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Meritaimenen elinkierto itsessään tunnetaan kohtalaisen hyvin, mutta koska jokaisella joella 

elinkierto  muovautuu ympäristöolosuhteiden mukaan, jokikohtaisten vaelluskäyttäytymispiirteiden 

tunteminen vaatii seurantaan perustuvaa tietoa kyseiseltä joelta. Tornionjoella meritaimenen 

vaelluskäyttäytymisen tutkimus on ollut vähäistä ja lisätietoa erityisesti jokeen nousevista 

meritaimenista tarvittaisiin. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Tornionjoen meritaimenen vaelluskäytöstä yleisesti, sekä 

keskittyen tarkemmin Tornionjoen meritaimenen kutualueisiin ja talvehtimisalueisiin. Opinnäytetyö 

tehtiin osana Luken ja SLU:n laajempaa Tornionjoen lohen ja meritaimenen 

vaelluskäyttäytymistutkimusta, joka toteutetaan radiotelemetriaa hyödyntäen. Radiolähettimellä 

merkittyjä taimenia seurattiin sekä kiinteillä automaattisilla kuunteluasemilla, että hyödyntäen 

manuaalista paikantamista.  

 

Tornionjoen meritaimenen havaittiin tutkimuksessa kutevan erityisesti Äkäsjoessa, mutta myös 

muissa sivujoissa. Talvehtimisalueista tärkein oli Kukkolankosken alapuolinen alue, mikä vahvisti 

ajatusta suurempien koskien toimimisesta nousuesteenä. Myös Pellon ja Kolarin alueet olivat 

edustettuina erityisesti kudulta palaavilla taimenyksilöillä. Pääosa Tornionjoella merkityistä 

meritaimenista talvehti joella. Näitä paikkatuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa erityisesti 

alueiden suojelua tai rauhoittamista suunnitellessa, sekä kutupaikkojen osalta tulevien 

sähkökoekalastusalojen valinnassa. 

 

Tornionjoen meritaimenen kutuvaellus on pääosin kaksivuotinen. Kutujokeen siirtymisen 

ajankohdassa oli paljon hajontaa, mutta suurin osa käytti ylävirtaan vaeltamiseen talvehtimispaikan 

luota keskimäärin kuukauden verran ennen siirtymistä kutujokeen. Talvehtimisen jälkeen 

keskiarvokokoa suurempien taimenten havaittiin lähtevän ylävirtaan kohti kutualueita, ja pienempien 

alavirtaan kohti merta ja syönnösalueita. Mereen palaamisen ajankohta vaihteli yksilöittäin, mutta oli 

yhteydessä joen alajuoksun virtaaman kasvuun.
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1. Johdanto 

1.1. Taimen lajina 

Taimen (Salmo trutta) on lohikalojen (Salmonidae) sukuun kuuluva kalalaji. Se on lohikaloista 

ekologisesti monimuotoisin ja menestyksekkäin (Cucherousset ym., 2005). Se on sisarlaji lohelle 

(Salmo salar) ja hyvin samanlainen sekä habitukseltaan että elinympäristövaatimuksiltaan 

sisarlajinsa kanssa  (Jonsson & Jonsson, 2011). Lohesta taimenen erottaa pidemmälle silmän alle 

tulevasta yläleuasta, suorasta tai lähes suorasta pyrstöevästä sekä leveämmästä pyrstön tyvestä, ja 

suuremmasta pilkkujen määrästä kyljissä (Luontoportti, 2020; Jonsson & Jonsson, 2011).Taimen on 

vaelluskala, mutta se voi esiintyä myös joissa tai järvissä paikallispopulaatioina. Esimerkiksi 

Suomessa järveen vaeltavaa taimenta löytyy Saimaalta (Jonsson & Jonsson, 2011), merelle vaeltavaa 

taimenta useista Itämereen laskevista joista, ja jokitaimenen paikallispopulaatioita ympäri Suomen 

(Luontoportti, 2020). Taimen on iteroparinen laji, eli se voi lisääntyä useita kertoja elämänsä aikana 

(Klemetsen ym., 2003). Taimenen koko vaihtelee riippuen sen elinympäristöstä. Joessa elävät kannat 

ovat pienempiä kuin meressä elävät ja vaihtelu voi olla todella suurta (80 grammasta isommaksi kuin 

5 kiloa) (Jonsson & Jonsson, 2011).  

 

Taimen on lähtöisin Euraasiasta ja Pohjois-Afrikasta, mutta erinomaisena kolonisoijana se on ihmisen 

avustuksella levittäytynyt käytännössä kaikille mantereille Antarktista lukuun ottamatta (García-

Marín ym., 1999; Klemetsen ym., 2003). Taimenesta on Euroopassa löydettävissä neljä luonnollista 

linjaa: pohjoisempi (I) ja eteläisempi (II) Atlantin valtameren linja, Musta-, Kaspian- ja Aralmeren 

linja (III) sekä läntisen Välimeren linja (IV). Linjat eroavat toisistaan geneettisesti, muun muassa 

mitokondriaaliselta DNA:ltaan. Itämeren kolonisoi taimenlinja III jo heti jääkauden jälkeen, kun 

Itämeri oli vielä järvi. Myöhemmin Itämerelle levisivät Atlantin valtameren linjat I ja II, joista 

ensimmäinen on nykyään Itämeren päätaimenlinja (García-Marín ym., 1999). 

 

Taimenen nykylevinneisyys Euroopassa kattaa lähes koko Euroopan rannikkoalueet. 

Pohjoisimmillaan Islannista ja Skandinaviasta levinneisyysalue jatkuu etelään aina Välimeren saarille 

Korsikalle, Sardinialle ja Sisiliaan saakka. Idässä levinneisyysalue rajoittuu Uraljokeen ja 

Aralmerelle. Merivaelteisia kantoja löytyy varmuudella ainakin Skandinaviasta, Islannista ja 

Biskajanlahden joista Portugalista (Klemetsen ym., 2003). 
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Taimen on IUCN:n (2011) luokituksen mukaan maailmalaajuisesti arvioituna elinvoimainen, mutta 

Suomessa meritaimenkannat ovat kuitenkin uhanalaisia, sillä ihmistoiminta on heikentänyt laajasti 

taimenten elinympäristöjä (Luke, 2020a). Erityisesti jokien patoaminen energiantuotantoa varten ja 

soiden ojittamisesta johtuva vesien tummuminen ovat vaikuttaneet taimenten oloihin (Luke, 2020a). 

 

1.2. Taimenen tyypit 

Taimen on polymorfinen laji, mikä tarkoittaa, että siitä on olemassa useampia tyyppejä erilaisilla 

elinkierroilla. Taimen on jakautunut vaeltavaan (vaellus merelle tai järvelle, anadrominen) sekä 

joessa paikallisena asuvaan muotoon (Jonsson, B. ym., 2001). Taimenelle on tyypillistä, että samassa 

joessa samasta kudusta kasvavien sisarustenkin sisällä on vaihtelua vaeltavan sekä paikallisen tyypin 

välillä (Cucherousset ym., 2005). Paikalliset ja vaeltavat kalat myös lisääntyvät ristiin keskenään 

(Ruzzante ym., 2004). 

 

Vaeltavat taimenet muuttavat synnyinjoestaan alavirtaan kasvettuaan joessa vähintään yhden kesän 

(Jonsson ym., 2001; Klemetsen ym., 2003). Järviin vaeltavat kalat lähtevät vaellukselle usein heti 

ensimmäisen kesän jälkeen, kun taas meritaimen puolestaan talvehtii vähintään yhden talven 

synnyinjoessaan. Jokiin paikallisiksi jäävät kalat ovat yleensä sisaruksiaan kooltaan pienempiä, sillä 

järvessä tai meressä on saatavilla enemmän ja parempaa ravintoa, jonka seurauksena myös kasvu on 

nopeampaa (Jonsson ym., 2001). Jokeen jäävät yksilöt ovat usein koiraita, sillä naaraiden 

lisääntymismenestys jälkeläisten tuotolla mitattuna paranee koon kasvaessa, mutta pienetkin koiraat 

voivat onnistua lisääntymisessä ja saada paljon jälkeläisiä (Cucherousset ym., 2005; Klemetsen ym., 

2003; Ruzzante ym., 2004). 

 

Mereen vaeltavien taimenten eliniänodote on pohjoisissa vesissä noin 8 vuotta, maksimissaan 10 

vuotta, etelän lämpimämmissä vesissä vähemmän. Myöhäinen aikuistuminen pohjoisissa vesissä 

siirtää myös kuolemaa myöhemmäksi. Paikallisissa jokitaimenpopulaatioissa yksilöt voivat elää 

hyvinkin yli 10-vuotiaiksi (Klemetsen ym., 2003). 
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1.3. Meritaimenen elinkierto 

1.3.1. Poikasvaihe joessa 

Taimenen jokipoikasvaihe alkaa, kun mätimunasta kuoriutuu ruskuaispussipoikanen. 

Ruskuaispussilla tarkoitetaan jo sikiöaikana muodostuvaa sikiöön kiinnittyvää pussia, joka sisältää 

kaikki sikiön ja ruskuaispussipoikasen tarvitsemat ravintoaineet. Ruskuaispussin koko riippuu 

emokalan ja mätimunan koosta: suuremmalla emokalalla on mahdollisuus kuluttaa enemmän 

energiavarojaan mätimuniin, ja se tuottaa näin ollen enemmän ravintoaineita poikasta varten 

(Klemetsen ym., 2003). Ruskuaispussipoikasvaihe kestää noin kaksi viikkoa ja sen ajan poikanen 

pysyttelee soran seassa, missä se on piilossa pedoilta ja kovalta virtaukselta (Armstrong & Nislow, 

2006; Klemetsen ym., 2003).  

 

Ruskuaispussipoikasvaihe päättyy, kun poikasen ruskuaispussi on käytetty kokonaan. Poikanen 

nousee tämän jälkeen sorasta ja valtaa oman reviirinsä joesta (Armstrong & Nislow, 2006; Klemetsen 

ym., 2003). Sorasta noussutta poikasta kutsutaan jokipoikaseksi, eli parriksi. Parrien 

habitaattivaatimukset ovat selvästi väljemmät kuin ruskuaispussipoikasten (Armstrong ym., 2003). 

Ensimmäisen vuoden aikana jokipoikaset elävät noin 30 cm syvyisissä vesissä suhteellisen 

nopeassakin virtauksessa, joka helpottaa ravinnonsaantia. Ensimmäisen vuoden jälkeen parrit 

levittävät reviiriään syvempiin ja hitaammin virtaaviin vesiin (Klemetsen ym., 2003) 

 

Jokipoikaset etsivät kesäkaudella ravintoa pääasiassa päiväaikaan, ja syönnösaika aktivoituu iltaa 

kohden. Parrit käyttävät ravintonaan useita erilaisia vedessä eläviä hyönteisten toukkia, erityisesti 

surviaissääsken toukkia, sekä lentäviä hyönteisiä pinnalta. Poikasten kasvaessa myös niiden 

saaliskohteet suurenevat, esimerkiksi mäkärän, koskikorennon ja vesiperhosen toukkiin. Parrien 

ruokavalio muuttuu tarjonnan mukaan, sillä taimen voi käyttää ravintonaan monipuolisesti 

sopivankokoisia saatavilla olevia saaliseläimiä. Ne voivat myös erikoistua tiettyyn saalislajiin, mikäli 

tarjontaa on paljon. Jokipoikasten saalistusmenestyksen kannalta on tärkeää, että joen vesi on 

kirkasta, sillä taimen saalistaa näön avulla (Klemetsen ym., 2003). 

 

Taimenen jokipoikasten uhkia ovat joutuminen kalaravintoa käyttävän pedon (kalat, linnut, 

nisäkkäät) saaliiksi (predaatio, Armstrong ym., 2003), sekä mahdollisesti kilpailu ravinnosta ja 

reviireistä lohen jokipoikasten ja omien lajikumppanien kanssa (Armstrong ym., 2003). Lajien välistä 
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kilpailua vähentää kuitenkin se, että taimenien on havaittu suosivan kutualueinaan pienempiä jokia 

kuin lohet (Louhi ym., 2008). 

 

Optimaalinen veden lämpötila poikasten kasvulle vaihtelee 13–18°C välillä, mutta kasvu on 

mahdollista veden lämpötilan ollessa noin 5–25°C (Klemetsen ym., 2003). Taimen kasvaa 

nopeimmin optimilämpöisessä vedessä. Taimenen smolttiutuminen tapahtuu, kun parri on kasvanut 

tarpeeksi suureksi, ja se on valmis muuttamaan merelle syömään (Jonsson ym., 2001; Klemetsen ym., 

2003).  

 

1.3.2. Smolttiutuminen ja smolttivaellus 

Smolttiutumiseksi kutsutaan sarjaa fysiologisia, biokemiallisia ja morfologisia adaptiivisia 

muutoksia, joita nuori taimen käy läpi ennen ensimmäistä merivaellustaan (Aarestrup ym., 2002). 

Smoltti on näin ollen taimen, joka lähtee ensimmäiselle merivaellukselle kotijoestaan. 

Smolttiutuessaan taimenen ulkomuoto muuttuu tummasta jokipoikasesta hopeakylkiseksi. Taimen 

myös pitenee ja virtaviivaistuu. Niiden uimarakko kasvaa suhteessa ruumiinkokoon ja niiden väreille 

herkkien näköreseptorisolujen koostumus muuttuu, mahdollistaen paremmin näkemisen avoimessa 

merivedessä  (Jonsson & Jonsson, 2011). Smolttiutumiseen liittyy myös fysiologisia muutoksia, jotka 

mahdollistavat elimistön sopeutumiseen meriympäristön suolaisuuteen makeassa vedessä elämisen 

jälkeen. Hyvä mittari smolttiutumisen etenemiseen onkin kidusten Na⁺K⁺-ATPaasin aktivoituminen, 

sillä tämän avulla voidaan arvioida kalan elimistön suolaisen veden sietokykyä. Tätä muutosta 

ohjaavat suurimmilta osin geenit (Aarestrup ym., 2002). 

 

Nuoret lohikalat vaeltavat synnyinjoestaan makeasta vedestä suolaiseen, sillä syöminen ja kasvu on 

edullisempaa merellä (Aarestrup ym., 2002). Muita syitä vaellukselle voivat olla saalistuksen 

välttäminen synnyinjoessa, tai muiden epäsuotuisten ympäristöolojen, kuten matalan joen jäätymisen 

välttäminen. Myös parrin fyysinen kunto voi vaikuttaa sekä negatiivisesti että positiivisesti 

vaellukselle lähtöön, ja esimerkiksi sairastunut yksilö voi jäädä kasvamaan vielä vuodeksi 

kotijokeensa. (Klemetsen ym., 2003).  
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Meritaimenen smolttiutumisikä ja -koko riippuvat joen ympäristöolosuhteista. Taimen smolttiutuu 

vähintään yhden joessa vietetyn talven jälkeen, mutta se voi viettää jokipoikasena useammankin 

vuoden (Klemetsen ym., 2003). Mitä pohjoisempana leveyspiireillä mitattuna joki sijaitsee, sitä 

vanhempana ja suurempana smolttiutuminen tapahtuu (Jonsson ym., 2001; L'abee-Lund, 1989). 

Tämä johtuu pohjoisemmissa olosuhteissa vallitsevasta matalammasta lämpötilasta, sillä taimen 

kasvaa hitaammin kylmemmässä vedessä (Jonsson ym., 2001; Jonsson, N. & Jonsson, 2002; 

Klemetsen ym., 2003; L'abee-Lund, 1989). Smolttiutumisiän ja joen vuotuisen keskiarvovirtaaman 

on havaittu olevan toisistaan positiivisesti riippuvaisia, eli mitä suurempi virtaama on, sitä 

suurempana ja vanhempana smolttiutuminen alkaa (Jonsson ym., 2001; Jonsson & Jonsson, 2002). 

Vähäinen virtaama pienemmissä joissa voi aiheuttaa ongelmia suurempien kalojen liikkumiselle, 

joten taimenien on lähdettävä vaeltamaan merta kohti tarpeeksi pieninä. Pienissä joissa on kuitenkin 

havaittu olevan enemmän vaihtelua smolttiutumiskoossa (Jonsson ym., 2001). Lisäksi ravinnon 

määrä synnyinjoessa on yksi smolttiutumisikään vaikuttavista ympäristötekijöistä. Ravinnon 

vähyydestä johtuva kasvun hidastuminen aiheuttaa smolttiutumisen käynnistymisen ja vaelluksen 

kohti parempia syömisalueita merellä (Jonsson ym., 2001). Toisaalta on havaittu myös, että 

nopeammin kasvavat jokipoikaset smolttiutuvat usein nuorempina hitaammin kasvaviin 

lajitovereihinsa nähden (Klemetsen ym., 2003). 

 

Smolttien vaellus merelle ajoittuu pääosin kevääseen tai alkukesään (helmikuun ja kesäkuun välille), 

riippuen joen sijainnista. Mitä pohjoisempana joki on, sitä myöhemmin vaellus alkaa, sillä veden 

lämpötilan nousu on yksi tärkeimmistä vaelluksen käynnistymiseen vaikuttavista ympäristötekijöistä 

(Jonsson ym., 2001; Jonsson & Jonsson, 2002; Klemetsen ym., 2003). Tärkein ympäristötekijä 

smolttiutumisajankohdan määräytymisessä on jokiveden keväinen lämpötilan nousu, mikäli 

virtaamassa ei ole suuria muutoksia (Jonsson & Jonsson, 2002). Pienimmät jokipoikaset voivat myös 

vaeltaa syksyn aikana lähemmäksi merta talvehtimaan, mistä seuraavana keväänä on lyhyempi matka 

vaeltaa merelle (Jonsson & Jonsson, 2002; Klemetsen ym., 2003). Syysvaellukseen voi vaikuttaa 

myös nuorten kalojen pyrkimys välttää reviirikilpailua kutemaan tulevien sukukypsien taimenien 

kanssa (Jonsson & Jonsson, 2002). Keväällä suuremmat smoltit aloittavat vaelluksen ensin, sillä 

pienemmille poikasille jokiveden lämpötilan nousu riittävän korkeaksi on tärkeämpää (Jonsson & 

Jonsson, 2002; Klemetsen ym., 2003). Keväällä taimensmoltit vaeltavat pääosin yöaikaan, sillä se 

vähentää riskiä joutua erityisesti näön avulla saalistavien petojen, kuten lintujen saaliiksi. Jokiveden 

lämmetessä myös päiväaikaan vaeltaminen lisääntyy, sillä vaelluskausi alkaa silloin lähestyä 
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päätöstään ja smoltit pyrkivät merelle mahdollisimman nopeasti (Aarestrup ym., 2002; Rustadbakken 

ym., 2004).  

 

Smolttivaellus on sekä aktiivista uintia että passiivista kulkua virran mukana. Taimensmolttien 

vaelluksessa on nähtävissä selvä yhteys joen virtaaman ja vaellusnopeuden kanssa: suuremmilla 

virtaamilla vaellusnopeudet kasvavat (Aarestrup ym., 2002). Virtausten hyödyntäminen lyhentää 

aikaa, jolloin smoltit ovat alttiita makeanveden pedoille, kuten hauelle (Esox lucius) (Aarestrup ym., 

2002; Jepsen ym., 1998). Lisäksi kova virtaama samentaa vettä, ja tuo näin lisäsuojaa pedoilta 

(Aarestrup ym., 2002).  

 

1.3.3. Kasvu merellä 

Taimenen kasvu on nopeinta meriympäristössä, sillä siellä ravinnon määrä ei rajoita kasvua 

(Aarestrup ym., 2002; Jonsson ym., 2001; L'abee-Lund, 1989; Rikardsen ym., 2007). Meriveden 

optimilämpötila taimenen kasvulle on 13–18°C (Klemetsen ym., 2003; Rikardsen ym., 2007). 

Merielinympäristön nopeampi kasvu on erityisesti naaraille tärkeää, sillä se on suoraan yhteydessä 

lisääntymismenestykseen. Vaeltavista taimenista isompi osa onkin naaraita, sillä niiden jälkeläisten 

määrä ja laatu, eli fitness, on riippuvainen ruumiinkoosta. Kuitenkin merellä kuolemanriski on 

makeita vesiä suurempi, ja vaellus kuluttaa energiaa enemmän kuin joessa asuva yksilö kuluttaisi 

(Klemetsen ym., 2003; Rikardsen ym., 2007). Taimenen on havaittu pysyttelevän merellä 

ollessaankin varsin lähellä jokisuuta rannikkovesissä (Jonsson ym., 2001), hieman lähteen mukaan 

vaihdellen maksimissaan noin 30 km (Rikardsen ym., 2007) – 100 km säteellä (Klemetsen ym., 

2003). 

 

Merellä ollessaan taimen syö pääosin muita kaloja. Pienemmät post-smoltit syövät alkuun myös 

monisukasmatoja, äyriäisiä ja pintahyönteisiä (Klemetsen ym., 2003; Rikardsen ym., 2007). Merellä 

kalojen hyödyntäminen ravintona alkaa nuorempana kuin makeissa vesissä, koska nopea kasvu 

mahdollistaa nopeamman siirtymisen suurempaan ravintoon (Klemetsen ym., 2003). Taimenet syövät 

kalaa erityisesti syksyllä, jolloin ne mahdollisesti keräävät vararavintoa talveksi. Keväällä myös 

vanhemmat ja suuremmat yksilöt syövät enemmän monisukasmatoja. Pohjoisissa populaatioissa 

taimenet kuitenkin syövät ravintoa kaikkein eniten keväällä ja alkukesästä kun lämpötila alkaa talven 

jälkeen nousta (Klemetsen ym., 2003). 
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Merelläkin taimen viihtyy suhteellisen matalassa vedessä ja lähellä veden pintaa. Keskiarvo taimenen 

uintisyvyydelle on vain 1,8 m. Se viettää 53 % ajasta 1–2 m syvyydessä, ja 93 % alle 3 m syvyydessä 

(Rikardsen ym., 2007). Ensimmäiset vuorokaudet (noin 5 vuorokautta) merellä joelta saapumisen 

jälkeen taimen viettää 46 % ajastaan vain alle metrin syvyydessä. Kesän edetessä taimen alkaa viettää 

aikaa myös syvemmissä vesissä enemmän ja suorittaa syviä sukelluksia yli viiden metrin syvyyteen. 

Näistä syvistä sukelluksista 93 % on kuitenkin kestoltaan lyhyitä, eikä niillä ole havaittu olevan 

yhteyttä ravinnonhankintaan tai saalistuksen välttämiseen. Niitä tapahtuu erityisesti ennen vaellusta 

takaisin talvehtimaan, joten niiden onkin arveltu olevan yhteydessä vaelluksen käynnistymiseen 

(Rikardsen ym., 2007). 

 

Taimenen kasvuvaiheen kesto merellä on monen tekijän summa. Joen leveyspiirin on todettu 

vaikuttavan merellä vietettyjen kesien määrään ympäristöolosuhteiden eroavaisuuksien takia. Mitä 

pohjoisempi sijainti on, sitä useamman vuoden taimen viettää merellä ennen sukukypsyyttä. 

Kuitenkin naarailla nopea kasvu merellä on yhteydessä sukukypsyyteen, jolloin merellä vietettyjen 

vuosien määrä vähenee, mikäli ravinnonsaanti on erittäin hyvää ensimmäisten kesien aikana (L'abee-

Lund, 1989). Meriveden lämpötila ja päivän pituus vaikuttavat myös kasvunopeuteen, sillä parasta ja 

nopeinta kasvu on optimaalisessa veden lämpötilassa ja pidempänä valoisanaikana (L'abee-Lund, 

1989). 

 

Tehostuneen kasvun lisäksi myös taimenten kuolleisuus kasvaa merellä (Klemetsen ym., 2003). 

Kuolleisuus on suurinta heti merelle saapumisen jälkeen, sillä ensimmäistä vuottaan merellä olevista 

yksilöistä vain maksimissaan puolet selviää seuraavaan syksyyn talvehtimaan. Seuraavina vuosina 

yksilöiden selviytyminen kesän yli on noin 50–80 % (Rikardsen ym., 2007).  

 

1.3.4. Nousuvaellus joelle 

Taimen palaa mereltä joelle aikuisiällä kahdesta eri syystä: talvehtimaan ja lisääntymään (Rikardsen 

ym., 2007). Sukukypsät yksilöt saapuvat joelle keväällä ja vaeltavat suoraan kutujoilleen tai saapuvat 

joen talvehtimisalueille syksyllä ja jatkavat keväällä kohti yläjuoksun kutualueita. 

Sukukypsymättömät nuoret yksilöt puolestaan vaeltavat syksyllä talvehtimisalueille jokien 

alajuoksulle ja palaavat keväällä takaisin merelle. Osa taimenyksilöistä voi palata mereltä joelle 
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talvehtimaan yhdestä kolmeen kertaa ennen sukukypsyyttä (Jonsson & Jonsson, 2002; Rikardsen ym., 

2007). Taimenen meriaika määrittyy osin ympäristötekijöiden mukaan. Mitä pohjoisempana elinalue 

on, sitä aiemmin mereltä siirrytään talvehtimisalueille, ja sitä lyhyempi kesän syönnösaika merellä 

on. Naaraat viettävät kuitenkin usein merellä vähän koiraita pidemmän ajan  (Klemetsen ym., 2003). 

 

Pääosa vaelluksesta talvehtimisalueille tapahtuu syksyllä elokuun ja lokakuun välillä, sillä vesien 

kylmeneminen tehostaa talvehtimisalueille siirtymisen alkamista. Virtaaman kasvu myös lisää 

vaellusliikettä joelle, mutta toisaalta liian suuri virtaama estää vaellusta viemällä liikaa energiaa 

vaelluksen aikana. Osa taimenista voi talvehtia myös jokisuun murtovesialueilla (Jonsson & Jonsson, 

2002; Klemetsen ym., 2003). Tammikuun ja maaliskuun välillä taimenet liikkuvat hyvin vähän , sillä 

jokien lämpötilat ovat alhaiset (Jonsson & Jonsson, 2002). Veden lämpötilan lasku alle 8°C aloittaa 

muutoksen talvehtimistilaan (Klemetsen ym., 2003). 

 

Taimenen kutuaika on syksyllä. Suuremmilla joilla kutuvaellus käynnistyy keväällä, mutta 

pienemmillä ja lyhyemmillä joilla vaellus voi tapahtua kokonaan vasta syksyllä (Jonsson ym., 2001; 

Klemetsen ym., 2003). Joen suuri koko ja pituus vaikuttavat myös siihen, että taimen viettää siellä 

enemmän aikaa ennen kutua. Mitä pohjoisempana joki sijaitsee, sitä aikaisemmin sinne vaelletaan 

kutemaan (Klemetsen ym., 2003). Isommat taimenet vaeltavat kutualueilleen pienempiä aikaisemmin 

valloittamaan paremmat kutualueet (Bendall ym., 2005). Koiraat ovat sukukypsiä naaraita aiemmin 

(Klemetsen ym., 2003; L'abee-Lund, 1989). Kutemisen ajankohta on myös ”vaihtokauppatilanne” 

(trade-off) onnistuneen kutemisen ja kuoriutuvien poikasten menestymisen välillä. Aikainen kutu 

mahdollistaa aikaiseen kuoriutuvat poikaset, jotka pääsevät valtaamaan ensimmäisenä reviirinsä, 

mutta myöhemmin kutevat naaraat voivat tehdä omat pesänsä ensimmäisenä kutevien pesien päälle 

tai muuten vahingoittaa mätimunia (Armstrong & Nislow, 2006). 

 

Taimenien kutujoet ovat suhteellisen pieniä, ja usein selvästi pienempiä kuin lohien. Kutupaikkana 

taimen suosii pienissä joissa pohjan partikkelikokoa 16–64 mm ja otollinen kutusyvyys on 15–45 cm. 

Lisäksi optimi veden virtausnopeudelle on noin 20–55 cm/s. Joen koon kasvaessa optimi pohjan  

partikkelikoolle pysyy samana, mutta kuteminen tapahtuu syvemmällä, noin 20–55 cm syvyydessä, 

ja hieman hitaammin virtaavassa vedessä (20–40 cm/s) (Armstrong ym., 2003; Louhi ym., 2008). 

Pohjan partikkelikoon valintaan vaikuttaa naaraan koko: mitä suurempi naaras sen suurempaa 
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partikkelikokoa se pystyy käyttämään myös pesää kaivaessaan (Klemetsen ym., 2003). Veden 

happipitoisuus on myös tärkeä tekijä mädin selviämiselle. Veden happipitoisuuden 

vähimmäisvaatimus vastakudetulle mädille on 0,8 mg/l, ja hapentarve lisääntyy mädin kehittyessä 

niin, että kuoriutumaisillaan oleva mätimuna vaatii jo 7 mg/l happipitoisuuden. Joenpohjan 

partikkelikoko vaikuttaa veden happipitoisuuteen, sillä hienojakoinen pohjamateriaali vähentää 

saatavilla olevaa happea sitoutumalla mätimunien pintaan. Jo 1,5 % hyvin hienoa (kooltaan alle 0,125 

mm) silttiä ja savea pohjan sedimentistä estää mädin hapensaannin muodostamalla kutupesän päälle 

sedimenttikuoren (Louhi ym., 2008). Mädille optimaalisin talvehtimislämpötila on 1–10°C 

(Armstrong ym., 2003). Taimenen kutupaikan valinnassa kuitenkaan mikään yksittäinen tekijä ei 

ratkaise valintaa, vaan se etsii yhteisominaisuuksiltaan parasta paikkaa (Armstrong ym., 2003; 

Zimmer & Power, 2006).  

 

Kutupaikan valittuaan naarastaimen tekee mädilleen pesäkuopan pyrstöllään kaivamalla (Klemetsen 

ym., 2003). Mätimunien peittosyvyys on vähintään 14 cm, keskiarvo 15,2 cm, joten irtonaista pohja-

ainesta on oltava kutualueella vähintään sen verran  (Armstrong ym., 2003).  Kutupesän koko riippuu 

pohjamateriaalin ominaisuuksista, uoman jyrkkyydestä, kutupaikan sijainnista uomassa ja taimenen 

koosta (Klemetsen ym., 2003; Zimmer & Power, 2006). Suuremmat naaraat tekevät suurempia 

kutupesiä, mutta ne voivat joutua kutemaan optimaalista syvemmässä tai kovemmin virtaavassa 

vedessä (Zimmer & Power, 2006). Mitä suurempi naaras on, sitä syvemmälle se joutuu pesänsä 

kaivamaan (Armstrong ym., 2003). Kutupesän on myös havaittu olevan usein suurempi ja sisältävän 

myös puuainesta, jos sen sijainti ei ole optimaalinen.  

 

Kutevan naaraan ympärillä on useita kilpailevia koiraita pyrkimässä hedelmöittämään naaraan 

kutupesään laskemat mätimunat maidillaan. Suurin koiraista hedelmöittää isoimman osan munista, 

mutta myös pienemmät koiraat hedelmöittävät osan. Minuuttien päästä koiraiden maidinlaskusta 

naaras peittää kutupesän soralla. Naaras laskee mätimunansa useassa erässä. Se voi tehdä pesäsarjan 

(redd) tai yksittäisiä pesiä eri puolille jokea. Naaras ei jää puolustamaan kutupesiä niiden peittämisen 

jälkeen, vaan poistuu usein alavirtaan pian kudun jälkeen. Koiraat puolestaan voivat jäädä 

odottamaan muita naaraita kutemaan (Klemetsen ym., 2003). Munat hautoutuvat sorassa 

normaalitilanteessa talven yli. Niiden vaatima hautoutumisaika on riippuvainen veden lämpötilasta, 

jolloin lämmin syksy tai kevät voi aikaistaa kuoriutumista, kun taas pitkä talvi myöhästyttää sitä 

(Klemetsen ym., 2003). 
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Suurikokoisemmat taimenet panostavat jälkeläistuottoon pienempiä enemmän (Jonsson ym., 2001). 

Mätimunan koko onkin tasapainottelua naaraan ja poikasten kelpoisuuksien (fitness) välillä 

(Armstrong & Nislow, 2006). Isomman mätimunan tuottaminen kuluttaa naaraan energiaa selvästi 

enemmän, ja siksi naaraan koko vaikuttaa siihen, minkä kokoisia mätimunia se tuottaa (Armstrong 

ym., 2003; Armstrong & Nislow, 2006). Suurempi mätimuna tarkoittaa myös suurempaa 

ruskuaispussia poikaselle, mikä parantaa sen selviytymistä ruskuaispussivaiheesta (Klemetsen ym., 

2003). Uudelleenkutijat kutevat ensikertalaisiin verrattuna suurempia mätimunia, mutta vähemmän 

(Klemetsen ym., 2003). 

 

Kudun jälkeen taimen vaeltaa takaisin merelle. Heti kudun jälkeen kiduksista mitattuna taimenien 

suolansietokyky (Na⁺K⁺-ATPaasiaktiivisuus) ei ole samalla tasolla kuin merivaiheessa, joten ennen 

merelle palaamista ne käyvät pienimuotoisen ”uudelleensmolttiutumisen” läpi. Taimen pysyy 

kutuajan jälkeen vaihtelevan ajan kutujoessaan. Aika vaihtelee parista päivästä useaan kuukauteen ja 

riippuu pääosin sukupuolihormonien määrästä kehossa. Isompien taimenien on havaittu vaeltavan 

kudulta pois pieniä taimenia nopeammin, sillä niiden tehokkaampi aineenvaihdunta kuluttaa 

sukupuolihormonit nopeammin pois. Kudun jälkeen taimenet keräävät energiavarastoja seuraavana 

kesänä merellä, ja erityisesti suuret yksilöt vaativat aikaa toipuakseen suuresta investoinnistaan 

lisääntymiseen (Jonsson ym., 2001). 

 

1.4. Suomen meritaimenkannat 

Luonnonvarainen meritaimen on Suomessa uhanalainen. Meritaimenta Suomessa esiintyy 

Suomenlahteen laskevalla yhdeksällä joella, Jäämereen laskevilla Tenojoella ja Näätämöjoella, sekä 

Pohjanlahteen laskevilla Isojoella, Lestijoella sekä Tornionjoella. Lisäksi muutamalla 

Saaristomerelle laskevalla joella elää todennäköisesti luonnonvaraisia meritaimenkantoja (Luke, 

2020a). 

 

Taimenkantojen kokoa arvioidaan vuosittain lähes kaikilla tunnetuilla esiintymisalueilla poikasten 

sähkökalastuksilla koskialueilla (Luke, 2020a). Suomenlahden kannoista osa on elinvoimaisia 

(Ingarskilanjoki), ja niissä on vuosittain paljon uusia poikasia, kun taas osa kärsii ihmistoiminasta 

joko vedenoton tai patojen seurauksena. Suomenlahdelle myös jälleenistutetaan poikasia (Luke, 
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2020b). Jäämereen laskevien jokien meritaimenkannat ovat vahvat, ja Tenojoen kanta onkin 

saalismäärässä mitattuna Suomen suurin (Luke, 2020c; Kanniainen ym., 2014). Pohjanlahden 

kannoista Lestijoella on ollut heikoin tilanne joen patoamisen ja vedenlaadun heikkenemisen takia. 

Istutustoimien sekä kalatien rakentamisen ansiosta meritaimenkanta on kuitenkin parantunut viime 

vuosina Lestijoella. Isojoen kanta on myös kärsinyt voimalaitostoiminnasta, mutta kalateiden 

rakentamisen ja patojen purkamisen ansiosta luonnonkanta kasvaa nyt vahvana (Luke, 2020d). 

 

1.4.1 Tornionjoen meritaimen 

Tornionjoki on Suomen taimenjoissa harvinaisuuksien joukossa, sillä rajajokena sen patoaminen on 

ollut kiellettyä, joten taimenilla on ollut esteetön pääsy kutualueilleen läpi historian. Patoamattomana 

jokena sen suosio kalastuksessa on kuitenkin ollut suurta, ja kalastuspaine onkin verottanut 

taimenkantaa rajusti (Luke, 2020d). Vuodesta 2013 lähtien taimen on rauhoitettu kalastukselta 

Tornionjoessa ja 2019 alkaen meritaimen rauhoitettiin Suomen merialueilla vuoden ympäri, jotta 

kanta saataisiin kasvuun (MMM, 2020). Tornionjoella 2000-luvun laskennoissa meritaimenkannan 

on havaittu vahvistuneen 1980- ja 1990-luvun laskentoihin verrattuna. Jokipoikasten 

sähkökoekalastuksissa on kuitenkin huomattu, ettei kaikista sivujoista löydy kesänvanhoja poikasia, 

mikä viittaa vähäiseen kutukalojen määrään, joten potentiaaliinsa nähden Tornionjoen vesistöissä on 

vielä melko vähän taimenta. Sähkökoekalastuksiin perustuvien arvioiden mukaan paras poikastuotto 

kesänvanhojen poikamäärien perusteella on useampana vuonna ollut Äkäsjoen sivujoissa Kuer- ja 

Valkeajoessa (Luke, 2020d). Nousuvaelluksella olevien aikuisten meritaimenten määrää on arvioitu 

vuodesta 2010 lähtien lohien kaikuluotauksen yhteydessä. Nousukalojen kaikuluotaus tapahtuu 

Kattilakoskella (noin 100 km jokisuusta ylävirtaan), joten kaikuluotauksessa ei havaita joen 

alajuoksulla olevia taimenia. Meritaimenten parhaiden kutualueiden on kuitenkin arvioitu sijaitsevan 

kaikuluotauspaikan yläpuolella, joten kaikuluotaimen ohittavat taimenet muodostavat arvion mukaan 

suurimman osan kutupopulaatiosta. Kaikuluotaimessa havaittu yksilömäärä on ollut hitaassa 

kasvussa, mutta vuosittainen vaihtelu on ollut suurta. Kahtena vuonna (2016 ja 2018) tuhannen 

yksilön rajapiikin on arvioitu ylittyneen (Luke, 2020d). 

 

1.5. Tutkimuksen tavoitteet 

Tornionjoen meritaimenen kutuvaelluskäyttäytymisestä ei ole saatavissa tarkkaa tietoa, vaan 

meritaimenen levinneisyysalueet perustuvat historialliseen saalistietoon sekä sähkökoekalastuksiin. 

Muilla meritaimenpopulaatioilla (esimerkiksi Tenojoella, Kanniainen ym., 2014) on havaittu muun 
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muassa kaksivuotista kutuvaellusta, sekä nuorien, sukukypsymättömien taimenten talvehtimista joen 

alaosilla. Tornionjoen meritaimenen osalta ei varmuutta vastaavanlaisista käyttäytymispiirteistä ole. 

Tietoa ei ole myöskään, missä kuteneet taimenet talvehtivat ja milloin ne vaeltavat takaisin merelle. 

Tämä opinnäytetyö keskittyy taimenen kutuvaelluksen tutkimiseen radiotelemetrian avulla. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Tornionjoen meritaimenen vaelluskäyttäytymisen pääpiirteet, 

kutualueet ja käyttäytyminen kudun jälkeen vuosien 2018–2020 aikana kerätyn radiotelemetria-

aineiston perusteella.  

Tutkimuskysymyksinä ovat:  

1. Millainen Tornionjoen meritaimenen kutuvaelluskäyttäytyminen on? 

2. Vaikuttaako meritaimenen koko (pituus) siihen, jatkaako taimen merkinnän tai talvehtimisen 

jälkeen takaisin mereen vai nouseeko kutemaan jokiin? 

3. Missä Tornionjoen meritaimen kutee?  

4. Missä Tornionjoen meritaimen talvehtii kudun jälkeen? 

 

Hypoteeseina kysymyksiini esitän: 

1. Uskon taimenen kutuvaelluksen olevan osin kaksivuotista niin, että taimen nousee merestä 

kutemaan ja talvehtii kutua edeltävän talven joessa, sillä vastaavassa tutkimuksessa 

Tenojoella (Kanniainen ym, 2014) on havaittu kyseistä kutuvaelluskäyttäytymistä. 

Tornionjoen alaosien sivujoissa kutevien yksilöiden uskon vaeltavan yksivuotisesti suoraan 

kudulle. 

2. Oletan, että suuremmat yksilöt jatkavat kutemaan jokiin, joko talvehtimisen jälkeen, tai 

suoraan, riippuen merkintäajankohdasta. Myöhään syksyllä merkittävät ja mereen menevät 

suuret taimenyksilöt ovat voineet myös kutea juuri, ja ovat palaamassa kudun jälkeen mereen. 

Myös pienemmät taimenyksilöt voivat talvehtia joen alaosissa ennen mereen vaeltamistaan, 

tai voivat jatkaa matkaa suoraan merelle  (Aarestrup ym., 2002; Rikardsen ym., 2007). 

3. Oletan edellisten tutkimusten (sähkökoekalastukset Tornionjoella Luke 2020d) ja 

historiallisen tiedon perusteella, että Tornionjoen taimen kutee ainakin Äkäsjoessa 

sivujokineen ja Naamijoessa. 

4. Oletan Tornionjoen taimenen talvehtivan pääosin Tornionjoen alaosissa, Vuennon- ja 

Kattilakosken alla, mutta pienemmässä osin myös meressä. Tenojoen tutkimuksen 

(Kanniainen ym, 2014) mukaan suuremmat kosket muodostavat luonnollisen rajakohdan 
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talvehtiville taimenille, minkä yli ne eivät nouse. Myös Jonsson & Jonsson (2002) ovat tulleet 

vastaaviin johtopäätöksiin Norjassa tehdyssä tutkimuksessaan. 

 

Opinnäytetyöni on tehty osana Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) 

yhteistyöhanketta, jossa selvitetään laajemmin lohen ja meritaimenen kutuvaelluskäyttäytymistä 

Tornionjoen valuma-alueella radiotelemetriatekniikkaa hyödyntäen. Hankkeen tavoitteena on 

selvittää monipuolisesti lohen ja meritaimenen kutuvaelluskäyttäytymistä, saada lisätietoa 

kutualueista ja kalojen jakautumisesta niiden välillä, sekä kerätä lisätietoa kalojen selviytymisestä ja 

käyttäytymisestä kudun jälkeen. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää Tornionjoen 

vaelluskalakantojen kalastuksen sääntelyssä. 
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2. Menetelmät 

2.1. Radiotelemetria tutkimusmuotona 

Telemetrialla tarkoitetaan informaation siirtämistä paikasta toiseen ilman johtoyhteyttä. 

Radiotelemetriassa käytetty yhteys on radioaallot. Biotelemetrialla viitataan telemetrian käyttöön 

elävien eliöiden tutkimuksessa ja se on ollut yksi hyväksytyimmistä ja nopeimmin kehittyvistä 

kalantutkimustekniikoista 1950-luvulta lähtien (Bridger & Booth, 2003). Perinteisen pyynti-

uudelleenpyynti-tutkimuksen tulokset perustuvat tiettynä ajankohtana ja tietystä paikasta kerättyyn 

aineistoon, jolloin ne eivät kerro yksilön liikkumisesta havaintojen välillä. Biotelemetrialla 

puolestaan saadaan tietoa yksilön liikkumisesta luonnollisessa ympäristössään pitkäaikaisesti ja 

monipuolisesti (Bridger & Booth, 2003).  

 

Radiotelemetriatutkimuksessa pääperiaatteena on, että lähetin kiinnitetään eläimeen, jonka jälkeen 

eläintä seurataan lähettimen lähettämän radiosignaalin avulla. Radiosignaali voidaan havaita 

käytetylle taajuudelle sopivalla antennilla. Lähettimen yksilöimistieto voi olla kytkettynä joko 

suoraan radioaaltoihin niin, että jokainen lähetin lähettää signaalia yksilöllisellä taajuudella, tai 

vaihtoehtoisesti kaikki lähettimet toimivat samalla taajuudella, mutta lähettävät yksilöllistä 

tunnistekoodia (Bridger & Booth, 2003) . Tunnistekoodin lisäksi lähetin voi antaa tietoa lähettimen 

ympäristöstä, kuten lämpötilasta, vedenpaineesta (voidaan muuttaa syvyystiedoksi) ja  kalan 

aktiivisuudesta. Ensiarvoisen tärkeää on kiinnittää lähetin niin, että se ei häiritse yksilön normaalia 

käytöstä, uintia tai muita toimintoja (Bridger & Booth, 2003) . 

 

2.1.1 Kalan radiotelemetriamerkintätavat 

Radiolähetinmerkintä vaatii aina kalojen nukutuksen toimenpideajaksi. Nukutuksessa pyritään 

mahdollisimman lyhyeen toimenpideaikaan (3–5 min), jottei kala stressaantuisi liikaa. Nukutuksen 

tavoitteena on tajuttomuus, tunnottomuus ja tahdonalaisten liikkeiden toimimattomuus. Kalan 

nukutusympäristö ei saisi aiheuttaa suuria fysiologisia muutoksia kalalle itselleen, ettei selviytyminen 

ja tutkimuksen kannalta tärkeä normaali käyttäytyminen vaarannu (Bridger & Booth, 2003). 

Toimenpidettä suorittaessa kalan täytyy olla koko ajan pinnaltaan kostea ja sen pään ja kidusten yli 

on kuljettava hapekasta vettä, että se pystyy hengittämään. 
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Radiotelemetriamerkintää varten nukutus tehdään nukutusaineen avulla. Kala hengittää 

nukutusaineen suoraan vedestä kiduksiensa kautta elimistöönsä. Nukutusaineen imeytymiseen 

vaikuttaa muun muassa kiduspinta-alan ja ruumiinkoon suhde, veden lämpötila sekä nukutusaineen 

tyyppi ja annostus (Bridger & Booth, 2003). Nukutuksessa on tärkeää huomioida happikadon 

välttäminen ja nukutusaineesta riippuen nukutusveden neutraalina säilyminen. Yleisimmin käytetty 

nukutusaine on MS 222 (trikaiinimetaiinisulfonaatti), joka vaatii puskuroinnin ennen käyttöään 

voimakkaan happamuutensa takia (Bridger & Booth, 2003). Puskuroinnin voi tehdä esimerkiksi 

ruokasoodalla (natriumvetykarbonaatti). MS 222:n annostus on lajista ja veden lämpötilasta riippuen 

50–100 mg/l. Sen ongelmana on, että joillakin lajeilla tappavan annoksen ja toimivan annoksen raja 

ovat todella lähellä toisiaan lämpimässä vedessä, mutta taimenen kanssa tätä ongelmaa ei ole. Toinen 

yleisesti käytetty aine on bentsokaiini, jonka etuna on, että se aiheuttaa vähemmän metabolisia 

muutoksia kalalle. Lisäksi neilikkaöljyn käyttöä on myös lisätty nukutusaineena, sen etuina ovat 

nopea nukahdus ja toipumisaika sekä syvä anestesia, luonnonperäisyytensä lisäksi. Se on 

toiminnoiltaan verrattavissa MS 222:iin (Bridger & Booth, 2003).  

 

Radiolähettimen kiinnitys kalaan voidaan suorittaa kolmella eri tavalla: ulkoisesti, vatsalaukkuun tai 

kirurgisesti ruumiinonteloon. Lähettimen paino saa yleissäännön mukaan olla maksimissaan 2 % 

yksilön painosta. Ulkoisessa merkinnässä lähetin kiinnitetään ohuella metallilangalla kalan selkäevän 

alapuolelle. Lähettimen kiinnittäminen tapahtuu pistämällä kaksi onttoa neulaa kalan selkälihaksen 

läpi ja viemällä näiden avulla kiinnityslangat lihaksen läpi. Ulkoisen radiolähetinmerkinnän etu on, 

että se on tekniikaltaan samantyylinen kuin perinteiset ulkoiset kalamerkinnät, ja siksi sen 

toteuttaminen on suhteellisen helppoa. Ongelmana ulkoisessa merkinnässä on lähettimen pysyvyys, 

sillä kalan ulkopuolella oleva merkki voi helposti tarttua kiinni esimerkiksi vesikasveihin, tai 

kiinnitys voi olla alkujaankin liian heikko (Bridger & Booth, 2003). Lisäksi ulkoinen lähetin sijaitsee 

aina toispuoleisesti, jolloin lisäpaino epätasaisesti jakautuneena suhteessa kalan keskilinjaan voi 

haitata kalan uintia  (Bridger & Booth, 2003). Uintia haittaava vaikutus voi korostua muun muassa 

voimakkaissa virtapaikoissa, joissa kalan maksimaalinen uintikyky on muutenkin lähellä raja-arvoja.  

 

Vatsalaukkumerkinnässä radiolähetin työnnetään vatsalaukkuun akryylisen putken ja liukasteen, 

kuten glyseriinin, avulla. Lähettimen antenni jätetään tulemaan ulos joko suusta tai kiduksesta, ja sen 

pää taitetaan osoittamaan taaksepäin (Bridger & Booth, 2003). Vatsalaukkumerkinnän etuna on, että 

usein vain kevyt nukutus riittää ja toimenpide on nopea. Lisäksi lähetin ei voi tarttua mihinkään kiinni 
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samalla tavalla kuin ulkopintaan kiinnittäessä ja sen paino jakautuu tasaisemmin kalan keskilinjaan 

nähden. Tämän merkintätavan haittapuolena on sen käyttökohteiden vähyys. Merkintää ei voi tehdä 

kaloille, jotka ruokailevat aktiivisesti, sillä merkintä haittaa kalan ruokailua ja siten voi vaikuttaa sen 

käyttäytymiseen. Kala voi  myös oksentaa lähettimen pian merkinnän jälkeen, jolloin seuranta päättyy 

(Bridger & Booth, 2003). 

 

Kolmas vaihtoehto merkintätavaksi on kirurginen implantaatio ruumiinonteloon. Lähettimen 

asennusta varten kalan vatsaan tehdään 1–5 cm pitkä viilto, jonka kautta lähetin asennetaan 

vatsaonteloon. Viillon sijainti vatsassa riippuu kalalajista ja kalan iästä. Lähetin asetetaan onteloon 

leikkaushaavasta ja lähettimen antenni viedään kalan ulkopuolelle joko leikkaushaavan takareunasta 

tai neulalla tehdystä reiästä. Antenni voidaan myös jättää vatsaonteloon, mutta sen signaali on 

heikompi silloin (Bridger & Booth, 2003). Kun lähetin ja antenni on saatu asennettua, leikkaushaava 

suljetaan 1–5 tikillä. Lähettimen kirurgisen kiinnittämisen etuina ovat, ettei lähetin voi tarttua kiinni 

minnekään, lähettimen paino jakautuu tasaisesti kalan keskilinjan suhteen, ja että lähetin pysyy 

kalassa kiinni käytännössä niin pitkään kun lähettimessä on virtaa (Bridger & Booth, 2003). Ongelmia 

kirurgisen kiinnittämisen kanssa on, että kirurgia vaatii suhteellisen pitkän ja syvän anestesian. Kalan 

keho voi myös hylkiä lähetintä, jolloin se voi poistua kalan ruumiinontelosta hylkimisreaktion 

seurauksena ihon seinämän läpi (Bridger & Booth, 2003). 

 

Radiomerkintä voi vaikuttaa kalan käyttäytymiseen lyhytaikaisesti merkinnän jälkeen käytetystä 

merkintätavasta riippumatta. Tutkimuksissa on havaittu, että merkityt kalat voivat suoraan luontoon 

vapauttamisen yhteydessä hakeutua muutamaksi päiväksi ympäristöolosuhteiltaan toipumiseen 

sopivaan ympäristöön, jonka jälkeen ne palaavat normaaliin käyttäytymiseen (Jepsen ym., 1998). 

Tämän voidaan arvioida suurentavan hieman saaliiksi jäämisen riskiä heti merkitsemisen jälkeen 

erityisesti pienikokoisilla kaloilla, jos kala jää paikoilleen toipumaan avoimelle paikalle. Kuitenkaan 

tutkimusten aikana kuolleisuuden ei ole havaittu kasvaneen, joten merkitys ei ole suuri (Jepsen ym., 

1998). Kalojen kasvunopeus on myös pysynyt verrokkiryhmien tasalla, samoin kuin uintinopeus ja 

uintitekniikka, verrattaessa merkitsemättömiin yksilöihin (Bridger & Booth, 2003; Jepsen ym., 1998). 
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2.2. Tutkimusalue 

Opinnäytetyössä käytetty radiotelemetriatutkimus toteutettiin Tornionjoen valuma-alueella vuosien 

2018 ja 2020 välisenä aikana. Tornionjoki on Suomen ja Ruotsin rajan osin muodostava Pohjanlahden 

perukkaan laskeva suuri joki. Sen latvavedet ja pääuoma muodostavat 500 km pitkän vesistön. 

Tornionjoen valuma-alue (Kuva 1) on 40 000 km² ja vuosittainen keskivirtaama (Kuva 2) 380 m³s⁻¹ 

jokisuun lähellä (Lilja & Romakkaniemi, 2003; Linnansaari ym., 2010). Tornionjoen valuma-alueesta 

vajaa 14 500 km² on Suomen alueella, vajaa 25 500 km² Ruotsin puolella ja alle 500 km² Norjan 

alueella (Anttila ym., 2008). Tornionjoella on jääkansi yleensä joulukuusta toukokuuhun. 

Kevättulvien aikaan toukokuussa ja kesäkuussa virtaama voi nousta jopa 2000-3000 m³s⁻¹. Talven 

ajan jääpeitteen alla joen virtaama on matalimmillaan (Lilja & Romakkaniemi, 2003). Joen lämpötila 

(Kuva 2) on yli 10°C kesäkuun alusta syyskuun alkuun, mutta pohjoiseen mennessä lämmin aika on 

lyhyempi ja joki pidempään jääpeitteinen (Anttila ym., 2008). 

 

Kuva 1: Kartta Tornionjoen valuma-alueesta. Kuva: Riina Huusko 
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Kuva 2: Tornionjoen virtaamat ja veden lämpötilat tutkimusvuosina (Vesistöjen virtaama / Lähde: SYKE. Mukaillen Riina 

Huuskon kuvaajasta) 

 

2.3. Meritaimenten merkintä 

Toukokuussa 2018 tehtiin ensimmäiset taimenien merkinnät ja merkintää jatkettiin vuosittain touko-

kesäkuussa ja elo-lokakuussa. Taimenten merkintää suoritettiin Tornionjoen alajuoksulla pääuomasta 

(noin 20 km jokisuulta ylävirtaan) sekä ylempänä Tornionjoella ja Muonionjoella meritaimenen 

lisääntymiseen sopivien sivujokien läheltä. Taimenten pyynti toteutettiin yhteistyössä paikallisten 

sopimuskalastajien kanssa. Pyydystetyt taimenet laitettiin kalastuksen jälkeen sumppuun odottamaan 

merkintää, joka tapahtui 24 tunnin sisällä pyytämisestä. Merkinnät suoritettiin joen rannalla sumpun 

välittömässä läheisyydessä.  

 

2.3.1. Radiolähettimen asennus 

Tässä tutkimuksessa radiolähetin (malli MCFT2-3A, valmistaja Lotek Wireless Inc., Kanada) 

asennettiin taimenille kirurgisella implantaatiolla kalan ollessa nukutettuna. Tutkimuksessa käytettiin 

koodattua radiotekniikkaa, jolloin jokainen merkki lähettää yksilöllisen koodin samalla taajuudella 

Tutkimuksen aikana käytössä oli kaksi taajuutta. Nukutuksessa käytettiin puskuroitua MS222 

(pitoisuus 100 mg/l). Kalat nukutettiin ja merkattiin yksi kerrallaan. Merkinnän yhteydessä kalasta 

otettiin suomunäyte (5 suomua/kala) keskilinjan takapuolelta ja kylkiviivan yläpuolelta pinseteillä, 
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sekä kudosnäyte leikkaamalla saksilla pieni (noin 5 mm kertaa 2 mm) pala kalan peräevästä. Kalat 

kuvattiin yksilöllisen tunnistamisen sekä ulkoisen kunnon dokumentointia varten molemmilta 

puolilta. Kalan nukahdettua nostettiin se nukutusaltaasta selälleen tarkoitusta varten rakennettuun 

merkintäkouruun toiseen altaaseen. Altaassa ja kourussa oli hapekasta vettä tarpeeksi paljon, että 

taimenen kidukset peittyivät, mutta sen vatsa jäi kuitenkin veden pinnan yläpuolelle. Taimenen 

vatsaan rintaevien takapuolelle tehtiin noin kolmen senttimetrin viilto radiolähettimen asennusta 

varten skalpellilla, ja lähetin laitettiin sisään ruumiinonteloon. Lähettimen antenni pistettiin onton 

neulan (1.5x50 mm/17Gx2´´, Japani) avustuksella leikkaushaavan kaudaalipuolelta vatsaontelosta 

ulos. Neula pistettiin kohti leikkaushaavaa ja pistoksen aikana kalan sisäelimet suojattiin muovisella 

levyllä. Leikkaushaava suljettiin kahdella tikillä (Kuvat 3 ja 4). Lähettimen asennuksen jälkeen 

taimen punnittiin (kg) ja mitattiin (cm) kuonosta pyrstön kärkeen. Sen jälkeen kala päästettiin jokeen 

toipumissumppuun, jossa sen heräämistä seurattiin. Kala vapautettiin takaisin jokeen suoraan 

vapautussumpusta, kun se silmämääräisesti arvioiden vaikutti täysin heränneelle. 

 

 

2.3.2. Meritaimenien seuranta 

Radiolähettimellä merkittyjä taimenia seurattiin Tornionjoella ja sen sivujoilla sekä Suomessa että 

Ruotsissa. Tornionjoen valuma-alueelle, sekä viereisten Kemi- ja Kalixjokien suille sijoitettiin 

kiinteitä verkkovirtaa käyttäviä kuunteluasemia (15–20 kpl), jotka muodostuivat 

Kuva 4: Lohen merkintähaavan tikkausta Kuva 3: Lohi ennen merkintähaavan tikkausta  
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radiovastaanottimesta (SRX_DL/SRX_D, Lotek Wireless Inc.) ja 4–9 sakaraisesta Yagi-antennista. 

Antennin koon valinta riippui joen leveydestä ja jokaisen kuunteluaseman kuuluvuusalue testattiin 

asennusvaiheessa. Kuunteluasemat vastaanottivat radiosignaaleja ympäri vuoden. Kuunteluasemien 

sijainnit vuonna 2018 löytyvät kuvasta 5. Vuonna 2019 näistä kuunteluasemista käytössä eivät olleet  

ylimmät neljä kuunteluasemaa (Ruotsin puolella: Yli-Soppero ja Vittangi, Suomen puolella: Lätäseno 

ja Könkämöeno), mutta käyttöön otettiin uusi kuunteluasema Matkakoskella. Vuonna 2020 Kalixjoen 

jokisuun kuunteluasema oli käytössä heinäkuun alkuun, jonka jälkeen sen poistettiin käytöstä, sillä 

yksikään kala ei ollut tallentunut sille kevään aikana. Lisäksi vuonna 2020 käytössä oli kutuaikaan 

akkukäyttöinen kuunteluasema Pakajokisuulla muutaman viikon ajan. 

 

Kuva 5: Kiinteiden kuunteluasemien paikat vuonna 2018. ALS = automaattinen kuunteluasema. Kuva: Riina Huusko 

 

Kalat paikannettiin manuaalisen kuuntelulaitteen (SRX-400, Lotek Wireless Inc.) avulla pääasiassa 

autolla liikkuen. Taimenien seurantaa suoritettiin vuosittain toukokuu-lokakuu välisenä aikana 

säännöllisesti kerran viikossa, ja talvikaudella (lokakuu-huhtikuu) kerran kuukaudessa. Lisäksi kaloja 

paikannettiin syksyllä 2018 kahdesti ja syksyllä 2019 kerran veneellä jokea pitkin. Venepaikannus 

kattoi molempina vuosina joen alimman 15 km. Syksyllä 2018 venepaikannusta tehtiin myös Pellosta 

sekä ylä- että alavirtaan, keskittyen paikkoihin, joissa taimenien oli havaittu autolla seuraten olevan. 
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Lisäksi vuonna 2020 veneellä paikannettiin alue Naamijoella (Naalastojokisuu-Koivumaa). Syksyllä 

2018 suoritettiin kertaalleen myös kalojen paikannusta kevytlentokoneella, jokisuulta ylävirtaan sekä 

Ruotsinpuoleisella Tornionjoella Junosuandoon saakka, että Suomenpuoleisella Muonionjoella 

Kaaresuvantoon asti. Lähellä kutuaikaa (elokuun lopusta lokakuun alkuun) taimenet paikannettiin 

mahdollisimman tarkasti sivujoissa tekemällä paikannus manuaalisesti rannalta. 

 

2.4. Aineiston käsittely 

Kiinteille kuunteluasemille tallentunut data siirrettiin tietokoneelle tekstitiedostona. Datan siirtoon 

käytettiin laitevalmistajan toimittamaa ohjelmaa SRX-DL Host (Lotek Wireless Inc., Kanada). 

Paikannustietojen jatkokäsittelyä varten datasta poimittiin jokaiselta vuorokaudelta kaikkien 

havaittujen kalojen (eli eri tunnistekoodien) ensimmäinen, voimakkain ja viimeinen havainto. Nämä 

havainnot osoittivat kalan kuuluvuusalueella viettämän ajan, sekä antennin ohitushetken (voimakkain 

signaali). Datan poiminta tapahtui manuaalisesti tiedostoista, ja sillä poiminnan yhteydessä 

varmistettiin havaintojen oikeellisuus (virheelliset koodit jätettiin huomioimatta). 

 

Manuaalipaikannukset kirjattiin paikannusta tehdessä käsin kirjoittamalla tai vuonna 2020 ODK 

Collect-sovelluksella. Paikannustilanteessa kirjattiin ylös kalan yksilöllinen koodi, sijainti 

(WGAS84, astedesimaalimuoto), paikannuksen päivämäärä ja aika sekä tarvittaessa 

paikannustarkkuus tai muita lisätietoja. Lisäksi vuosina 2019 ja 2020 valokuvattiin paikannuspaikka 

sivujoilla rannasta paikannuksen yhteydessä. Manuaalipaikannushavainnot lisättiin samaan 

tiedostoon automaattisilta vastaanottimilta poimittujen tietojen kanssa. 

 

2.5. Tilastolliset menetelmät 

Aineiston käsittelyä varten yhdistettiin kalan merkinnän yhteydessä kerätyt yksilötiedot 

vapautusajankohdan jälkeen kerättyihin paikannushavaintoihin (liite 1). Lisäksi koodattiin omalle 

sarakkeelleen tieto,  onko taimen käynyt merellä (1) vai ei (0) sekä onko taimen lähtenyt 

merkintäpaikalta ylä- vai alavirtaan. Paikannushavainnoista poimittiin tiedostoon taimenen sijainti 

kesällä 2018, sijainti kutuaikaan 2018 sijainti talvella 2018–2019, sekä vastaavat tiedot vuosilta 2019 

ja 2020. Ennen aineiston analysointia poistin aineistosta yksilöt, joilla ei ollut suuntadataa (6kpl).  
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Käytin datan analysoimiseen R-ohjelmointiympäristöä (R Core Team, 2020). Toisen 

tutkimuskysymykseni analysointi vaati tilastollisia menetelmiä, mutta muut kysymykset olivat 

yleisluontoisempia ja näin luettavissa suoraan kerätystä datasta. Analysointia varten pituustieto 

muutettiin luokitteluasteikolle. Datassa lyhimmät taimenet olivat 48 cm pitkiä ja pisimmät 85 cm, 

joten rajasin luokittelualueen niiden perusteella. Avainlukujen perusteella pituuksien keskiarvo oli 

60,3 cm, joten rajasin keskiarvoa lyhyemmät kalat pieniksi, ja keskiarvoa suuremmat suuriksi, ja 

tämän takia neljästä luokasta kahta keskimmäistä luokkaa erottava luku oli 60. Tein luokkajaot 

väleillä 47–54 cm, 54-60 cm, 60–70 cm ja 70–86 cm,  koska R lukee luokkarajat ”suurempi kuin 47 

cm ja korkeintaan 54 cm”, jolloin se ei laske luokkien risteämäkohdassa olevia taimenia kahdesti, 

vaan aina ensimmäisenä olevaan luokkaan. Näin ensimmäiseen luokkaan (47–54 cm) tuli 27 

taimenta, toiseen luokkaan (54–60 cm) tuli 21 taimenta, kolmanteen luokkaan (60–70 cm) tuli 36 

taimenta ja neljänteen luokkaan (70–86 cm) tuli 8 taimenta. Kaikkiaan neljästä luokasta kaksi 

ensimmäistä olivat ”pieniä” taimenia ja kaksi viimeistä ”suuria” taimenia, sen perusteella miten ne 

sijoittuivat pituuden keskiarvoon nähden. 

 

Suoritin taimenten pituuden ja liikkeellelähtösuunnan suhteen ristiintaulukoinnin selvittääkseni onko 

niiden välillä merkittävää riippuvuutta (toisin sanottuna vaikuttaako taimenen pituus siihen, lähteekö 

se ylös- vai alaspäin jokea merkinnän jälkeen). Päätin käyttää riippumattomuustestauksessa R:ssä 

Fisherin tarkkaa testiä, jonka pitäisi olla suunniteltu myös pienille aineistoille. Fisherin tarkan testin 

toimintaperiaate on vastaava kuin Khi toiseen -testillä, mutta se antaa tarkemman lopputuloksen, ja 

sen ansiosta sopii myös aineistoille, joiden koko ei ole suuri. Se on laskukaavaltaan pidempi ja 

raskaampi, ja siksi Khi toiseen -testi on suositumpi (ja suositellumpi) suurille aineistoille. Fisherin 

tarkassa testissä H0 = muuttujien välillä ei ole riippuvuussuhdetta, eli muuttujat eivät vaikuta 

toisiinsa.  
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3. Tulokset 

Kerätyssä aineistossa oli kaikkiaan 98 taimenta, joista 16 yksilöä seurattiin vuodesta 2018 alkaen, 69 

yksilöä seurattiin vuodesta 2019 alkaen ja 13 yksilöä keväästä 2020 alkaen (Taulukko 1). Kaksi 

yksilöä kuoli, ja niiden merkit palautettiin seurannan aikana. Riippuvuustestauksissani oli näin 92 

(poistettu 6 joilla ei suuntadataa) yksilöä mukana. Taimenten pituushaarukka oli 48-85 cm, keskiarvo 

60,3 cm ja mediaanipituus 60 cm (Taulukko 2). Alavirtaan taimenista merkinnän tai talvehtimisen 

jälkeen lähti 56 yksilöä ja ylävirtaan 36 yksilöä (Taulukko 3). 

 

Taulukko 1: Merkityt kalat vuosittain, merkintäpaikoittain ja merkintäajankohdittain sekä keskiarvokoot vuosittain ja 

merkintäpaikoittain 

 2018 2019 2020 Yhteensä Yläosalla 

merkitty 

Alaosalla 

merkitty 

Merkityt kalat 16 69 13 98 7 91 

Keskiarvopituus 58,6 cm 60,4 cm 58,7 cm 59,8 cm 71 cm 59 cm 

Merkitty 

touko-kesäkuussa 
3 30 13 46 6 40 

Merkitty 

elo-lokakuussa 
13 39 0 52 1 51 

 

Taulukko 2: Merkittyjen taimenten pituuden avainluvut, n = 92 

 Pituuden avainluvut 

Minimi 48 cm 

Ensimmäinen 

neljännes 

54 cm 

Mediaani 60 cm 

Keskiarvo 60,3 cm 

Kolmas neljännes 64,5 cm 

Maksimi 85 cm 
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Taulukko 3: Ylös- ja alaspäin lähteneiden taimenten lukumäärät eri vuosina, kokoluokittain (pienet/isot) ja 

merkintäpaikoittain (alaosa/yläosa) 

 Alas  

2018 

Alas  

2019 

Alas  

2020 

Alas 

lähteneitä 

yhteensä 

Ylös 

2018 

Ylös 

2019 

Ylös 

2020 

Ylös 

lähteneitä 

yhteensä 

Yhteensä 

Pieniä 

(< 60,3 cm) 
8 23 5 36 2 9 1 12 48 

Isoja 

(> 60,3 cm) 
4 15 1 20 2 18 4 24 44 

Yhteensä 12 38 6 56 4 27 5 36 92 

Alaosalla 

merkitty 
11 36 6 53 3 24 5 32 85 

Yläosalla 

merkitty 
1 2 0 3 1 3 0 4 7 

 

 

3.1. Meritaimenen vaelluskäyttäytyminen 

Aineistostani sai selvitettyä 13 taimenyksilön kutuvaelluksen aikataulun (Taulukko 4). Suurin osa 

taimenista vaikuttaisi aloittavan kutuvaelluksensa reilua kuukautta ennen kutujokeen siirtymistä. 

Yksi yksilö kuitenkin talvehti joen yläosissa kesken kutuvaelluksensa ja aiheutti suuren poikkeaman 

aineistoon. Ilman tätä aineiston perusteella poikkeuksellista yksilöä keskiarvoinen vaellusaika 

Vuennonkoskelta (alin automaattinen kuunteluasema alaosalla merkityille taimenille, etäisyys 

jokisuulta 47,8 km) Pelloon (etäisyys jokisuulta 139 km) oli 9,4 vuorokautta (vaellusmatka 91,2 km). 

Kutuvaelluksen kesto Vuennonkoskelta kutujokeen olisi ilman tätä yksilöä keskimäärin 31,5 

vuorokautta. Kutujokeen siirtyminen ajoittui näillä taimenilla välille 24.5.–19.9., sivujoesta ja 

yksilöstä riippuen, suosituin siirtymäaika oli kuitenkin kesäkuun loppu (Taulukko 5). 
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Taulukko 4: Kutuvaelluksen kesto vuorokausissa Vuennonkoskelta kutujokeen yksilöittäin. 

Kalan koodi 1 133 135 137 149 102 104 107 109 122 421 414 100 Ka 

Vuennon-

koski - Pello 
283 13 9 10 10 10 15 9 14 9 6 7 1 30,5 

Pello-

Naamijoki 
1       1     1 1 

Pello-

Äkäsjoki 
   25 17 11 78  6     27,4 

Pello-

Parkajoki 
 14 13       12 6   11,3 

Pello-

Pakajoki 
           81  81 

Yhteensä 284 27 22 35 27 21 93 10 20 21 12 88 2 50,9 

 

Taulukko 5: Kutujokeen siirtymisen ajankohdat (yksilömäärä) eri sivujoissa, mukana tiedot tutkimusvuosilta 2018–2020 

 Toukokuu Kesäkuu 

alku 

Kesäkuu 

loppu 

Heinäkuu 

alku 

Heinäkuu 

loppu 

Elokuu Syyskuu 

Äkäsjoki   2 1 1 1  

Naamijoki 1  2     

Parkajoki   3 1    

Pakajoki       1 

Yhteensä 1  7 2 1 1 1 

 

3.2. Pituuden ja liikkeellelähtösuunnan riippuvuus 

Fisherin tarkan testin perusteella taimenten koon ja niiden liikkeellelähtösuunnan (lähteekö taimen 

merkinnän tai talvehtimisen jälkeen ylävirtaan kutemaan vai alavirtaan ja kohti merta) välillä näyttäisi 

olevan riippuvuus, koska Fisherin tarkan testin antama p-arvo on 0,03. Aineiston mukaan keskiarvoa 

pienemmät kalat (alle 60,3 cm) lähtevät alavirtaan ja keskiarvoa suuremmat kalat (yli 60,3 cm) 

ylävirtaan. Rajasin liikkeellelähtösuunnan taimenen lopullisen suunnan mukaan (liite 1) esimerkiksi 

talvehtimisen paikallaanolon jälkeen. 
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3.3. Meritaimenen kutualueet 

Vuosien 2018 ja 2020 välillä kutupaikkahavaintoja sivujoilta oli 18, ja lisäksi neljä havaintoa 

kutuaikaan jokisuiden lähellä. Kaikkiaan kutuaikaan paikkahavaintoja oli 152, mutta näistä 52 

havaintoa sijoittui merelle, jolloin kutupaikkahavaintoja joesta saatiin 100 kappaletta (Taulukko 6).  

 

Merkityistä taimenista kaksi oli keväällä 2018 merkittyjä, joten niistä saatiin paikkatietoa kolmelta 

kutuajalta (2018, 2019 ja 2020). Taimenista 52 oli merkitty syksyllä 2018 tai keväällä 2019 ja niistä 

oli kutupaikkahavaintoja kahdelta vuodelta (2019 ja 2020). Loput 42 taimenta oli merkitty syksyllä 

2019 tai keväällä 2020 ja niistä oli kutupaikkahavaintoja yhdeltä syksyltä (2020). Tutkimuksen 

havaintojen perusteella taimenia kutee ainakin Äkäsjoella (yhdeksän yksilöä, 7 kalaa vuonna 2019 ja 

2 kalaa vuonna 2020), Naamijoella (kolme yksilöä, yksi kala vuosina 2018 ja 2020, yksi 2019 ja yksi 

2020), Parkajoella (kolme yksilöä, yksi vuonna 2019 ja kaksi vuonna 2020), Pakajoella (yksi yksilö 

2020) ja Merasjoella (yksi 2019) (Kuvat 6 ja 7). Taimenia havaittiin kutuaikaan (syyskuun 

puolivälistä syykuun loppuun) myös Matojokisuulla, Mustiojansuulla Kihlangissa, Kuittasojan suulla 

sekä Palojokisuulla, jolloin näiden voidaan epäillä mahdollisesti olevan myös kutujokia. Lisäksi 

taimenia paikannettiin kutuaikaan myös Tornion-, Muonion- ja Ruotsinpuoleisen Tornionjoen 

pääuomissa. Niiden on kuitenkin todettu olevan liian suuria jokia virtaamaltaan taimenten kutua 

varten, joten näitä ei ole laskettu kutualueiksi tässä tutkimuksessa.  

 

Taimenten paikannusdatan perusteella voidaan myös havaita, että pääuomassa kutuaikaan olleet 

taimenet ovat lähteneet pääosin liikkeelle vasta edeltävänä kesänä merestä. Useamman kutuajan läpi 

seuratuista taimenista nähdään, että ensimmäisenä jokisyksynään pääuomassa olleet taimenet ovat 

nousseet seuraavan syksyn kutuaikaan mennessä ylemmäs pienempiin jokiin kutemaan. Lisäksi osa 

syksyllä 2020 pääuomassa olleista taimenista oli ollut samassa paikassa jo pidemmän aikaa 

(vuodenkin verran), jolloin voidaan olettaa niiden kuolleen vaelluksensa aikana jokeen, ja 

radiolähettimen jääneen joen pohjaan. Äkäsjoki sivujokineen vaikuttaisi aineistoni perusteella olevan 

tärkein kutujoki, sillä sivujokien kutupaikkahavainnoista 9/18, eli 50 % oli sieltä. 
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Taulukko 6: Taimenten määrä kutuaikaan meressä ja joessa vuosittain merkintävuosien mukaan 

 Kutuaika 

2018 

joella 

Kutuaika 

2018 

merellä 

Kutuaika 

2019 

joella 

Kutuaika 

2019 

merellä 

Kutuaika 

2020 

joella 

Kutuaika 

2020 

merellä 

Havainnot 

yhteensä 

Merkitty 

2018 
1 1 6 9 7 8 32 

Merkitty 

2019 
0 0 31 8 46 22 107 

Merkitty 

2020 
0 0 0 0 9 4 13 

Yhteensä 1 1 37 17 62 34 152 

 

 

Kuva 6: Kutualueilla olevien taimenten sijainnit vuonna 2019 Kuva: Riina Huusko 

 

 



30 

 

 

Kuva 7: Kutualueilla olevien taimenten sijainnit vuonna 2020. Kuva: Riina Huusko 

 

3.4. Meritaimenen talvehtimisalueet ja paluu merelle 

Tutkimuksen aikana saatiin talvehtimispaikkahavainto 86 taimenesta talvien 2018–2019 ja 2019–

2020 aikana. Näitä havaintoja saatiin 15 yksilöstä, jotka oli merkitty vuonna 2018 (yhteensä 29 

havaintoa) ja 57 yksilöstä vuonna 2019 merkityistä taimenista (Taulukko 7). Joen alueella oli talven 

2019–2020 aikana 11 taimenta, jotka voidaan olettaa kuolleiksi, koska ne ovat pysyneet paikoillaan 

niin kauan, joten ne poistettiin aineistosta paikalleen jäämisensä jälkeen. Merellä talven aikaan oli 

yhteensä 16 yksilöä, eli 18,6 % kaikista talvehtivista. Joessa talvehti 70 yksilöä, eli 81,4 % kaikista 

talvehtivista (Taulukko 7). Joessa talvehtineet taimenet sijaitsivat (Taulukko 8) Torniossa (3 

havaintoa), Vaarankoskella ja Kukkolankoskella (49 havaintoa), Flyykärinpäässä (2 havaintoa), 

Turtolan kohdalla (1 havainto), Pellossa (7 havaintoa), Naamijoella (1 havainto), Kolarissa (5 

havaintoa), Parkajokisuulla (1 havainto) ja Merasjoella (1 havainto) (Kuva 8). Selvästi suurin osa 

talvehtimishavainnoista (49/70 = 70 %) tehtiin Vaaran- ja Kukkolankosken alueella. Ylimmät 
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talvehtijat olivat Kolarissa, sekä Parkajokisuulla ja Merasjoessa. Kahden yksilön havaittiin 

talvehtivan sivujoella kudun jälkeen (Merasjoessa ja Naamijoessa) Paikannushavainnot osoittivat, 

että iso osa joessa talvehtivista taimenista (18/70 = 25,6 %) ovat joko tulossa kudulta ylemmistä 

joen osista, tai vaihtoehtoisesti menossa kudulle seuraavana vuonna (Taulukko 11). Havaintojen 

perusteella kaikki kutevat taimenet siten talvehtivat joella joko ennen tai jälkeen kutunsa. 

 

Taulukko 7: Taimenten talvehtiminen joessa tai merellä vuosittain merkintävuosien perusteella 

 Talvehti 

2018-2019 

joella 

Talvehti 

2018-2019 

merellä 

Talvehti 

2019-2020 

joessa 

Talvehti 

2019-2020 

merellä 

Havainnot 

yhteensä 

Merkitty 

2018 
14 1 5 9 29 

Merkitty 

2019 
0 0 51 6 57 

Yhteensä 14 1 56 15 86 

 

 

 

Taulukko 8: Meritaimenen talvehtimisalueet Tornionjoella 

 Talvehtiminen 

2018-2019 

Merkitty 2018 

Talvehtiminen 

2019-2020 

Merkitty 2018 

Talvehtiminen 

2019-2020 

Merkitty 2019 

Yhteensä 

Tornio 0 0 3 3 

Vaarankoski/Kukkolankoski 13 2 34 49 

Flyykärinpää 0 0 2 2 

Turtola 0 1 0 1 

Pello 1 1 5 7 

Naamijoki 0 0 1 1 

Kolari 0 0 5 5 

Parkajokisuu 0 0 1 1 

Merasjoki 0 1 0 1 

Yhteensä 14 5 51 70 
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Taulukko 9: Kudulle menevät tai sieltä tulevat joella talvehtijat vuosittain merkintävuosien perusteella 

 Merkitty 2018 Merkitty 2019 Yhteensä 

Tulossa kudulta talvehtimaan 2018-2019 1 0 1 

Menossa kudulle talvehtimisen 2018-2019 

jälkeen 
1 0 1 

Tulossa kudulta talvehtimaan 2019-2020 1 8 9 

Menossa kudulle talvehtimisen 2019-2020 

jälkeen 
3 4 7 

Yhteensä 6 12 18 

 

 

 

Kuva 8: Taimenten sijainnit ennen talvea 2020 (oletettavat talvehtimispaikat talvelle 2020–2021). Kuva: Riina Huusko 

 

Mereen palaamisen ajankohtaa saatiin selvitettyä 33 taimenen osalta. Kaikki taimenet palasivat 

mereen toukokuun puolen välin ja kesäkuun puolen välin välissä (Taulukko 10). Kaikkein eniten 

mereen palasi taimenia kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Merelle palanneista taimenista 11 oli 
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merkitty vuonna 2018 ja 22 vuonna 2019. Taimenten talvehtimispaikan vaikutusta mereen 

palaamiseen on vaikeaa arvioida aineiston pienen koon ja epätasaisen jakautumisen vuoksi, mutta 

vaikuttaisi, etteivät kauempana pohjoisessa (Pellon yläpuolella) talvehtivat yksilöt palaa ainakaan 

ensimmäisinä merelle. Kaikki aineiston pohjoisemmassa talvehtineet yksilöt palasivat merelle 1–7.6. 

välisenä aikana, kun ensimmäiset alaosalla (Tornion alueella) talvehtineet palasivat merelle jo 

toukokuun puolella (Taulukko 10). Alaosalla talvehtineita liikkui merelle kuitenkin myös 

myöhemmin kuin yläosalla talvehtineita (Taulukko 10). 

Taulukko 10: Mereen palaamisen ajankohta talvehtimispaikoittain (yksilömäärä) 

 15.–22.5. 23.–31.5. 1.–7.6. 8.–15.6. Yhteensä 

Vaarankoski 5 5 9 8 27 

Kolari   3  3 

Merasjoki   1  1 

Naamijoki   1  1 

Parkajokisuu   1  1 

Yhteensä 5 5 15 8 33 

 

Tornionjoen virtaaman nousulla voi olla vaikutusta mereen palaamisen ajankohtaan. Verrattaessa 

vuosia 2019 ja 2020 toisiinsa (Taulukko 11), huomataan, että vuonna 2019 ensimmäinen 

virtaamahuippu oli jo 1.5. ja paluu merelle painottui toukokuuhun, sillä 90 % joessa talvehtineista  

palasi merelle jo toukokuun aikana. Vuonna 2020 virtaamahuippu oli vasta 25.5., ja silloin pääosa 

merelle paluusta ajoittui vasta kesäkuulle (96 % palaajista).  

Taulukko 11: Meren palanneiden taimenten lukumäärät suhteessa Tornionjoen virtaamahuippuun vuosittain 

 15.–22.5. 23.–31.5. 1.–7.6. 8.–15.6. Yht 

Virtaamahuiput 

1.5.2019 ja 

4.6.2019 

5 4 1  10 

Virtaamahuippu 

25.5.2020 
 1 14 8 23 
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4. Pohdinta 

4.1. Meritaimenen vaelluskäyttäytyminen 

Meritaimenen vaelluskäyttäytymisestä Tornionjoella saatiin tutkimuksessa uutta ja kiinnostavaa 

tietoa. Kutuvaelluksen kesto ennen kutujokeen päätymistä oli Tornionjoella yli kuukauden mittainen. 

Havainto on Tornionjoen valuma-alueen kokoon nähden varsin odotettu ja linjassa aiempien tietojen 

kanssa taimenen kutuvaelluksen nopeudesta (Klemetsen ym., 2003). Kutujokeen siirtymisen 

ajankohdassa nähtiin paljon hajontaa, mutta tässä opinnäytetyössä ei arvioitu siihen vaikuttavia 

tekijöitä. Kutujokeen siirtymiseen voi aikaisempien tutkimusten perusteella vaikuttaa esimerkiksi  

taimenten koko tai fyysinen kunto, mutta myös kutujoen ympäristöolosuhteilla voi olla vaikutusta 

(Armstrong & Nislow, 2006).  

 

Talvehtimisen jälkeen kudulle lähteneitä taimenia oli käytännössä yhtä paljon kuin keväällä suoraan 

kudulle meneviä, ja sen jälkeen joella talvehtivia, joten hypoteesini ei osunut tässä täysin oikeaan. 

Toisaalta keväällä merkityistä taimenista osa on voinut nousta joelle jo aikaisempana syksynä, joten 

täyttä varmuutta alkamisajankohdasta ei voi näiden yksilöiden osalta sanoa. Oletin, että taimenista 

suurin osa talvehtisi joessa ennen kutua. Kutuvaellus vaikuttaisikin olevan tutkimukseni perusteella 

vähintään kaksivuotinen (kuten olin myös ennustanut hypoteesissani), sillä kaikki kuteneet taimenet 

talvehtivat joella joko ennen tai jälkeen kudun. Myös Tenojoen vastaavassa tutkimuksessa 

(Kanniainen ym., 2014) lähes kaikilla seuratuilla taimenilla kutuvaellus oli kaksivuotinen. 

 

Mereen palaamisen ajoittuminen joen tulvahuippujen mukaan enemmän kuin talvehtimispaikan 

mukaan vaikuttaisi olevan linjassa myös smolttivaelluksen käyttäytymismallien kanssa (Aarestrup 

ym., 2002), ja joessa talvehtineet aikuisetkin taimenet vaikuttavat hyödyntävän voimakkaampien 

virtauksien tuomaa etua vaelluksessa. 

 

4.2. Pituuden vaikutus liikkeellelähtösuuntaan 

Tornionjoella radiolähettimillä merkityistä taimenista keskiarvopituuttaan pienempikokoiset 

palasivat todennäköisemmin merelle merkinnän jälkeen. Havainto on linjassa niin hypoteesini, kuin 

aiemmin muualla saatujen tutkimustulosten kanssa, missä pienempien ja nuorempien taimenten on 

havaittu talvehtivan vastaavalla tavalla joen alaosilla, ja palaavan vielä sen jälkeen keväällä merelle 



35 

 

kasvamaan  (Aarestrup ym., 2002; Rikardsen ym., 2007). Suuret taimenet jatkavat talvehtimisen 

jälkeen keväällä ylävirtaan kutemaan (Klemetsen ym., 2003). Taimenten pituuden vaikutus niiden 

liikkumiseen merkinnän jälkeen liittynee taimenten luonnolliseen vaelluskiertoon.  

 

4.3. Meritaimenen kutualueet 

Tornionjoella tehty taimenten radiotelemetriatutkimus antoi uutta, yksilötason tietoa kalojen 

kutualueista ja kalojen jakautumisesta kutualueiden välillä. Tornionjoella taimenen kutualueiksi on 

historiallisten tietojen ja sähkökalastuksen (Luke 2020d) perusteella arvioitu useita Tornionjoen 

valuma-alueen sivujokia ja taimenen levittäytymisen ylärajaksi on arvoitu Suomen puolella Jietajoki 

ja Ruotsin puolella Parkajoen pohjoisimmat osat ja Ounisjoki (Palm ym., 2019). Tutkimuksessa ylin 

taimenhavainto saatiin Palojokisuulta, joka sijaitsee arvioidun levittäytymisen ylärajan alapuolella, 

kuten muutkin tutkimuksessa saadut havainnot. 

 

Tutkimuksessa taimenia havaittiin kutuaikana monilla taimenen lisääntymisalueiksi tiedetyillä 

sivujoilla, mikä tukee näkemystä meritaimenen levittäytymisalueesta Tornionjoella. Tutkimuksen 

aikana eniten kaloja havaittiin kutuaikaan yksittäisistä sivujoista Äkäsjoelta, minkä perusteella 

Äkäsjokea voidaan pitää tällä hetkellä merkittävänä ja tärkeänä meritaimenen kutualueena, kuten 

hypoteesissani olin ennustanut. Tämä vahvistaa myös muun muassa sähkökoekalastuksista saatuja 

tuloksia. Radiotelemetriaseurannassa seuraavaksi suosituimpia kutujokia olivat Naamijoki ja 

Parkajoki, joiden on historiallisesti arvioitu olleen hyviä meritaimenjokia, joten havainnot osoittavat 

niiden edelleen olevan tärkeitä alueita meritaimenen lisääntymiselle. Myös muut tutkimuksessa 

tehdyt havainnot kutuaikaisista sivujoista olivat aiemmin meritaimenjoiksi arvioituja. 

Mielenkiintoisesti useita taimenia oli myös pääuoman puolella kutuaikaan, mikä on poikkeus, koska 

pääuomaa ei ole pidetty sopivana taimenen kudulle. Koska paikannuksia tehtiin vain kerran viikossa, 

on myös mahdollista, että nämä taimenet ovat käyneet lyhyen vierailun jossain lähistöllä olevassa 

sivujoessa. Tätä ajatusta tukee vuonna 2020 saatu tieto Pakajoelta, missä jokisuun lähellä pääuomassa 

ollut taimen kävi vain muutaman päivän vierailun kutuaikaan joella tallentuen väliaikaisesti 

asennettuun automaattiseen kuunteluasemaan. 
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4.4. Meritaimenen talvehtiminen 

Taimenten talvehtimisalueista Tornionjoella on tiedetty ennestään kovin vähän. On oletettu, että 

taimen todennäköisesti talvehtii joen alajuoksulla, mutta murtovesialueena Itämeressä myös meressä 

talvehtivia yksilöitä on havaittu  (Jonsson & Jonsson, 2002; Klemetsen ym., 2003). 

Radiotelemetriaseurannan tulokset tukivat tätä oletusta, sillä taimenten havaittiin suosivan 

talvehtimisalueinaan Torniossa sijaitsevan Kukkolankosken alapuolista aluetta. Talvehtimisalueita 

merestä nouseville taimenille määrittävät kosket, sillä taimen ei nouse liian kovan virtausnopeuden, 

eli käytännössä liian ison kosken yli noustessaan talvehtimaan (Jonsson & Jonsson, 2002). 

Paikannushavaintojen mukaan Kukkolankoski mahdollisesti toimiikin nousuesteenä talvehtiville 

taimenille, sillä Kukkolankosken yläpuolella talvehtineet taimenet olivat nousseet sen ohi jo ennen 

vesien viilenemistä (elo-syyskuu). Tässä tulokseni olivat hyvin linjassa hypoteesini kanssa. Talven 

aikana tehtyjen paikannusten perusteella taimenet liikkuvat kuitenkin talven aikana 

talvehtimisalueella ja havaintoja tehtiin talvella myös Kukkolankosken koskialueelta. Tulokset ovat 

hyvin pitkälti linjassa Tenojoen vastaavassa tutkimuksessa saatujen tuloksien kanssa (Kanniainen 

ym., 2014), missä valtaosa merkityistä taimenista talvehti alimman suuren kosken alla. 

 

Pohjoisemmassa, kuten Pellossa tai Kolarissa talvehtineista taimenista suurin osa oli kudulta palaavia 

kaloja, jotka eivät syksyllä kudun jälkeen ole ehtineet sen kauemmaksi kutualueeltaan ennen veden 

lämpötilojen laskua ja talvehtimiskauden alkua  (Klemetsen ym., 2003). Osa pohjoisemmista 

talvehtijoista oli kuitenkin myös kutuvaellustaan jatkavia taimenia, jotka liikkuivat 

talvehtimisalueilleen jo ennen talvehtimiskauden alkua. Havainnot sivujoissa talvehtineista 

taimenista olivat yllättäviä, koska aiempien tutkimusten perusteella sivujoissa talvehtimista ei osattu 

odottaa. Taimenten talvehtimisalueilla on aiemman tutkimustiedon perusteella tärkeää olla tarpeeksi 

syvää vettä (Jonsson & Jonsson, 2011), joten oletettavasti näistä joista löytyy taimenille tarpeeksi 

syviä talvehtimiseen sopivia alueita. Tenojoen aineistossa (Kanniainen ym., 2014) sivujoissa 

talvehtivia taimenia ei ilmennyt, ja Tenojoen taimenet ylipäätään vaikuttivat tulosten perusteella 

talvehtivan pääosin joen alajuoksulla, myös kudun jälkeen. Nämä tulokset ovat Tornionjoen tuloksiin 

verrattuna eriäviä, joten populaatioiden välillä vaikuttaisi olevan eroja, vaikka jokikompleksit ovatkin 

melko samoilla leveyspiireillä. 
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4.5. Tutkimuksen rajallisuus 

Aineistoni verrattain pienen koon takia tuloksia voidaan pitää osittain suuntaa antavina, ja ne 

tarkentuvat, kun aineistoa saadaan lisää. Merkittyjen kalojen määrä on myös joen kokoon 

suhteutettuna pienehkö ja merkintäpaikat rajalliset, joten kutualueita on voinut jäädä havaitsematta. 

Tutkimukseni perusteella ei voi siis sulkea pois, etteikö taimen lisääntyisi muissa Tornionjoen 

sivujoissa. Lisäksi sivujokien väliset kalamäärien suhteet voivat olla erilaisia kuin vain merkittyjen 

kalojen seurannoissa havaitut. Taimenten vaelluskäyttäytyminen joissa on myös sekä joen 

habitaatista, että erityisesti leveyspiiristä riippuvaista  (L'abee-Lund, 1989), joten tutkimustulokset 

soveltuvat parhaiten sovellettaviksi saman kokoluokan pohjoisilla joilla.  

 

4.6. Aineiston jatkokäyttö 

Opinnäytetyön aineisto oli osa käynnissä olevaa tutkimushanketta, joten aineistoa kertyy edelleen 

lisää. Lisäksi tässä opinnäytetyössä aineiston käsittelyssä keskityttiin taimenen 

perusvaelluskäyttäytymisen, kutualueiden ja talvehtimisalueiden kuvaamiseen eikä näin ollen 

käytetty aineistoa koko laajuudessaan. Tässä opinnäytetyössä ei esimerkiksi ollut mukana taimenten 

iänmääritys- ja geneettistä aineistoa, eikä vähäisestä yksilömäärästä johtuen ole tehty myöskään 

tarkempia tarkasteluja muun muassa koon vaikutuksista vaellusnopeuksiin, talvehtimisalueisiin tai 

merelle paluun ajankohtaan. Aineistosta olisi jatkossa mielenkiintoista selvittää iänmääritystietojen 

ja kokotietojen yhdistämisen avulla, löytyisikö taimenten koon ja iän yhdistelmästä sen 

liikkumissuuntaa ja kutuvaelluksen aloittamista selittävää yhteyttä tai raja-arvoa. Tämä kuitenkin 

mahdollisesti vaatisi esimerkiksi pieninä merkittyjen taimenten uudelleen kiinniottoa 

uusintamittauksen saamiseksi kutuaikaan, ja vaatisi varmasti uudenlaista tutkimusmenetelmää 

nykyisen radiotelemetrian lisäksi. Vaihtoehtoisesti taimenten kasvusta voisi tehdä arvion, ja verrata 

arvioita kudulle meneviin taimeniin. Sen ansiosta taimenten pyynnin alamittaa voitaisiin tarkentaa, 

ja esimerkiksi parhaassa kutuiässään olevia taimenia rauhoittaa koon perusteella ja näin mahdollistaa 

paremmin onnistunut kutu Tornionjoen vesistössä. 

 

Myös esimerkiksi talvehtimisalueiden valintaan vaikuttavia tekijöitä voidaan jatkossa selvittää 

aineistosta. Erityisesti sivujoissa talvehtineiden yksilöiden tietoja, kuten kokoa tai edellisten kutujen 

määrää vertaamalla pääuomassa talvehtineiden vastaaviin, ja toisaalta muun muassa sivujoista 

kerätyn vedenlämpötila-aineiston tarkastelemisella voidaan tuottaa uusia tuloksia. 
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Kutualueiden valinnan suhteen voidaan jo kerätystä aineistosta vertailla vastaavatko valitut 

kutualueet taimenista määritettyä geneettistä alkuperää. Lisäksi geneettistä aineistoa tutkimalla 

voidaan selvittää, millä alueilla merkittyjen taimenten alkuperät ovat. Lisäksi myös genetiikkaa ja 

iänmäärityksiä voidaan vertailla keskenään, ja selvittää, onko eri alkuperää olevilla taimenilla eroja 

esimerkiksi jokipoikasvuosien tai merivuosien määrässä. 

 

4.7. Mahdolliset jatkotutkimukset 

Jatkotutkimuksena voitaisiin yhdistää Tornionjoen aineistoa esimerkiksi Tenojoelta kerätyn 

vastaavanlaisen radiotelemetriadatan kanssa, ja selvittää, onko Suomen rajajokien meritaimenten 

kutuvaelluskäyttäytymisissä yhtäläisyyksiä, vaikka joet laskevat eri meriin. Joet sijaitsevat osin 

samoilla leveyspiireillä, joten vaelluskäyttäytymisen pitäisi olla sen perusteella suhteellisen 

samanlaista. Tähän vertailuun voisi myös liittää tietoa muista Suomessa tai Pohjois-Ruotsissa 

tehdyistä tutkimuksista. Tämän yhteisaineiston avulla saataisi mahdollisesti luotua Pohjois-Suomen 

taimenten vaelluskäyttäytymiseen malleja, joita voisi soveltaa muillekin vastaavien leveyspiirien 

populaatioille. 

 

Lisäksi tulevaisuudessa olisi hyvä selvittää lisää Tornionjoen taimenen geneettistä erilaisuutta. Osana 

tätä projektia kerätyt geneettiset näytteet antavat jo hyvää pohjaa tutkimuksille, mutta lisää näytteitä 

varmasti vaaditaan laajemman otannan saamiseksi. Geneettisen muuntelun selvittäminen on tärkeää, 

jotta nähdään koko kannan geenipoolin laajuus; tuleeko geenivirtaan uusia geenejä, vai onko 

geenipooli supistumaan päin. Geenipoolin supistuminen voi altistaa taimenia niin perinnöllisille kuin 

ympäristötekijöistäkin johtuville sairauksille. 

 

Lisäksi taimenien seurantatutkimus merellä voisi antaa lisätietoa niin taimenten syönnösvaelluksesta 

kuin myös talvehtimisesta merellä. Akustinen telemetriatutkimus voisi olla mahdollista toteuttaa 

esimerkiksi venein seuraten, jos rahoitusta löytyy. Samalla myös taimenten merikuolleisuutta voitaisi 

päästä seuraamaan, ja suhteuttaa esimerkiksi kalastusrajoituksia kuolleisuuden mukaan. 
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5. Yhteenveto 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää Tornionjoen meritaimenen vaelluskäyttäytymisen 

pääpiirteet, kutualueet ja käyttäytyminen kudun jälkeen vuosien 2018–2020 aikana kerätyn merkintä- 

ja radiotelemetria-aineiston perusteella. Tutkimuskysymykseni käsittivät yleisesti Tornionjoen 

meritaimenen kutuvaelluskäyttäytymisen selvittämisen, meritaimenen pituuden vaikutuksen 

taimenen talvehtimisen jälkeiseen käytökseen ja Tornionjoen meritaimenen kutualueiden sekä 

talvehtimisalueiden selvittämisen. 

 

Opinnäytetyöni aineisto perustui Suomen Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Ruotsin 

Maatalousyliopiston (SLU) yhteistyössä toteuttamaan hankkeeseen, jossa selvitetään lohen ja 

meritaimenen kutuvaelluskäyttäytymistä Tornionjoen vesistössä radiotelemetriikan avulla. Hankkeen 

tavoite on kutuvaelluskäyttäytymisten selvittämisen lisäksi saada lisätietoa kutualueista ja kalojen 

jakautumisesta niiden välillä sekä kalojen käyttäytymisestä kudun jälkeen ja niiden selviytymisestä. 

Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää vaelluskalakantojen kalastuksen 

sääntelyssä. 

 

Meritaimenen vaelluskäyttäytymisen tunteminen on avainasemassa taimenen suojelun kannalta. 

Koska meritaimen on vaeltava laji, on sillä useita erilaisia elinympäristövaatimuksia elinkierron 

vaiheestaan riippuen. Erityisesti kutualueiden tunteminen Tornionjoen vesistössä parantaa 

mahdollisuuksia kohdennettuihin suojelutoimiin. Kutujokien tuntemus mahdollistaa myös entistä 

tehokkaammin suunnatut jokipoikasten sähkökalastukset kutualueilla. Sähkökalastuksia on toteutettu 

Suomessa muun muassa Naamijoella, Pakajoella ja Äkäsjoella, mutta tarkan paikkatietodatan 

ansiosta sähkökalastuksia voidaan nyt keskittää entistä tarkemmin varmoille kutualueille, eikä 

satunnaisesti pitkin jokia. Esimerkiksi syksyllä 2020 Naalastojoesta (Naamijoen sivujoki, jossa 

syksyllä oli kaksi kutevaa taimenta) saatuja paikannusaineistoja voidaan hyödyntää, kun alueelle 

suunnitellaan uusia sähkökoekalastusalueita. Sähkökoekalastuksen avulla pystytään seuraamaan 

taimenten vuosittaista poikasmäärää, ja mahdollisesti vahvistamaan suojelutoimia todistetusti 

tärkeillä kutualueilla. 

 

Taimenten koon vaikutuksen liikkeellelähtösuuntaan talvehtimisen jälkeen selvittäminen voi auttaa 

tulevaisuudessa luomaan kalastukselle ala- ja ylämittarajoja. Kudulle lähtevät yksilöt ovat kannalle 
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tärkeitä, ja kun kudulle menevien koko tunnetaan, voidaan ne rajata kalastuksesta pois. Tornionjoelta 

kerättyä aineistoa voidaan yhdistää esimerkiksi Tenojoen vastaavien mittauksien kanssa, ja luoda 

näin yleisempiä malleja, joiden perusteella kalastusrajoituksia luodaan. Kokorajoitukset voisivat nyt 

tehdyn tutkimuksen perusteella olla erilaiset eri vuodenaikoihin, taimenen vaelluskiertoon pohjaten. 

 

Taimenen talvehtimisalueiden tuntemus parantaa mahdollisuuksia rauhoittaa taimenen talvehtimisen 

kannalta oleellisia alueita muulta käytöltä. Lisäksi pohjoisempien talvehtimisalueiden ja 

talvehdittavien sivujokien lisätutkimuksella talvehtimisalueiden määrää voidaan mahdollisesti lisätä 

elinympäristöjen ennallistamisen avulla, samoin kuin kutujoille on jo vuosia tehty. Talvehtivien 

taimenten mereen siirtymisen aikataulu ja sen riippuvuus ympäristöolosuhteista on myös tärkeää 

tietää, jotta esimerkiksi vastaavien merkitsemistutkimuksien kalastukset voidaan ajoittaa oikein. 

 

Tornionjoella meritaimenen kutuvaellus vaikuttaisi olevan kaksivuotinen tutkimusaineistoni 

perusteella, mutta taimenista osa talvehtii joessa ennen kutua ja osa kudun jälkeen. Itse aktiivinen 

vaellusaika joessa vaikuttaisi olevan suhteellisen pitkä, mikä kertoo siitä, että Tornionjoessa on 

kesäisinkin melko paljon meritaimenia matkalla kudulleen. Tämä vahvistaa päätöstä rauhoittaa koko 

Tornionjoki luonnonvaraisen meritaimenen kalastukselta, sillä kutuvaelluksellaan olevat yksilöt ovat 

taimenkannan arvokkain osa, ja varmistavat kannan jatkuvuuden. 
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Koo

-di 

Taajuu

s 

Pituus Vapautus

- päivä 

Vapautus 

ylä/ ala-

virralla 

Merellä

/ ei 1/0 

Ylös/ alas Sijainti 

kesällä 

2018 

Sijainti 

kutuaika 

2018 

Sijainti 

talvella 

2018–2019 

Sijainti kesällä 

2019 

Sijainti 

kutuaika 2019 

Sijainti talvella 

2019–2020 

Sijainti kesällä 

2020 

Sijainti kutuaika 

2020 

1 138.300 79 3.6.2018 Ylä 1 Ylös Naami-

joki 

Naami-

joki 

Pello Meressä Svanstein Pello Naamijoki Naalastojoki 

21 138.300 72 12.6.2018 Ylä 1 Alas Meres-

sä 

Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

69 138.300 62 29.6.2018 Ala 1 Alas Meres-

sä 

Kuollut/ 

merkki 
palautettu 

Kuollut Kuollut Kuollut Kuollut Kuollut Kuollut 

132 138.300 48 9.10.2018 Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 
alas 

Ei Ei Vaarankoski Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

133 138.300 64 9.10.2018 Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 
ylös 

Ei Ei Vaarankoski Pello-Parkajoki Parka/Merasjoki Merasjoki Meressä Matkakoski 

134 138.300 51 9.10.2018 Ala 0 Jäi paikal-

leen, siitä 

alas 

Ei Ei Vaarankoski Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

135 138.300 57 9.10.2018 Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 

alas 

Ei Ei Vaarankoski Meressä Tuohmaanranta Kukkola Matkakoski-

Parkajoki 

Parkajoki 

136 138.300 62 15.10.201
8 

Ala 1 Jäi paikal-
leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ylirantatie Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

137 138.300 54 15.10.201
8 

Ala 1 Jäi paikal-
leen, siitä 

alas 

Ei Ei Vaarankoski-
Kukkola 

Meressä Meressä Meressä Kalix-Äkäsjoki Äkäsjoki 

138 138.300 54 16.10.201

8 

Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 
alas 

Ei Ei Vaarankoski Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

139 138.300 52 16.10.201

8 

Ala 0 Ylös Ei Ei Kukkolan-

koski 

Vuennon-

Kattilakoski 

Muurassaari, 

Svanstein 

Turtola Kuittasojan suu Kuittasojan suu 

140 138.300 52 17.10.201
8 

Ala 1 Jäi paikal-
leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ylirantatie 82 Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

141 138.300 55 17.10.201
8 

Ala 0 Jäi paikal-
leen, siitä 

ylös 

Ei Ei Ylirantatie 60 Flyykärinpää Korvan 
yläpuolella, 

SWE 

Flyykärinpää/ 
kuollut 

Flyykärinpää/ 
kuollut 

Flyykärinpään 
yläpuoli/kuollut 

142 138.300 74 17.10.201
8 

Ala 1 Ensin ylös, 
sitten alas 

Ei Ei Kukkolan-
koski 

Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

143 138.300 52 17.10.201

8 

Ala 0 Ensin ylös, 

sitten alas 

Ei Ei Kukkolan-

koski 

Meressä Ylirantatie 

eteläpää 

Kukkolankoski Vuennonkoski-

Pello-

Kukkolankoski 

Kukkolankoski 

144 138.300 50 17.10.201

8 

Ala 1 Alas Ei Ei Vaarankoski Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

145 138.300 48 8.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä/ 

Kemijoki 

Meressä Työväentalonranta Meressä Vuennonkosken 

yläpuolella 

146 138.300 56 9.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 
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149 138.300 56 9.5.2019 Ala 1 Ylös Ei Ei Ei Vuennonkoski-

Äkäsjoki 

Vesisarennivat, 

Äkäsjoki 

Kolari Meressä Kiviranta 

148 138.300 50 10.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

150 138.300 54 10.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä Koskenranta Tuohmaanranta Meressä-

Vuennonkoski 

Vuopionrannan 

yläpuolella 

101 138.300 53 10.5.2019 Ala 0 Ylös Ei Ei Ei Vuennonkoski-
Saukko-

mukanmaa 

Mustiojansuu Kaalamanniemi, 
Soutuniva/ kuollut 

Soutuniva/ kuollut Soutuniva/ kuollut 

102 138.300 68 10.5.2019 Ala 1 Ylös Ei Ei Ei Matkakoski-

Äkäsjoki 

Äkäsjoki Kolari Meressä Yli-Vojakkala 

103 138.300 64 13.5.2019 Ala 0 Ylös Ei Ei Ei Vuennonkoski-

Napapiiri 

Outinenvägen, 

Kylänsaari, 

SWE 

Ratasjoki 

tienhaara 

Alainen Ratasjoki/ 

kuollut 

Alainen 

Ratasjoki/kuollut 

104 138.300 74 13.5.2019 Ala 1 Ylös Ei Ei Ei Jauhosuvanto-

Äkäsjokisuu 

Äkäsjoki Kolari Meressä Kiviranta 

106 138.300 56 17.5.2019 Ala 0 Alas Ei Ei Ei Tornio-

Oravaisensaaren 
alapuoli 

Sölkäsaaren 

alapuoli 

Oravaisensaaren 

alapuoli/ kuollut 

Oravaisensaaren 

alapuoli/ kuollut 

Oravaisensaaren 

alapuoli/ kuollut 

105 138.300 60 17.5.2019 Ala 0 Alas Ei Ei Ei Kiviranta-

Kirkkopudas 

Kirkkopudas, 

Kromitien silta/ 

kuollut 

Kirkkopudas, 

Kromitien silta/ 

kuollut 

Kirkkopudas, 

Kromitien silta/ 

kuollut 

Kirkkopudas, 

Kromitien silta/ 

kuollut 

107 138.300 53 17.5.2019 Ala 1 Ylös Ei Ei Ei Matkakoski-

Naamijoki 

Naamijoki Naamijoki Meressä Meressä 

109 138.300 59 19.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä Meressä Kukkolankoski Vuennonkoski-
Äkäsjoki 

Äkäsjoki 

108 138.300 53 19.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

110 138.300 53 19.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä Prännärin 

uimaranta 

Prännärin 

uimaranta/ kuollut 

Prännärin 

uimaranta/ kuollut 

Prännärin 

uimaranta/ kuollut 

111 138.300 65 19.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä/ 
Kemijoki 

Meressä Meressä Meressä Meressä 

112 138.300 66 20.5.2019 Ala 0 Ylös Ei Ei Ei Vuennonkoski-

Honkasuvanto 

Koskenniemi Väylänvarrentie 

194/ kuollut 

Väylänvarrentie 

194/ kuollut 

Väylänvarrentie 

194/ kuollut 

113 138.300 55 20.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

114 138.300 52 21.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä Meressä Meressä Meressä Meressä 

115 138.300 56 21.5.2019 Ala 0 Alas Ei Ei Ei Tornio-
Tanskinsaari 

Lohikentäntie 
etelä 

Tanskinsaari/ 
kuollut 

Tanskinsaari/ 
kuollut 

Tanskinsaari/ 
kuollut 

118 138.300 82 22.5.2019 Ala 1 Ensin alas, 

sitten ylös 

Ei Ei Ei Meressä-Pello Koivulahti 

Rajala 

Väylänvarrentie, 

Unhola/ kuollut 

Väylänvarrentie, 

Unhola/ kuollut 

Väylänvarrentie, 

Unhola/ kuollut 

119 138.300 62 22.5.2019 Ala 0 Ylös Ei Ei Ei Kattilakoski-

Kihlanki 

Äkäsjokisuu Kolarinsaaren 

sillan alla/kuollut 

Kolarinsaaren 

sillan alla/kuollut 

Kolarinsaaren 

sillan alla/kuollut 

120 138.300 62 23.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä Revonsaari SWE Nivanpää Nivanpää Jokivarrentie 

3198, 

Rautionpäänkuja 

122 138.300 63 24.5.2019 Ala 1 Ylös Ei Ei Ei Kattilakoski-

Parkajoki 

Parkajoki Parkajokisuu Meressä Meressä 

125 138.300 58 30.5.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Meressä Tornio Flyykärinpää Vuennonkoski-

Pello 

Anttis, SWE 
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124 138.300 59 2.6.2019 Ala 0 Ylös Ei Ei Ei Matkakoski-

Jauhosuvanto 

Jauhosuvanto/ 

kuollut 

Jauhosuvanto/ 

kuollut 

Jauhosuvanto/ 

kuollut 

Jauhosuvanto/ 

kuollut 

439 138.300 70 18.6.2019 Ylä 0 Ylös Ei Ei Ei Äkäsjoki Äkäsjoki Teikosuvanto Lempeän suvanto Lempeän suvanto 

438 138.300 64 7.6.2019 Ylä 1 Ensin ylös, 

sitten alas 

Ei Ei Ei Äkäsjokisuu-

Visanto- 

meressä 

Svanstein gård Unhola Pakamukka-

Visanto-

Pakamukka 

Harriniva 

437 138.300 62 13.6.2019 Ylä 1 Ylös Ei Ei Ei Äkäsjoki Kuerjoki Saariputaantie 

pohjoinen 

Pello-meressä Tornio 

436 138.300 85 18.6.2019 Ylä 1 Jäi paikal-

leen, siitä 
ylös 

Ei Ei Ei Äkäsjokisuu-

Kolari 

Äkäsjoki Lappeantie 65 Meressä Meressä 

339 138.300 65 14.8.2019 Ylä 0 Alas Ei Ei Ei Ei Ruskola, 

Karjosaari, SWE 

Flyykärinpää Flyykärinpää/ 

kuollut 

Flyykärinpää/ 

kuollut 

433 138.300 68 7.9.2019 Ala 0 Jäi paikal-

leen, siitä 

ylös 

Ei Ei Ei Ei Tuohmaanranta Tuohmaanranta Matkakoski-

Vuennonkoski 

Hietaniemi, SWE 

434 138.300 62 7.9.2019 Ala 1 Ylös Ei Ei Ei Ei Matkakoski Toranda Meressä Kiviranta 

330 138.300 60 10.9.2019 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Ei Työväentalon 
ranta 

Yliranta 149 Meressä Meressä 

427 138.300 51 17.9.2019 Ala 1 Ylös Ei Ei Ei Ei Tuohmaanranta Jokivarrentie 1319 Meressä Meressä 

429 138.300 61 18.9.2019 Ala 0 Alas Ei Ei Ei Ei Tuohmaanranta Kiviranta Torpin 

liikennevalot/ 

kuollut 

Torpin 

liikennevalot/ 

kuollut 

428 138.300 61 18.9.2019 Ala 0 Ylös Ei Ei Ei Ei Tuohmaanranta Kukkolankoski Vuennonkoski-

Palojokisuu 

Palojokisuu 

422 138.300 52 20.9.2019 Ala 1 Ylös Ei Ei Ei Ei Tuohmaanranta Nivanpää Merellä Vuennonkoski 

424 138.300 51 20.9.2019 Ala 0 Alas Ei Ei Ei Ei Työväentalon 
ranta 

Tornio Torpin 
liikennevalot/ 

kuollut 

Torpin 
liikennevalot/ 

kuollut 

425 138.300 66 24.9.2019 Ala 0 Jäi paikal-

leen, siitä 
ylös 

Ei Ei Ei Ei Ei Kukkolankoski Matkakoski-

Vuennonkoski 

Vuennonkoskelta 

alas 

421 138.300 64 24.9.2019 Ala 1 Jäi paikal-

lee, siitä 
alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Jokivarrentie 1319 Tornio-Parkajoki Parkajoki 

420 138.300 60 24.9.2019 Ala 0 Jäi paikal-

leen, siitä 

ylös 

Ei Ei Ei Ei Ei Oravaisensaaren 

yläosa 

Kukkolankoski Kukkolankoski 

349 138.300 55 24.9.2019 Ala 0 Jäi paikal-

leen 

Ei Ei Ei Ei Ei Tuohmaanranta Tuohmaanranta? Tuohmaanrannan 

lähellä? 

419 138.300 65,5 24.9.2019 Ala 0 Jäi paikal-

leen, siitä 
alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Jokivarrentie 1319 Merellä Yli-Vojakkalan 

eteläosa 

418 138.300 74 24.9.2019 Ala 0 Jäi paikal-

leen, siitä 
ylös 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 

pohjoisosat 

Matkakoski-

Jauhosuvanto 

Jauhosuvannon 

yläpuolella 

416 138.300 51 24.9.2019 Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Jokivarrentie 1319 Merellä Meressä 
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415 138.300 74 26.9.2019 Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Vaarankoski Merellä Kuollut/merkki 

palautettu 

414 138.300 60 26.9.2019 Ala 0 Jäi paikal-

leen, siitä 
ylös 

Ei Ei Ei Ei Ei Jokivarrentie 1319 Matkakoski-

Pakamukka 

Pakajoki 

413 138.300 50 26.9.2019 Ala 0 Jäi paikal-

leen 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 

pohjoisosat 

Yliranta 

pohjoisosat? 

Tuohmaanrannan 

lähellä? 

412 138.300 66 27.9.2019 Ala 0 Jäi paikal-
leen, siitä 

ylös 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 
pohjoisosat 

Matkakoski-
Vuennonkoski 

Pekanpää 

411 138.300 61 28.9.2019 Ala 1 Jäi paikal-
leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 
pohjoisosat 

Tornio Matojokisuu 

409 138.300 53 6.10.2019 Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 
alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 

pohjoisosat 

Merellä Meressä 

406 138.300 57 7.10.2019 Ala 0 Jäi paikal-

leen 

Ei Ei Ei Ei Ei Jokivarrentie 1319 Yliranta 161? Yliranta? 

403 138.300 63 7.10.2019 Ala 0 Jäi paikal-
leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Jokivarrentie 1319 Kiviranta 
uimaranta 

Kiviranta 
uimaranta/ kuollut 

408 138.300 65 7.10.2019 Ala 1 Jäi paikal-
leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 60A Merellä Meressä 

402 138.300 57 7.10.2019 Ala 1 Jäi paikal-
leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Tuohmaanranta Merellä Meressä 

405 138.300 53 8.10.2019 Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 
alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Tuohmaanranta Merellä Meressä 

332 138.300 68 8.10.2019 Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 
alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Työväentalonranta Merellä Meressä 

326 138.300 64 8.10.2019 Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 

pohjoisosat 

Merellä Meressä 

331 138.300 60 9.10.2019 Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 

pohjoisosat 

Merellä Meressä 

327 138.300 61 11.10.201

9 

Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ei Ei Ei ? Merellä Meressä 

323 138.300 54 12.10.201
9 

Ala 1 Jäi paikal-
leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Tuohmaanranta Merellä Kiviranta 

321 138.300 57 12.10.201

9 

Ala 0 Jäi paikal-

leen, siitä 
ylös 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 

pohjoisosat 

Matka-

Vuennonkoski 

Vuennonkoski 
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324 138.300 52 12.10.201

9 

Ala 1 Jäi paikal-

leen, siitä 

alas 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 

pohjoisosat 

Merellä Meressä 

325 138.300 55 12.10.201

9 

Ala 0 Jäi paikal-

leen 

Ei Ei Ei Ei Ei Oravaisensaaren 

yläosa 

Työväentalon 

ranta 

Työväentalon 

ranta/kuollut 

320 138.300 57 15.10.201

9 

Ala 1 Alas Ei Ei Ei Ei Ei ? Merellä Meressä 

318 138.300 65 15.10.201

9 

Ala 0 Jäi paikal-

leen, siitä 
ylös 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 

pohjoisosat 

Matkakoski Matkakoski? 

329 138.300 67 15.10.201

9 

Ala 0 Jäi paikal-

leen, siitä 
ylös 

Ei Ei Ei Ei Ei Yliranta 

pohjoisosat 

Matkakoski-

Jauhosuvanto 

Soutuniva 

319 138.300 64 16.10.201

9 

Ala 0 Alas Ei Ei Ei Ei Ei Tornio/ kuollut Kuollut Kuollut 

91 138.420 70 16.5.2020 Ala 0 Ylös Ei Ei Ei Ei Ei Ei Vuennonkoski Vuennonkoski 

92 138.420 65 16.5.2020 Ala 0 Ylös Ei Ei Ei Ei Ei Ei Matkakoski-
Vuennonkoski 

Kukkolan yläpuoli 

93 138.420 52 17.5.2020 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Ei Ei Ei Merellä Meressä 

94 138.420 58 20.5.2020 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Ei Ei Ei Merellä Meressä 

95 138.420 49 21.5.2020 Ala 0 Jäi paikal-

leen 

Ei Ei Ei Ei Ei Ei Oravaisensaaren 

alaosa 

Oravaisensaaren 

alaosa 

96 138.420 53 21.5.2020 Ala 0 Ylös Ei Ei Ei Ei Ei Ei Matkakoski-
Naamijoki 

Lohikankaan 
alapuoli 

97 138.420 58 21.5.2020 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Ei Ei Ei Merellä Meressä 

98 138.420 52 22.5.2020 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Ei Ei Ei Merellä Meressä 

99 138.420 63 23.5.2020 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Ei Ei Ei Merellä-

Kirkkopudas 
Röyttäntien silta 

Kirkkopudas 

Röyttäntien silta 

100 138.420 64 23.5.2020 Ala 0 Ylös Ei Ei Ei Ei Ei Ei Matkakoski-

Naamijoki 

Naalastojoki 

101 138.420 56 24.5.2020 Ala 1 Alas Ei Ei Ei Ei Ei Ei Merellä Kiviranta 

102 138.420 64 24.5.2020 Ala 0 Ylös Ei Ei Ei Ei Ei Ei Vuennonkoski Vuennonkoski 

103 138.420 59 24.5.2020 Ala 0 Jäi paikal-
leen 

Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kukkolan yläpuoli Kukkolan yläpuoli 

 


	1. Johdanto
	1.1. Taimen lajina
	1.2. Taimenen tyypit
	1.3. Meritaimenen elinkierto
	1.3.1. Poikasvaihe joessa
	1.3.2. Smolttiutuminen ja smolttivaellus
	1.3.3. Kasvu merellä
	1.3.4. Nousuvaellus joelle

	1.4. Suomen meritaimenkannat
	1.4.1 Tornionjoen meritaimen

	1.5. Tutkimuksen tavoitteet

	2. Menetelmät
	2.1. Radiotelemetria tutkimusmuotona
	2.1.1 Kalan radiotelemetriamerkintätavat

	2.2. Tutkimusalue
	2.3. Meritaimenten merkintä
	2.3.1. Radiolähettimen asennus
	2.3.2. Meritaimenien seuranta

	2.4. Aineiston käsittely
	2.5. Tilastolliset menetelmät

	3. Tulokset
	3.1. Meritaimenen vaelluskäyttäytyminen
	3.2. Pituuden ja liikkeellelähtösuunnan riippuvuus
	3.3. Meritaimenen kutualueet
	3.4. Meritaimenen talvehtimisalueet ja paluu merelle

	4. Pohdinta
	4.1. Meritaimenen vaelluskäyttäytyminen
	4.2. Pituuden vaikutus liikkeellelähtösuuntaan
	4.3. Meritaimenen kutualueet
	4.4. Meritaimenen talvehtiminen
	4.5. Tutkimuksen rajallisuus
	4.6. Aineiston jatkokäyttö
	4.7. Mahdolliset jatkotutkimukset

	5. Yhteenveto
	6. Kiitokset
	Kirjallisuus

