
Vuoksen lohikalat suurennuslasin alla 
 

Vuoksen yläosilta tavattiin luonnossa syntyneitä taimenia Saimaan Vesi- ja 

Ympäristötutkimus Oy:n ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteistutkimuksessa. 
 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöyksikön tutkijat 

kartoittivat taimenen ja lohen esiintymistä Vuoksessa Tainionkosken voimalan ja Saimaan välillä. Vuoksi on 

myös tältä aivan ylimmältä osaltaan voimakkaasti muokattu, hyvin kaukana alkuperäisestä tilastaan, jolloin 

alueella oli varsin elinvoimaiset lohikalakannat. Nykyään Vuoksen kalasto on vain varjo menneestä, mutta 

valonpilkahduksiakin on nähtävissä. Nyt toteutetuissa sähkökoekalastuksissa saaliiksi saatiin Vuoksessa 

kuluvan vuoden keväänä syntyneitä taimenia.  

 

 

Vuoksen jyrkkärantainen uoma on haastava kohde sähkökalastaa. (kuva: Matti Vaittinen) 

 

Koekalastusten yhteydessä tehdyt alustavat katselmukset osoittivat myös sen, että Vuoksen yläosilla on 

runsaasti ulosmittaamatonta kunnostuspotentiaalia, lohikalojen luonnontuotantoa on siis mahdollista lisätä 

merkittävästi. 

 

  



DNA-tutkimuksia ja kunnostussuunnitelmia 
 

Vuoksen, kuin myös pitkässä juoksussa koko Saimaan vesistöalueen, taimenkantojen geneettinen rakenne 

on selvityksen alla. Tarkoituksena on kartoittaa ja erottaa vesistöalueen jäljellä olevat geneettisesti 

alkuperäiset osakannat istutusperäisistä taimenesiintymistä. Näytteitä kerätään myös rajan toiselta 

puolelta, jotta saataisiin mahdollisimman kattava tilannekuva. Nyt suoritetuissa sähkökoekalastuksissa 

saatiin kerättyä arvokkaita DNA-näytteitä tulevia analysointeja varten. 

 

 

Saaliiksi saaduista taimenista otettiin DNA-näytteet näytteet tulevia geneettisiä tutkimuksia varten. (kuva: 

Matti Vaittinen) 

 

Vuoksen taimenkanta ei ole entisessä loistossaan, mutta viime vuosina tilanteeseen on saatu huomattavia 

parannuksia. Imatrankosken kupeella virtaava kaupunkipuro tarjoaa ensiluokkaista lisääntymis- ja 

poikastuotantoaluetta taimenelle, kuin myös Vuoksen pääuomaan Tainionkosken ja Imatrankosken välille 

on koeluontoisesti rakennettu taimenelle soveltuvia tuotantoalueita, jotka tosin ovat tämän vuoden 

kuivillaan Imatrankosken patotöiden vuoksi.  

Vastaavia kunnostustöitä, jotka hyödyttävät taimenen ohella muitakin Vuoksen kaloja, on mahdollista 

toteuttaa useassa eri kohdassa myös nyt tarkastelun alla olleella Vuoksen yläosalla. Tällä alueella 

syntyneillä poikasilla on suora yhteys runsaille ruokavesille Saimaalle, elleivät ne päätä suunnata Vuoksea 

alavirtaan, jopa aina Laatokalle saakka. 



 

Vuoksen niska-alueen virtaava kivikkoranta kelpasi elinalueeksi taimenen poikaselle. (Kuva: Matti Vaittinen) 

 

Vuoksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina laajan yhteistyöverkoston 

voimin sekä talvella 2018 alkavan Luonnonvarakeskuksen vetämän EU-rahoitteisen CBC-ohjelmaan 

kuuluvan RiverGo –hankkeen myötä. 

 

Lisätietoja antavat: 

Matti Vaittinen, limnologi 
Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Oy 
044 732 1256 
matti.vaittinen@svsy.fi 
 
Pekka Vähänäkki, johtava vesitalousasiantuntija 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
040 518 8984 
pekka.vahanakki@ely-keskus.fi 
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