Taimenistutukset ja istutuspaikkojen
sähkökoekalastukset Paimionjoella
2017

Teksti ja kuvat: Ville Ojala

Sisällys
1.

Kalaisia koskia Paimionjokeen -hanke ....................................................................................................... 1

2.

Mäti-istutukset .......................................................................................................................................... 2

3.

Poikasistutukset......................................................................................................................................... 4

4.

Istutuspaikkojen sähkökoekalastukset ...................................................................................................... 5
4.1 Vesanoja .................................................................................................................................................. 5
4.2 Kairajärven laskupuro .............................................................................................................................. 6
4.3 Tuimalankoski .......................................................................................................................................... 8
4.4 Ihmistenoja ............................................................................................................................................ 11
4.5 Holmankoski .......................................................................................................................................... 13
4.6 Närpinkoski ............................................................................................................................................ 15
4.7 Sähkökoekalastusten yhteenveto.......................................................................................................... 17

5.

Vastalypsetyn mädin haudontatesti ........................................................................................................ 18

Lähteet ............................................................................................................................................................. 20

1. Kalaisia koskia Paimionjokeen -hanke
Kalaisia koskia Paimionjokeen on Paimionjoki-yhdistyksen 1.9.2015 alkanut leader-osarahoitteinen
hanke, jolle on haettu tukea Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneilta. Hanke kestää vuoden 2017
loppuun asti.
Hankkeen tavoitteena on selvittää taimenen poikasten selviytymistä Paimionjoen voimalaitospatojen yläpuolisilla vesialueilla. Hankkeessa istutettiin Paimionjoelle taimenen silmäpisteasteella olevaa taimenen mätiä mätirasioissa talvien 2015 – 2016 sekä 2016 – 2017 aikana. Vastakuoriutuneita taimenen poikasia istutettiin joihinkin kohteisiin keväällä 2017. Taimenen poikasten selviytymistä tutkittiin syksyllä tehtävin sähkökoekalastuksin. Lisäksi taimenen vastalypsetyn mädin haudontaa luonnonvesissä testattiin talven 2016 - 2017 aikana.
Taimen (Salmo trutta) on lohikaloihin kuuluva virtavesikutuinen kala. Taimen nousee meressä tai
järvessä vietettyjen kasvuvuosien jälkeen lisääntymään synnyinpaikoilleen jokeen ja erityisesti
joen sivupuroihin. Osa taimenista voi myös viettää koko elämänsä joessa. Suomen taimenkannat
ovat taantuneet erityisesti jokien rakentamisen, perkausten, säännöstelyn ja valuma-alueen ojitusten vuoksi. Viime aikojen leutojen talvien vuoksi kiintoainekuormitusta jatkuu lähes koko talven
läpi, jolloin sorassa oleva taimenen mäti voi tukehtua. Merivaelteiset taimenkannat ovat Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi ja sisävesien kannat napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaisiksi.
Paimionjoen voimalaitospatojen alapuolella on säilynyt Paimionjoen oma taimenkanta. Nykyinen
taimenkanta elää ja lisääntyy Paimion Vähäjoessa ja Karhunojassa, mutta kannan tilanne on äärimmäisen heikko. Myös Somerolla Painioon laskevassa Vesanojassa on ollut vielä 90-luvulla istutuksista peräisin ollut taimenkanta, mutta 2000-luvulla havaintoja taimenista ei ole.
Talven 2015 - 2016 aikana mäti-istutuksia tehtiin yhteensä kymmeneen kohteeseen Paimionjoella.
Kahdeksaan kohteeseen istutettiin silmäpisteasteella olevaa taimenen mätiä ja kahteen kohteeseen vastalypsettyä taimenen mätiä. (Ojala 2016.) Taimenten selviytymistä tutkittiin sähkökoekalastuksin syksyllä 2016. Ainoastaan yhdestä istutuspaikasta, Tarvasjokeen laskevasta Holmanojasta, löytyi yksi taimenenpoikanen. Tämän perusteella voidaan sanoa, että ensimmäisen vuoden
istutukset epäonnistuivat. (Ranta, Mäkinen & Puranen 2016.)
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2. Mäti-istutukset
Silmäpistemädin istutukset suoritettiin maaliskuussa 2017. Mäti hankittiin Vanhankylän kalanviljelylaitokselta. Mäti kuljetettiin istutuspaikoille kylmälaatikossa, jossa oli mädille soveltuvat lokerot.
Istutuspaikoilla mäti laitettiin Whitlock-Vibert mätirasioihin, jotka olivat lainassa Virtavesien hoitoyhdistykseltä. Yhteen mätirasiaan mahtuu noin 1,3 desilitraa silmäpistemätiä. Mätirasiat puolestaan kiinnitettiin muovipäällysteisiin ritilöihin nippusitein ja narun avulla. Ritilät aseteltiin puron
sellaiseen kohtaan, jossa virtaaman oletettiin pitävän mätirasiat puhtaina ja tuovan mädille happea niin talven alivirtaamilla kuin kevään ylivirtaamillakin.
2

Kuva 1. Mädit siirrettiin istutuspaikoilla kuljetuslaatikosta mätirasioihin (vas. kuva). Mäti-istutukset suoritetaan talvella, joten sopivan istutuspaikan löytäminen voi olla haastavaa vesi- ja jäätilanteesta riippuen (oik. kuva).

Silmäpistemätiä istutettiin maaliskuussa 2017 yhteensä neljään paikkaan Paimionjoella - Vesanojaan, Kairajärven laskupuroon, Tuimalankoskeen sekä Holmanojaan. Istutettujen mätimunien
määrä paikkaa kohden vaihteli riippuen istutuspaikan lähistöllä olevasta poikasille soveltuvasta
elinalueesta. Yhteensä mätiä istutettiin noin 1,7 litraa. Mätimunien kuoriutumista ja kuolleisuutta
tarkasteltiin mätirasioiden noudon yhteydessä. Suurimmassa osassa rasioista mäti oli kuoriutunut
hyvin ja rasioissa oli noudon aikana jäljellä enää muutamia kuolleita mätimunia ja joitain tyhjiä
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mätimunan kuoria. Parissa rasiassa oli useampi kuollut mätimuna ja jonkin verran kerääntynyttä
kiintoainesta (kuva 2).
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Kuva 2. Vasemman puoleisessa mätirasiassa kuoriutuminen on onnistunut hyvin, oikean puoleinen mätirasia on kerännyt kiintoainesta ja osa mätimunista on kuollut.
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3. Poikasistutukset
Kahteen Paimionjoen sivu-uomaan, Ihmistenojaan ja Tarvasjokeen, istutettiin taimenen vastakuoriutuneita poikasia. Kyseiset paikat ovat hyvin monimuotoisia koskialueita, joissa on taimenelle
sopivaa elinympäristöä. Mäti-istutusten epäonnistumisen vuoksi näihin kahteen isompaan koskialueeseen kokeiltiin poikasistutuksia.
Istutukset suoritettiin Marttilan Ihmistenojan alimman koskialueen niskalle sekä Tarvasjoen Närpinkoskelle. Närpinkoskelle poikasia istutettiin 1000 kappaletta ja Ihmistenojaan 500 kappaletta.
Poikaset hankittiin Vanhankylän kalanviljelylaitokselta. Kalat kuljetettiin istutuspaikoille happipakkauksissa. Happipakkauksesta kalat siirrettiin sankoihin, joista ne leviteltiin koskialueelle. Istutukset suoritettiin toukokuussa 2017.

Kuva 3. Taimenen vastakuoriutuneita poikasia.
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4. Istutuspaikkojen sähkökoekalastukset
Istutusten tuloksellisuutta ja istutuspaikkojen kalastoa tutkittiin elokuussa 2017 tehtävin sähkökoekalastuksin. Sähkökoekalastuksissa käytettiin Hans Grassl IG/200/2 koekalastuslaitetta, jolla
käytettiin noin 300 - 500 voltin jännitettä ja 30 - 60 Hz:n pulssitaajuutta. Veteen johdettavalla sähköllä kalat joko taintuvat, jolloin ne saadaan haavittua, tai ne houkutellaan sähkövirran avulla haaviin. Saadut kalat mitattiin yhden millimetrin tarkkuudella.
4.1 Vesanoja
Vesanojan istutuspaikka sijaitsi Vesanojan alimmalla koskialueella, josta on noin 200 metrin matka
Painion laskukohtaan. Vesanojan alimman koskialueen alaosaa on kunnostettu vuoden 2017 kesällä. Kunnostuskohta soveltuu erinomaisesti taimenen lisääntymis- ja poikasalueeksi. Vesanojan
vedenlaatu on hyvää ja soveltuu erinomaisesti myös taimenelle (Ojala 2017). Ainoa ongelma Vesanojan vedenlaadussa taimenen lisääntymisen kannalta saattaa olla hienojakoinen hiekkapitoinen kiintoaines, joka saattaa tukkia taimenelle elintärkeitä kutusoraikkoja. Kutusoraikkojen liettymistä tulee seurata ja tarvittaessa puhdistaa.

Kuva 4. Vesanojan koealan alaosan kunnostettua kohtaa.
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Vesanojan koealan pinta-ala oli 150 m². Koealan alaosa on kunnostettu kesällä 2017. Koealan yläosa on kunnostamatonta perattua purouomaa. Koealalta saatiin neljä ahventa, kaksi kivisimppua
ja kolme taimenta (Taulukko 1). Koekalastusten perusteella Vesanojan alin koskialue soveltuu taimenen poikasalueeksi. Alue lienee myös tärkeä ahvenen poikastuotantoalue.
Taulukko 1. Vesanojan koealan 1 koekalastustulokset

Koeala 1
Koealan pituus:
Koealan leveys:
Koealan pinta-ala:
Laji:
Kappalemäärä:
Pituus (mm):

Vesanoja
50m
3m
150m²

6

Ahven
4
86
102
49
100

Kivisimppu
2
58
67

Taimen
3
62
82
77

Kuva 5. Vesanojan kivisimppu.

4.2 Kairajärven laskupuro
Kairajärven laskupuro saa alkunsa Someron Kairajärvestä ja laskee Painioon. Kokonaispituudeltaan
Kairajärven laskupuro on noin 2,6 kilometriä. Laskukohdasta noin 200 metriä ylävirtaan päin on
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pato, joka katkaisee eliöiden kulun purossa. Padon yläpuolella on noin 200 metriä pitkä padottu
lampi ja padon alapuolella noin 100 metriä pitkä koskialue, joka on patoa lukuun ottamatta melko
luonnontilainen. Koskialueella on myös jonkin verran luonnonsoraikkokohtia.
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Kuva 6. Kairajärven laskupuron koealaa talvella.

Kairajärven laskupuron koskialue koekalastettiin lähes koko pituudeltaan, lukuun ottamatta padon
alapuolista rännimäistä osuutta. Koealan pinta-ala oli 213m². Koealalta saatiin 16 ahventa, kuusi
kivisimppua, seitsemän taimenta ja kolme madetta. Lisäksi ainakin kaksi taimenta ja yksi hauki
havaittiin koealalta niiden kuitenkin jäämättä saaliiksi. Kaatuneiden puiden vuoksi koeala oli erittäin vaikeasti koekalastettava. (Taulukko 2.) Koekalastustulosten perusteella Kairajärven laskupuro
soveltuu elinalueeksi taimenenpoikasille. Lisäksi puro vaikuttaa olevan myös ahvenen poikastuotantoaluetta.
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Taulukko 2. Kairajärven laskupuron koealan 1 koekalastustulokset

Koeala 1:
Koealan pituus:
Koealan leveys:
Koealan pintaala:
Laji:
Kappalemäärä:
Pituus (mm):

Keskipituus
(mm):

Kairajärven laskupuro
71m
3m
213m²
Muut havainnot:
Ahven
16

Kivisimppu
6
56
64
72
59
71
54

Erittäin vaikeasti kalastettava, kaksi taimenta,
hauki

Taimen

Made

7
79
61
88
75
79
78
74

3
186
229
282

58

4.3 Tuimalankoski
Tuimalankoski sijaitsee Paimionjoen pääuomassa Kosken Tl kunnan alueella. Tuimalankosken alapuolella sijaitsee myös Patakoski. Yhteenlaskettu koskien pinta-ala on 7883m² (Aaltonen & Penttilä
2016). Tuimalankosken yläpuolella sijaitsee pato, johon on tehty kalatie. Patakosken yläosassa
sijaitsee myös pato, joka on osittain purkautunut.
Ensimmäinen koeala otettiin Tuimalankosken länsipuolen sivu-uomasta. Koealan pinta-ala oli
100m². Koealalta saatiin kuusi haukea, viisi taimenta ja seitsemän kivisimppua (Taulukko 3).

Kuva 7. Tuimalankosken 1 koealaa
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Taulukko 3. Tuimalankosken koealan 1 koekalastustulokset

Koeala 1:
Koealan pituus:
Koealan leveys:
Koealan pinta-ala:
Laji:
Kappalemäärä:
Pituus (mm):

Tuimalankoski, sivu-uoma länsi
50m
2m
100m²
Muut havainnot:
Hauki
6
140
108
146
137
133
124

Taimen
5
112
102
93
95
100

Muutama taimen
Kivisimppu
7
89
79
83
89
70
48
48

Toinen koeala otettiin Tuimalankosken keskimmäisestä uomasta. Koealalta saatiin 41 kivisimppua
ja kahdeksan kivennuoliaista (Taulukko 4).

Kuva 8. Tuimalankosken 2 koealaa
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Taulukko 4. Tuimalankosken koealan 2 koekalastustulokset

Koeala 2:
Koealan pituus:
Koealan leveys:
Koealan pinta-ala:

Tuimalankoski, keskiuoma
60m
4m
240m²

Laji:
Kappalemäärä:
Pituus (mm):

Kivisimppu
41

Keskipituus (mm):

Kivennuoliainen
8
140
140
110
132
139
120
96
109

10

62

Kolmas koeala otettiin Patakosken länsipuolen sivu-uomasta. Koealalta saatiin kaksi taimenta, 18
kivisimppua, neljä kivennuoliaista, yksi ahven sekä yksi hauki (Taulukko 5).
Taulukko 5. Tuimalankosken koealan 3 koekalastustulokset

Koeala 3:
Koealan pituus:
Koealan leveys:
Koealan pinta-ala:
Laji:
Kappalemäärä:
Pituus (mm):

Patakoski, sivu-uoma
96m
3m
288m²
Taimen
2
101
85

Keskipituus (mm):
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18

Kivennuoliainen
4
121
109
96
109

Ahven
1
133

Hauki
1
232

64
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Kuva 9. Tuimalankosken hauki ja taimen.

Koekalastusten perusteella Tuimalankosken ja Patakosken alueet soveltuvat taimenenpoikasten
elinalueeksi. Koskialueella on jonkin verran sorapohjia, joten myös taimenen lisääntyminen voisi
olla mahdollista. Vuonna 2014 Kosken Tl kunnan alueella sijaitsevan Vähäjoen laskukohtaan istutettiin vastakuoriutuneita taimenenpoikasia. Vuoden 2017 aikana näitä istutettuja taimenia on
saatu Tuimalankosken/Patakosken ja Koivukylänkosken alueelta. Saadut taimenet ovat olleet noin
28 cm pitkiä (Olli Toivonen, henkilökohtainen tiedonanto). Paitsi että taimenet selviytyvät poikasvaiheestaan Paimionjoella, myös niiden kasvu onnistuu hyvin.

4.4 Ihmistenoja
Ihmistenoja on kokonsa puolesta yksi Paimionjoen keskivaiheiden merkittävimmistä sivupuroista.
Ihmistenojan alaosissa sijaitsee kolme erillistä koskialuetta, jotka ovat melko monimuotoisia, mutta muokattuja. Taimenen vastakuoriutuneet poikaset istutettiin Ihmistenojan alimmalle koskialueelle.
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Kuva 10. Ihmistenojan koealaa.

Ihmistenojan koeala oli pinta-alaltaan noin 300 m². Koealalta saatiin kolme taimenta, 58 kivisimppua, 17 kivennuoliaista sekä kolme haukea. Lisäksi havaittiin yksi taimen. (Taulukko 6.) Koekalastustulosten perusteella Ihmistenojan alin koskialue soveltuisi taimenen poikastuotantoon, mikäli
kiintoainespitoisuudet vedessä eivät nouse liiaksi mädin kehityksen aikana. Paikalle on muodostettu taimenen kutusoraikkoja, joiden puhtaana pysymistä tulisi seurata. Viime aikoina suoritetuissa
sähkökoekalastuksissa Ihmistenojan kalasto on ollut melko yksipuolista ja kappalemäärät vähäisiä.
Nyt saatiin taimenien lisäksi kivisimppuja, kivennuoliaisia ja haukia. Kivisimppuja saatiin peräti 58
kappaletta. Ihmistenojan vedenlaatu siis riittää ainakin näille lajeille ja lisäksi Ihmistenoja toiminee
hauen poikastuotantoalueena.
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Taulukko 6. Ihmistenojan koealan 1 koekalastustulokset

Koeala 1:
Koealan pituus:
Koealan leveys:
Koealan pinta-ala:

Ihmistenoja (alin koskialue)
60m
5m
300m²

Laji:
Kappalemäärä:
Pituus (mm):

Taimen
3
80
79
67

Kivisimppu
58

Keskipituus:

53

Muut havainnot:

Taimen

Kivennuoliainen
17

Hauki
3
214
102
90

78

4.5 Holmankoski
Holmankoski sijaitsee Tarvasjokeen laskevassa Holmanojassa. Holmanoja oli viime vuoden istutuspaikoista ainoa, jossa havaittiin taimenen selvinneen kesästä (Ranta ym. 2016). Holmankoskelle
suoritettiin virtavesikunnostustoimenpiteitä kesällä 2017. Sähkökoekalastusten aikana virtaama ja
vedenkorkeus Holmankoskella olivat todella alhaiset, joten sähkökoekalastuksetkin olivat haastavat suorittaa. Virtaamanvaihtelut voivat olla este taimenen pärjäämiselle alueella, mikäli talvella
mäti jää kuiville ja kesällä vedenpinta ja virtaama laskevat liikaa.

Kuva 11. Holmankosken koealaa normaalilla vedenkorkeudella.
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Holmankosken koeala oli pinta-alaltaan noin 100 m². Vähäisen veden vuoksi vain kosken alaosa
pystyttiin koekalastamaan. Koealalta saatiin saaliiksi kaksi haukea, yksi kivisimppu, 12 kivennuoliaista ja yksi taimen. Toinen havaittu taimen pääsi karkuun. (Taulukko 7.)
Taulukko 7. Holmankosken koealan 1 koekalastustulos

Koeala 1:
Koealan pituus:
Koealan leveys:
Koealan pinta-ala:
Laji:
Kappalemäärä:
Pituus (mm):

Holmankosken alaosa
50m
2m
100m²
Hauki
2
107
106

Kivisimppu
1
77

Muut havainnot:

Taimen

Kivennuoliainen
12

Keskipituus (mm):

Taimen
1
71

63

Kuva 12. Holmankosken kivennuoliainen ja taimen.

Koekalastusten perusteella taimenenpoikaset pärjäävät Holmankosken alueella myös erittäin kuivina kesinä. Veden vähäinen määrä todennäköisesti kuitenkin hävittää alueelta osan taimenista.
Koekalastuksissa löydettiin myös kivisimppu ja haukia, joita ei ole aikaisemmin Holmankoskelta
tavattu (Ranta ym. 2015; Tolonen 2010). Holmankosken alue toimii todennäköisesti myös hauen
poikastuotantoalueena.
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4.6 Närpinkoski
Närpinkoski on Tarvasjoen toinen koskialue Paimionjoen pääuoman suunnasta katsottuna. Närpinkosken kokonaispinta-ala on 2355 m² (Aaltonen & Penttilä 2016). Närpinkoski on melko luonnontilainen koskialue, jossa sijaitsee useita sorapohjaisia alueita ja taimenenpoikasille sopivaa habitaattia.

15

Kuva 13. Närpinkosken alaosa oli taimenenpoikasten suosiossa.

Närpinkosken koealalta saatiin yksi turpa, 35 kivennuoliaista, 24 kivisimppua, kaksi haukea sekä
kahdeksan taimenta (Taulukko 8). Lisäksi yli kymmenen taimenta havaittiin koekalastustapahtumassa, mutta nämä pääsivät karkuun. Erityisesti Närpinkosken aivan alaosissa oli taimenenpoikasille sopivaa habitaattia ja juuri alaosista kaikki taimenet saatiin saaliiksi. Närpinkosken yläosan
istutuspaikkaa ei koekalastettu.
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Taulukko 8. Närpinkosken koealan 1 koekalastustulokset

Koeala 1:
Koealan pituus:
Koealan leveys:
Koealan pintaala:

Närpinkosken alaosa, Loppuliuku-Kalliopudotus
72m

Laji:

Turpa
1

Kappalemäärä:
Pituus (mm):

6m
432m²

Muut havainnot:
Kivennuoliainen
35

Useita taimenia jotka eivät jääneet saaliiksi, vähintään 10 kpl

Kivisimppu

Hauki

Taimen

24

2

8

102
108

77
77
85
88
90
79
84
75

16

159

Keskipituus:

86

43

Kuva 14. Yksi lukuisista Närpinkosken taimenista.
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4.7 Sähkökoekalastusten yhteenveto
Jokaisessa kuudessa istutuspaikassa havaittiin taimenien selviytyneen ensimmäisestä kesästään.
Yhteensä taimenia saatiin sähkökoekalastuksissa 29 kappaletta. Lisäksi useita taimenia havaittiin
koekalastuskohteissa, mutta ne eivät jääneet koekalastussaaliiksi. Näiden sähkökoekalastusten
perusteella voidaan päätellä, että kyseisissä istutuskohteitta koskialueiden habitaatti ja vedenlaatu
on riittävää taimenenpoikasten selviytymiselle. Kuten luontaisessa lisääntymisessä tapana on, pullonkaula lienee mätivaiheessa. Jokaisessa purokohteessa on joko luontaisesti tai kunnostusten
myötä kutusoraikkoja taimenille, joten lisääntyminen todennäköisesti onnistuisi, mikäli talven virtaamaolosuhteet ovat riittävät. Taimenen luontaista lisääntymistä on havaittu Paimion Vähäjoessa, jonka vedenlaatu ei ole juurikaan Paimionjoen pääuomaa parempaa, saati Paimionjoen voimalaitospatojen yläpuolisten sivupurojen vedenlaatua parempaa. Taimenen luontaista lisääntymistä
Paimionjoen yläjuoksulla rajoittaisi todennäköisesti vedenlaadun ja virtaamaolosuhteiden vuosittaiset vaihtelut. Tällä hetkellä taimenen lisääntymisen Paimionjoen yläjuoksulla estää pääuomassa
sijaitsevat voimalaitospadot, jotka estävät taimenen kulun syönnös- ja lisääntymisalueiden välillä.
Erityisesti hauen ja ahvenen poikasten määrät puroissa kertovat niiden toimivan näiden lajien poikastuotantoalueena. Myös kivisimpun esiintyminen jokaisessa kohteessa on hyvä asia, sillä se on
elinpaikastaan tarkempi kuin kivennuoliainen. Laji- ja yksilömäärät kohteissa vaikuttivat suuremmilta kuin aikaisemmin tehdyissä sähkökoekalastuksissa.
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5. Vastalypsetyn mädin haudontatesti
Vastalypsettyä taimenen mätiä istutettiin mätirasioissa kahteen kohteeseen syksyllä 2015, eikä
istutuspaikoista löytynyt selviytyneitä taimenia (Ojala 2016). Mätirasia ei sovellu vastalypsetyn
mädin istutuksiin, sillä kun yhteen mätimunaan tulee vesihometta, leviää se helposti muihin vierekkäisiin mätimuniin. Silmäpistemädissä samaa ongelmaa ei ehdi syntymään, sillä silmäpisteasteella oleva mäti on vähemmän aikaa mätirasiassa.
Paimionjoella testattiin vastalypsetyn mädin haudontaa luonnonvesissä Someron Kairajärven laskupurolla. Noin 50 x 30 cm kori täytettiin 8-64 mm halkaisijaltaan olevalla luonnonsoralla (kuva 2).
Soralla täytetty kori demonstroi taimenen käyttämää kutusoraikkoa, johon taimen laskee mätimunat. Soraikon läpi virtaava vesi tuo happea mätimunille ja pitää soraikkoa sekä mätimunia puhtaana. Soralla täytettyyn koriin sijoitettiin kolme muoviverkosta tehtyä lieriön muotoista ”haudontasylinteriä” (kuva 2). Jokaiseen haudontasylinteriin laitettiin 50 taimenen vastalypsettyä mätimunaa sekä 8-32 mm halkaisijaltaan olevaa luonnonsoraa. Näin kaikki mätimunat eivät olleet kiinni
toisissaan vaan sekaisin soran joukossa, kuten luontaisessakin taimenen kutukuopassa. Haudontasylinterit siirrettiin puroon marraskuussa 2016. Vastalypsetty taimenen mäti saatiin Ammattiopisto Livialta.

Kuva 15. Luonnonsoralla täytetty laatikko purossa (vas. kuva). Vastalypsetyn mädin haudontasylinteri avattuna ja tyhjennettynä
(oik. kuva)
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Jokainen haudontasylinteri haettiin keväällä eri aikoihin pois soralaatikosta. Ensimmäinen noudettiin 1.4., toinen 23.4. ja kolmas 1.5. Ensimmäisenä poistetusta haudontasylinteristä löydettiin kolme silmäpisteasteelle kehittynyttä mätimunaa, loput olivat kuolleet. Toisessa haudontasylinterissä
kaikki mätimunat olivat kuolleet, mutta viimeisestä löydettiin vielä yksi silmäpisteasteelle kehittynyt mätimuna. (Taulukko 9.)
Taulukko 9. Vastalypsetyn mädin haudontatesti luonnonvesissä Kairajärven laskupurolla.

PVM
Mätimunia
SPA
Kuolleita
Selviytymis %

1.huhti
50
3
47
6%

23.huhti
50
0
50
0%

1.touko
50
1
49
2%

Kuva 16. Haudontasylinteristä poistettu mäti. 50 mätimunasta kolme kappaletta oli selvinnyt silmäpisteasteelle asti.

Mädistä selviytyi silmäpisteasteelle noin 3 %. Samaisen mätierän selviytyminen kalanviljelylaitoksella oli noin 10 %. Tähän peilattuna tulos oli luonnonvesissäkin melko hyvä. Kyseistä haudontatekniikkaa luonnonvesissä testattiin Paimionjoella nyt ensimmäistä kertaa ja vain yhdessä kohteessa, joten kovinkaan varmoja johtopäätöksiä tuloksesta ei voi tehdä. Osa mädistä kuitenkin
selviytyi silmäpisteasteelle asti ja silmäpistemädistä suurin osa on selvinnyt kuoriutumiseen asti
muissa istutuskokeiluissa. Tämän perusteella voidaan olettaa, että taimenen luonnollinen lisääntyminen onnistuisi myös Paimionjoen yläjuoksulla ainakin osassa kohteista. Haudontakokeita voisi
kehittää jatkossa entisestään, mikäli haudontakokeiluja jatketaan myös tulevaisuudessa. Suurimmat ongelmat haudontamenetelmässä olivat soralla liian täyteen pakatut haudontasuppilot sekä
liian pienet reiät haudontasuppiloissa, jolloin pienetkin kiintoainesmäärät olivat osittain tukkineet
muoviverkkoa.
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