillä ja oli keskimäärin 15 päivää (kuvat 9 ja 10). 

Taimenet nousivat Tenojoen ja Inarijoen pääuomasta sivujokiin vuonna 2012 12.6.-29.8. 

välisenä aikana (keskimäärin 19.7.) ja vuonna 2013 28.5.-22.8. välisenä aikana 

(keskimäärin 10.7.). Taimenet olivat sivujoissa kutualueillaan 7-90 päivää, keskimäärin 52 

vuorokautta ja palasivat sivujoista Tenojoen pääuomaan syyskuun 2. ja 29. päivän välillä, 

kun kutu oli ohi (kuva 11). 
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Kuva 11. Kahden kutunousijan vaelluksen vaiheita. Vasemmassa kuvassa vuonna 2012 Ylä-Tenolla 

merkitty nousutaimen, oikeassa kuvassa vuonna 2011 Tenovuonolla merkitty nousutaimen. Kuvassa 

ilmaistuna päivämäärät, joina kala on havaittu kyseisessä kohdassa. 

Kudettuaan talvikot laskeutuivat keskimäärin 100 kilometriä alemmas Tenojoen 

pääuomassa ja jäivät näille alueille talvehtimaan kudun jälkeiseksi talveksi, seuraavaan 

toukokuuhun asti (kuva 9). Kudun ja talvehtimisen jälkeinen paluu Tenovuonolle tapahtui 

kudun jälkeisen vuoden toukokuun 6. päivän ja heinäkuun 1. päivän välillä. Suurin osa 

merkityistä Ylä-Tenon kaloista saavutti syönnösalueensa heinäkuun alkuun mennessä, 

joissa ne viipyivät syksyyn asti (kuva 12). Ylä-Tenolla merkityt talvikot lähtivät uudelle 

kutuvaellukselle vietettyään yhden syönnösjakson merellä (kuva 13). 
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Tenojokisuun syönnösalueen ja Ala-Tenon talvehtimisalueiden välistä vaellussykliä ja 

sukukypsyyden saavutettuaan ne lähtivät kutuvaellukselle  pääosin Ylä-Tenon sivujokiin. 

Kudun jälkeen talvikot palasivat talvehtimisen kautta uudelle syönnökselle Tenovuonolle, 

josta alkaa taas uusi kutuvaellussykli (kuva 14). 

 

Kuva 14. Taimenen vaelluskäyttäytyminen smolttiutumisen ja ensimmäisen merisyönnöksen jälkeen. 

Tyypillisesti kalat käyvät ensimmäisen syönnöksen jälkeen 0-4 kertaa läpi talvehtimisen ja syönnöksen 

syklin ennen sukukypsyyttä, kunnes lähtevät kutuvaellukselle. Kuva perustuu useiden kalojen suomu- ja 

telemetria-aineistoihin. 

3.3. Taimenen kutualueet Tenojoen ja Inarijoen sivujoissa 

Radiotelemetria-aineistojen perusteella  taimenen  kutualueet sijaitsivat Tenojoen ja sen 

suurten latvahaarojen sivujoissa, eikä yksikään kala kutenut Tenojoen pääuomassa (kuva 

17). Tutkimuksessa saatiin kattava aineisto 29 taimenesta (19 % merkityistä), joiden 

perusteella voitiin arvioida taimenen kutualueiden sijaintia. Suurin osa kudulle nousseista 

kaloista (11/18) nousi lentopaikannusaineiston perusteella Inarijokeen ja sen sivujokiin, ja 

Kárášjohkan haaraan nousi vain kaksi yksilöä. Kaksi merkittyä taimenta nousi myös 

Tenojoen alajuoksun sivujokiin Láksjohkaan ja Ruossajohkaan, noin 40 kilometrin 

etäisyydelle jokisuulta (kuva 15). Osa kaloista ehti kadota manuaalipaikannuksista 

loggerien välillä ilman, että niitä onnistuttiin myöhemmin paikantamaan sivujokiin. Nämä 

yksilöt ilmeisimmin nousivat kudulle myös sellaisiin sivujokiin, joista ei saatu aineistoa 

(kuva 15). 
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Kuva 15. Taimenen kutualueet Tenojoen valuma-alueella. Vihreällä merkityt sivujoet ovat lento- ja 

manuaalipaikannuksilla varmistettuja kutualueita, punaiset telemetria-aineiston perusteella 

kutualueiksi epäiltyjä sivujokia. Kartassa myös sivujoista löydettyjen kalojen yksilöintitaajuudet. 

Kutunousijoita oli Ylä-Tenolla merkityistä kaloista 55 % (18/33). Näistä kaloista 78 % 

(14/18) nousi Tenojoen uomassa Inarijoelle asti. Nämä ohittivat Karigasjokisuun loggerin 

(220 kilometriä jokisuulta) ennen poistumistaan sivujokiin, joista ne paikannettiin vuosina 

2012 ja 2013 suoritetuissa Inarijoen ja sen sivujokien lentopaikannuksissa. Sivujokiin 

nousseet taimenet paikannettiin 5-20 kilometrin etäisyydellä Inarijoen pääuomasta. 

Lentopaikannuksissa löydettiin kaksi taimenta Karigasjoesta, kaksi Iškorasjohkasta, yksi 

Kuolnajoesta, yksi Guottoveijoesta, kaksi Vuomajoesta sekä Mássuorbmijohkasta ja 

Goššjohkasta yhteensä kaksi (kuva 16). Yksi kala oli lentopaikannuksen aikana jo palannut 

Inarijoen pääuomaan, kudettuaan sitä ennen todennäköisesti jossain Inarijoen sivujoessa. 
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Kuva 16. Lentopaikannuksissa vuosina 2012 ja 2013 löydetyt taimenet (n=11). Taimenia löydettiin 

Karigasjoesta ja Inarijoen sivujoista Goss-, Guottoveaij-, Iskoras-, Kuolna- ja Vuomajoista. 

3.4. Ympäristötekijöiden vaikutus kalojen vaellukseen 

Tenojoen virtaamat mitattiin Inarijoesta Karigasniemeltä, Onnelansuvannosta Utsjoen 

kirkonkylän kohdalta ja Alakönkäältä ympäri vuoden (kuva 17). Tenojoesta mitattiin myös 

lämpötila toukokuun lopusta marraskuun alkuun (kuva 18). 
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Taulukko 3. Tenojoen vuosittaiset tulvahuiput 2011-2013 

 

Keskimääräinen lämpötila vaihteli kesien välillä muutamalla asteella (taulukko 4). Kesä 

2012 oli noin kaksi astetta viileämpi kuin vuodet 2011 ja 2013. Heinäkuussa lämpötila oli 

korkeimmillaan. 

Taulukko 4. Tenojoen kesälämpötilat vuosina 2011-2013 

 

Näitä tietoja käytettiin, kun arvioitiin virtaaman ja lämpötilan vaikutusta kalojen 

nousuvaellukseen talvehtimisalueille. Kalojen arvioitiin lähteneen pois syönnösalueilta, 

kun ne ylittivät vuorovesivyöhykkeen rajan noin 15 kilometrin päässä Tenovuonon suulta 

(taulukko 5).  

Taulukko 5. Päivämäärät, jolloin kalat ylittivät 15 kilometrin rajapyykin vaelluksessaan 

 

Kalat nousivat vuorovesivyöhykkeeltä keskimäärin 6.8., viimeistään lokakuun 17. päivä 

mennessä. Ensimmäiset kalat lähtivät vuonolta jo kesäkuun 11. päivä. Vuonna 2013 kalat 
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aloittivat nousemisen talvehtimisalueille aiemmin kuin vuosina 2011 ja 2012. Vuosi 2013 

oli lämpimämpi kuin kaksi aiempaa, varsinkin kesäkuun osalta. Vuonna 2013 kalat myös 

nousivat aikaisemmin pois syönnösalueilta, mutta virtaamalla ei havaittu olevan vaikutusta 

nousuun. 

Talvehtimisen käynnistymiseen näytti vaikuttavan lämpötila: kalat lähtivät 

syönnösalueiltaan talvehtimisalueille lämpötilan lähtiessä laskuun ja pysähtyivät 

talvehtimaan vuorokauden keskilämpötilan laskiessa alle 10 lämpötila-asteen, syyskuun 

alussa. Vuonna 2012 viimeiset kalat nousivat Tenojoen pääuomaan keskimäärin kaksi 

viikkoa aikaisemmin kuin vuonna 2011. Tuolloin syyskuun keskilämpötilakin oli 

alhaisempi kuin muina tutkimusvuosina, mutta muutoin aineiston perusteella on vaikea 

tehdä johtopäätöksiä. 

3.5. Saaliiksi jääneet kalat 

Merkittyjä taimenia jäi vuoden 2013 loppuun mennessä kalastajien saaliiksi yhteensä 33 

kpl, mikä on 21 % kaikista merkityistä yksilöistä (33/154). Tässä ovat kuitenkin vain ne 

yksilöt, joista saatiin merkkipalautus. Kuolleeksi epäiltyjä kaloja, joista ei saatu 

merkkipalautusta, oli aineistossa yhteensä 11 % (17/154). On mahdollista, että nämä kalat 

kuolivat joko luonnollisesti tai merkit heitettiin takaisin jokeen perkauksen yhteydessä. 

Kokonaan kadonneita kaloja seurannassa havaittiin 14 % (22/154). Näiden kalojen 

kohdalla on mahdollista, että kalat jäivät kalastajien saaliiksi, mutta merkkejä ei palautettu. 

Merkkipalautusten yhteydessä tehdyistä saaliskyselyistä saatiin selville kalojen jääneen 

saaliiksi erityisesti Tenojokisuun alueella ja kutuvaelluksellaan Ylä-Tenolla. Ylä-Tenolla 

merkityistä taimenista jäi saaliiksi jo merkintävuotenaan 15 % (5/33). Myös Akujoen 

meritaimeniin kohdistui huomattavaa pyyntipainetta, sillä niistä jäi saaliiksi 27 % (3/11) 

niiden vaellettua syönnösalueilleen Tenovuonolle tai merelle. Ottaen huomioon sen, että 

vain viisi yksilöä vaelsi Akujoelta syönnösalueille, on saalisprosentti 60 % (3/5) 

huomattava. 

Tenojokisuulla kalastajat saivat saaliikseen 20 % merkityistä taimenista (22/110). 

Erityisesti merkittyjä taimenia jäi saaliiksi Tenojokisuulta ja Alakönkään alapuoliselta 

jokiosuudelta, alle 70 kilometrin päästä jokisuulta. Tenojokisuulla merkityistä kaloista 38 

% jäi saaliiksi myös kutuvaelluksensa aikana Ylä-Tenolla (6/16). Todellinen lukumäärä 

saattoi kuitenkin olla pienempi, sillä lähettimien kahden vuoden toimintajakson vuoksi 
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vuonna 2011 merkittyjen kutunousijoiden määrää ei enää viimeisenä seurantavuotena voitu 

saada selville. Yleisin pyyntimenetelmä Tenojokisuulla oli vapakalastus, kun taas Ylä-

Tenolla kalat saatiin saaliiksi joko verkoin tai lohipadoin. Viiden yksilön 

pyyntimenetelmää ei saatu selville. 
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4. Pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää meritaimenen ekologiaa ja vaelluskäyttäytymistä 

Tenojoessa. Tutkimuskysymykset koskivatkin taimenen lisääntymistä ja vaellusta 

Tenojoessa: miten kutuvaellus ajoittuu, miten taimen levittäytyy Tenojoen vesistöön ja 

missä sen lisääntymisalueet sijaitsevat. Tutkimuksessa mitattiin myös muutamia 

perusmuuttujia kalojen elinkierrosta ja ominaisuuksista ja niitä verrattiin kalojen 

käyttäytymiseen merkinnän jälkeen. Tarkoitus oli myös selvittää, kuinka kova pyyntipaine 

Tenon taimeneen kohdistuu. 

Tutkimuksen alkuasetelman perusteella taimenen kutuvaelluskäyttäytymisestä Tenojoessa 

oli jo jonkin verran tietoa. Näin laaja-alaista tutkimustietoa taimenten 

vaelluskäyttäytymisestä Tenojoessa ei kuitenkaan ole ollut tarjolla, vaikka 

isotooppitutkimusten perusteella onkin pystytty määrittämään meritaimenten osuuksia eri 

osissa Tenojoen vesistöä (Gründler 2009). Tutkimuksessa käytetty taimenmäärä (n=154, 

kaikki alueet) riitti vastaamaan niihin kysymyksiin, joita tutkimuksen suunnittelussa oltiin 

esitetty. Kolmivuotinen seuranta tarjosi selkeitä vastauksia taimenen 

vaelluskäyttäytymisestä ja levittäytymisestä, kutualueiden sijoittumisesta,  sekä taimeneen 

kohdistuvasta kalastuspaineesta Tenojoen vesistössä.  

4.1. Meritaimenten vaelluskäyttäytyminen Tenojoessa 

4.1.1. Sukukypsymättömät yksilöt 

Tenojoen vesistön meritaimenkannan sukukypsymättömät yksilöt käyttäytyvät hyvin 

samankaltaisesti kuin muidenkin Atlantin meritaimenkantojen yksilöt. Tenojoen 

meritaimenet smolttiutuivat 3-7 vuoden iässä, saman ikäisinä kuin esimerkiksi Norjan 

kannoissa, joissa smolttiutuminen tapahtuu keskimäärin 3 vuoden iässä, vaihtelun ollessa 

2-7 vuoden välillä (Jonsson 1989). Smolttiuduttuaan taimenet siirtyvät keväällä 

syönnökselle merelle, viettäen siellä 1-2 kuukautta. Tämän jälkeen ne palaavat 

talvehtimaan makeaan veteen syksyllä (Jonsson 1989, Klementsen ym. 2003). Tämä 

taimenelle tyypillinen syönnöksen ja talvehtimisen vaihtelu eroaa lohesta siten, että 

lohiyksilöt eivät nouse syönnökseltä makeaan veteen ennen kuin lähtiessään kudulle 

(Klementsen ym. 2003). 
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Meritaimenten syönnösvaelluksen pituus Tenovuonolla oli 30-60 päivää kesällä, mikä on 

saman pituinen kuin lähialueiden, esimerkiksi Pohjois-Norjan joissa olevien 

populaatioiden meritaimenten syönnösvaellus (Berg & Jonsson 1990, Jensen & Rikardsen 

2012). Yleensä taimenet pysyttelevät merellä noin sadan kilometrin säteellä kotijoestaan ja 

liikkuvat matalissa rantavesissä (Jonsson 1985, Klementsen ym. 2003, Jensen ym. 2014). 

Tässä tutkimuksessa yhden taimenen merkkipalautus saatiin noin 15 kilometrin päässä 

Tenojokisuulta sijaitsevalta vuonolta, mutta tätä kauemmaksi vaeltaneista kaloista ei saatu 

havaintoja. Tenojokisuussa tehtyjen manuaalipaikannusten perusteella ainakin merkittävä 

osa taimenista syönnöstää joko Tenojokisuussa tai aivan Tenovuonon pohjukassa 

Tenojokisuun lähialueella. 

Osa tutkimuksen taimenista nousi syönnöksen jälkeen jokeen talvehtimaan, mutta osa 

vaikutti viettävän koko 2 vuoden seurantajakson merellä. Taimenet voivat jäädä 

talveksikin merelle, mikäli lämpötila on tarpeeksi korkea (Klementsen ym. 2003, Knutsen 

ym. 2004, Jensen & Rikardsen 2012, Jensen ym. 2014). Taimenten selviytyminen talvella 

on huonompaa merellä kuin makeassa vedessä (Jonsson & Jonsson 2002), minkä 

seurauksena talvehtiminen makeassa vedessä on toimiva strategia, vaikka merellä 

syönnöstäminen onkin tehokkaampaa kalan kasvun kannalta (Jonsson & Jonsson 2009). 

Talvehdittuaan tutkimuksen kalat palasivat touko-kesäkuussa takaisin syönnökselle. Tämä 

on myöhemmin kuin esimerkiksi Norjan eteläosien kannoissa, missä se tapahtui 

keskimäärin huhti-toukokuun aikana (Jonsson & Jonsson 2009) ja Ranskassa, missä kalat 

palasivat syönnökselle merelle jo tammi-helmikuun aikana (Maisse & Baglinière 1990). 

Tutkimuksen kalat olivat saavuttaneet sukukypsyyden ja lähteneet ensimmäiselle 

kutuvaellukselleen suoritettuaan keskimäärin 2-3 vaellusta merellisten syönnösalueiden ja 

makean veden talvehtimisalueiden välillä, jolloin niiden ikä sukukypsyyden saavuttaessaan 

oli samanlainen kuin muillakin pohjoisen kannoilla (Jonsson 1985). 

4.1.2. Tenojoen taimenen kutuvaellus ja sen ajoittuminen 

Tutkimuksessa havaittiin Tenojoen meritaimenkannan poikkeavan muista pohjoisista 

taimenkannoista kutuvaelluskäyttäytymiseltään. Tenojoen meritaimenen kutuvaellus on 

tutkimuksen perusteella pääosin kaksivuotinen, kun taas muualla se kestää vain yhden 

vuoden (Finstad ym. 2005, Jonsson & Jonsson 2006, Östergren ym. 2010). Tenojoen 

taimenet nousevat ensimmäisenä syksynä Tenojoen pääuomaan talvehtimaan, mutta 
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lähtevät sivujokiin kudulle vasta seuraavan vuoden syksyllä. Muissa kannoissa taimenet 

nousevat syönnökseltä sivujokien kutualueille samana vuonna ja palaavat seuraavana 

kesänä merisyönnökselle, talvehdittuaan makeassa vedessä (Jonsson ym. 2001, Jensen & 

Rikardsen 2012). Tenojoellakin on havaittu, että jotkin yksilöt saattavat käydä lähellä 

jokisuuta sijaitsevissa sivujoissa kudulla samana syksynä, kun ne ovat palanneet 

syönnökseltä. 

Taimenten kutualueet Tenojoen latvahaarassa Inarijoessa sijaitsivat jopa 270 kilometrin 

etäisyydellä jokisuulta, mikä on huomattavasti suurempi kuin monissa aikaisemmissa 

tutkimuksissa (Finstad ym. 2005, Jonsson & Jonsson 2006, Östergren ym. 2010). 

Poikkeuksellinen kutuvaellusmalli saattaneekin johtua Tenojoen pituudesta: pienemmissä 

joissa taimenet nousevat kutualueilleen myöhemmin syksyllä, kun taas isommissa joissa ne 

lähtevät kohti kutualueitaan aikaisemmin ennen kutuaikaa (Jonsson ym. 2001, Jonsson & 

Jonsson 2011). Pidemmälle nousevat kalat tarvitsevat myös useampia taukoja noustessaan 

kohti kutualueitaan ja palatessaan niiltä, ja esimerkiksi kosket voivat toimia vaellusta 

hidastavina esteinä (Östergren ym. 2010). Tämä voisi selittää Alakönkään vaikutuksen 

taimenten valitsemassa talvehtimisetäisyydessä ja kutuvaelluksen kestossa Alakönkään yli 

noustaessa. 

Myös veden lämpötilan laskiessa tarpeeksi alhaiseksi kutunousuun voi tulla tauko (Jonsson 

& Jonsson 2002). Tutkimuksen kalat pysähtyivätkin talvehtimaan Tenojoen pääuomassa 

vuorokauden keskilämpötilan laskiessa alle 10°C syyskuun alussa, mutta 

talvehtimisalueille nousemiseen vaikuttaa suuremmin meren lämpötila (Jensen ym. 2014). 

Alle 100 kilometrin etäisyydellä sivujokeen noussut taimenyksilö kuitenkin kuti suoraan 

syönnöksen jälkeen syksyllä. Tämä vastaisi muiden kantojen käyttäytymistä (Finstad ym. 

2005, Jonsson & Jonsson 2006, Östergren ym. 2010) ja havainto tukisi myös teoriaa siitä, 

että suurin tekijä kaksivuotisen kutuvaelluksen takana on kutualueiden kaukaisuus 

syönnösalueista. 

Kutunousu jatkui Tenojoessa talvehtimisen jälkeen touko-kesäkuussa. Norjalaisissa 

kannoissa kutunousu alkaa syönnösalueilta kesän ja syksyn aikana (Jonsson 1985), 

keskimäärin elokuussa (Jonsson & Jonsson 2009). Meritaimenella on havaittu 

etsimisjakso, jonka aikana ne liikkuvat virrassa edestakaisin ennen kuin ne saavuttavat 

sivujoen suun, jonne ne jäävät paikalleen (Finstad ym. 2005). Muutamat tutkimuksen kalat 

tekivät selvää edestakaista liikettä Tenojoen ja Inarijoen pääuomassa, mutta suurin osa 
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saavutti kutualueensa suoraviivaisesti ennen kuin pysähtyivät pääuomaan ennen nousua 

sivujokiin. Kalojen viettämä paikallaanolojakso ennen siirtymistä kutualueille kesti 

Tenojoessa jopa 43 päivää, kun Norjan eteläisissä osissa sijaitsevilla kannoilla sen on 

havaittu olleen 0-22 päivää (Finstad ym. 2005). Tämäkin saattaa kuitenkin johtua vesistön 

kokoerosta: Tenojoen pituus, 220 kilometriä, on huomattavasti vertailussa käytetyn 

tutkimusjoen pituutta, 44 km, suurempi (Finstad ym. 2005). Tämä vaikuttaa koko 

kutuvaelluksen rytmiin (Jonsson 1985).  

Taimenen kutu kestää itsessään noin 1-2 päivää, jonka jälkeen kalat palaavat sivujoista 

pääuomaan (Evans 1994). Siirryttyään kutualueille tutkimuksen kalat viettivät siellä 

keskimäärin lähes kahden kuukauden jakson, mikä on pidempään kuin pienemmän 

vaellusetäisyyden kannoilla (Finstad ym. 2005). Tenojoen meritaimenen kutuaika kesti 

elokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin, mikä on hieman aikaisemmin kuin 

eteläisemmillä kannoilla, joilla kutuaika voi ajoittua jopa marras-joulukuuhun (Maisse & 

Baglinière 1990). Näissä kannoissa kalat aloittavat kutunousun suoraan syönnösalueilta ja 

siirtyvät sivujokiin jo samana syksynä. 

Kun samassa joessa on sekä taimenen että lohen lisääntymisalueita, ajoittuu taimenen kutu 

noin kahta viikkoa ennen lohen kutua (Heggberget ym. 1988). Myös Tenojoessa taimen 

kutee ennen lohta. Tenojoen vesistössä lohen kutu ajoittuu lokakuulle (Økland ym. 2001). 

4.1.3 Taimenen kutualueet Tenojoen vesistössä 

Taimenten kutualueita havaittiin olevan koko Tenojoen valuma-alueen sivujoissa. 

Lähimmät kutualueet sijaitsivat sivujoissa noin 40 kilometrin etäisyydellä Tenovuonolta, 

kun taas kaukaisimmat kutuvaeltajat vaelsivat Tenojoen pääuomassa jopa 220 kilometrin 

etäisyydelle jatkaakseen kutunousua vielä Inarijokeen ja sen sivujokiin. Yksikään 

tutkimuksen kala ei kutenut Tenojoen pääuomassa. Muissakin tutkimuksissa on havaittu, 

että taimenten kutualueet sijoittuvat pääosin sivujokiin (Maisse & Baglinière 1990, Bembo 

ym. 1993, Östergren ym. 2010). Bretagnen maakunnassa sijaitsevassa, noin 75 kilometrin 

mittaisessa Scorff-joessa taimenen kutualueet ovat joen suuremmissa alaosissa sivujoissa, 

mutta joen pienemmissä yläosissa sekä pääuomassa että sivujoissa (Maisse & Baglinière 

1990). Joen koko näyttäisi vaikuttavan kutualueiden valintaan, sillä isommissa joissa 

harvemmin on taimenelle sopivia kutualueita muualla kuin sivujoissa (Armstrong ym. 

2003). 
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Tenojoessa kutee taimenen lisäksi myös lohta, jotka kilpailevat osittain taimenen kanssa 

samoista kutualueita. Lohen ja taimenen kutualueet menevät osittain päällekkäin, mutta 

taimenet suosivat pienempää pohjan raekokoa (Heggberget ym. 1988). 

4.2. Kalastuskauden pidentäminen ja kannanhoito 

Tutkimuksessa havaitut kalojen nousu- ja laskeutumisajankohdat tarjoavat näkökulmaa 

siihen, kuinka Tenojoen taimenkantojen suojelussa ja hyödyntämisessä tulisi edetä. 

Arvelut siitä, että kalat nousisivat vasta elokuun lopulla, näyttävät pitävän paikkaansa. 

Tämä tarkoittaisi tehokkaamman pyynnin olevan mahdollista, mikä hyödyttäisi paikallista 

elinkeinoelämää pidentämällä matkailukautta. Tenojoen meritaimenkanta on kuitenkin 

määritelty silmälläpidettäväksi ja se on yksi harvoista Suomen luonnonkannoista (RKTL, 

2014a). Myös seurantojen perusteella Tenojoen meritaimenkanta vaikuttaa kohtalaisen 

pieneltä. Kutukypsiä kaloja ei nouse kovinkaan paljoa Tenojoen yläjuoksun kutualueille. 

Kutukalojen määrä on myös aiemmin tutkimuksissa havaittu vähäiseksi: 

sukelluspaikannuksissa on havaittu sivujokien taimenmääräksi 5-30 kutuun valmistautuvaa 

taimenta (Kanniainen ym. 2014). 

Sukukypsät taimenet nousevat jokeen heinä-elokuussa, jolloin niihin kohdistuu 

kutuvaelluksensa ensimmäisenä vuotena nykyiselläänkin huomattava kalastuspaine. 

Kalastuskauden alussa kevätkesällä taimenet jatkavat kutuvaellustaan, jolloin niiden pyynti 

jatkuu. Tähän aikaan pyyntipainetta kohdistuu erityisesti myös edellisvuonna kuteneisiin 

yksilöihin, jotka lisääntyisivät todennäköisesti myös seuraavana vuonna. Lohitalvikot 

yleensä vapautetaan takaisin veteen, mutta taimenen kohdalla talvikot on vaikeampi 

tunnistaa. 

Myös taimenen pyynnille asetettu alamitta, 25 cm, on liian alhainen. Nykyinen alamitta 

kohdistaa erityisesti Tenovuonolla pyyntipainetta sukukypsymättömiin yksilöihin, joilla ei 

ole takanaan vielä yhtäkään kutua, sillä taimenet saavuttavat sukukypsyyden 32-43 cm 

kokoisina (Jonsson & Jonsson 2006), Norjan jokien taimenkantojen sukukypsien 

yksilöiden keskimitan ollessa 45 cm (Jonsson 1985). Kannan turvaamiseksi pyynnille 

asetetun alamitan tulisi olla tätäkin korkeampi, 45-50 cm, jotta turvattaisiin ainakin yksi 

lisääntyminen. Nykyinen 25 cm alamitta on huonosti perusteltavissa myös taimenen 

kasvupotentiaalin hyödyntämisen kannalta, sillä mikäli sukukypsymättömät yksilöt 

vapautettaisiin, olisi tulevaisuudessa saalis myös suurempikokoista.  Nykyisestään 
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tehostettu pyynti nykyisillä alamitoilla luultavasti vahingoittaisi Tenojoen 

meritaimenkantaa tavalla, joka ei olisi ekologisesti kestävä.  

4.3. Virhelähteet ja ongelmat 

Tutkimuksen virhelähteet olivat pääosin hyvin tiedossa. Telemetriavälineistön toiminta oli 

yleisesti ottaen luotettavaa. Esimerkiksi virtalähteistä johtuvia virhesignaaleja oli 

huomattavan vähän, sillä seudun harvan asutuksen myötä häiriötä aiheuttavia sähkölinjoja 

ei automaattisten vastaanottimien lähellä juuri ollut. Myös mahdolliset ukkosten 

aiheuttamat virhesignaalit oli helppo eliminoida niiden poikkeavuuden takia. 

Manuaalipaikannukset onnistuivat yleensä ilman ongelmia, sillä vastaanottimessa käytetty 

signaalinvastaanottotaajuuden aikana pulssi ehti kuulua selvästi kuunteluaikanaan. 

Ainoastaan Tenovuonolla kaloja ei pystytty paikantamaan, sillä suolavedessä radiosignaali 

ei kuulunut. 

Manuaalipaikannuksessa oleva parinsadan metrin epätarkkuus sekä epäsuotuisat 

paikannusolosuhteet paikoittain saattoivat vaikuttaa tuloksiin. Esimerkiksi Tenojoen ja tien 

välissä olevat pellot tai kukkulat estivät pääsyn joen lähelle, jolloin auton katolla olevan 

antennin avulla kalan sijainnin haarukointi saattoi jäädä epätarkaksi. Tutkimuksessa 

jouduttiin myös hylkäämään osa havainnoista perustuen kalojen kuolemiseen tai 

katoamiseen kesken seurannan, ja osa lähettimistä oli luultavasti myös heitetty takaisin 

jokeen kalastuksen seurauksena. Tällaiset yksilöt tunnistettiin poikkeuksellisesta 

paikallaanolosta, jolloin lähettimen paikka ei enää vaihtunut lainkaan. Jotkin yksilöt 

viettivät pitkiäkin aikoja kilometrin säteellä yhdestä pisteestä, mutta ne oli helppo erotella 

aineistosta.  

Tutkimuksen ensimmäisenä vuotena taimenia säilytettiin pyynnin jälkeen sumpuissa 

odottamassa merkintää, mikä aiheutti ongelmia. Sumput saattoivat vuoroveden takia jäädä 

osin kuivalle maalle, eivätkä kalat kestäneet vallinneita voimakkaita edestakaisia 

vuorovesivirtauksia. Nämä ongelmat johtivat taimenten  huonokuntoisuuteen ja 

kuolleisuuteen jo ennen merkintää. Myös merkinnän jälkeen havaittiin tavallista 

runsaampaa kuolleisuutta, joka ilmeni radiolähetinkalojen liikkumisen pysähtymisenä 

samaan paikkaan. Vuosina 2012 ja 2013 merkintää odottavia taimenia säilytettiin 

maksimissaan kahden tunnin ajan lisähapetetussa säilytysaltaassa, jonka vettä vaihdettiin 

säännöllisesti. Tämän seurauksena kalojen kuolleisuus niin merkintää ennen kuin sen 
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jälkeen lakkasi. Säilytys ei kestänyt muutamia päiviä pidempään silloinkaan, kun pyynti ei 

tapahtunut RKTL:n henkilökunnan toimesta. Myöhemmin saaliiksi jääneiden kalojen 

kohdalla kysytyistä taustatiedoista selvisi myös merkintähaavojen parantuneen 

keskimäärin hyvin. 

4.4. Jatkotutkimustarpeet 

Tutkimus tarjosi paljon tietoa Tenojoen meritaimenen levittäytymisestä Tenojoen 

pääuomassa ja sen sivujoissa. Tutkimuksen avulla saatiin selville myös taimenen 

vaelluskäyttäytymisen ajoittumista ja kestoa koskevia tietoja, joita ei ole tähän mennessä 

tutkittu. Myös taimenen kutualueiden sijoittumiseen Tenojoen vesistössä saatiin selvyyttä. 

Tenojoen meritaimenen ekologiasta tiedetään kuitenkin vielä suhteellisen vähän ja 

kestävän hyödyntämisen sekä kannanhoidon takia tutkimustarpeet ovat tulevaisuudessakin 

perusteltuja.  

Tulevaisuudessa olisikin tärkeää selvittää perinnöllisyyden vaikutus 

vaelluskäyttäytymiseen ja poikkeavatko eri sivujokien meritaimenpopulaatiot geneettisesti 

toisistaan ja kuinka paljon niiden välillä on geenivirtaa. Myös taimenten eri muotojen 

kutualueiden päällekkäisyydet tulisi selvittää, jotta voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä 

kannanhoidossa. Tenovuonon syönnösalueella tapahtuvasta vaelluksesta tämä tutkimus ei 

antanut tietoa radiotelemetrian puutteiden vuoksi, jolloin taimenten merellä tapahtuva 

vaelluskäyttäytyminen ja ravinnonkäyttö jäi edelleen tutkimattomaksi. Esimerkiksi kalojen 

tärkeimmät syönnösalueet merellä, merivaelluksen ajoittuminen ja kesto ja etäisyys, jolle 

kalat vaeltavat, olisivat tärkeää ekologista tietoutta. 

5. Yhteenveto 

Tutkielma perustuu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen RKTL:n vuosina 2011-2013 

toteutettuun tutkimushankkeeseen ”Voisiko Tenojoen kalastuskautta pidentää? 

Meritaimenen biologia ja hyödyntämismahdollisuudet”. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää meritaimenten ekologiaa, vaelluskäyttäytymistä ja levittäytymistä Tenojoen 

vesistössä radiotelemetriapaikannusten ja suomunäytteistä saatavien tietojen avulla. Yhtenä 

sen osa-alueena tutkittiin, millainen pyyntipaine taimeneen nykyisellään kohdistuu ja 

voisiko Tenojoen kalastuskautta pidentää. 
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Tutkimuksessa saatiin selvyyttä sekä sukukypsymättömien että lisääntymisikäisten 

meritaimenten vaelluskäyttäytymisestä Tenojoessa. Tutkimuksessa havaittiin, että 

taimenen kutuvaellus Tenovuonolla kestää pääosin kaksi vuotta. Ennen ensimmäistä 

kutuaan kalat tekevät 2-3 vaellusta meren syönnösalueiden ja Ala-Tenon 

talvehtimisalueiden välillä. Sukukypsyyden saavutettuaan ne nousevat syönnökseltä 

Tenojoen yläosiin talvehtimaan, josta ne nousevat seuraavana kesänä kutualueilleen 

kuteakseen syksyllä. Kuteneet talvikot palaavat Tenojoen pääuomaan talvehtimaan, ja 

palaavat seuraavana kesänä merelle syönnökselle. Taimenten kutu tapahtui elo-syyskuussa, 

lisääntymisalueiden sijaitessa pääosin Tenojoen latvajoen Inarijoen pienissä sivujoissa. 

Osa merkityistä taimenista vietti koko merkintää seuranneen seurantajakson merellä. 

Tutkimuksessa havaittiin taimeneen jo nykyisellään kohdistuvan kohtuullista 

kalastuspainetta. Tutkimuksen kaloista 21 % jäi kolmivuotisen tutkimusjakson aikana 

saaliiksi. Kalastuskauden pidentäminen tarkoittaisi pyyntipaineen lisääntymistä myös 

lisääntymisjakson jälkeen, jolloin saaliiksi jäisi myös samana vuonna kuteneita yksilöitä, 

jotka olisivat tulevaisuudessakin arvokkaita lisääntyjiä. Kalastuskauden pidentäminen 

tuskin olisi ekologisesti kestävää ja jatkotutkimuksissa tulisi erityisesti selvittää 

meritaimenen populaation geneettistä rakennetta ja eri sivujokien kantojen perimää. 

Kiitokset 

Kiitokset kaikille tutkimukseen osallistuneille ja erityisesti RKTL:n Utsjoen toimipisteen 

työntekijöille ja kesätyöntekijöille vuonna 2013 ja ohjaajalleni Panu Orellille, joka 

väsymättä tarjosi näkemystään tutkielman edistymisestä ja suunnasta. Kiitokset myös 

kaikille ystävilleni Oulun yliopistosta ja muualtakin; ilman tukeanne tämä prosessi olisi 

ollut huomattavasti raskaampi.  
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