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Sisältö 

• Helsingin perhokalastajat ry 

• Erittäin uhanalainen vaellustaimen 

• Taimen takaisin Mätäjokeen 

• Missä voit nyt nähdä taimenia 

• Strömbergin puisto ja putous 

 



Helsingin perhokalastajat ry 

• Pääkaupunkiseudun ”suurin 
ja kaunein” 
perhokalastajien seura 

• Perustettu vuonna 1992 

• Jäseniä noin 130 

• Kotisivu 
https://helsinginperhokalastajat.org/ 

• Mätäjokisivu 
https://helsinginperhokalastajat.org/
matajoki/ 
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Helsingin perhokalastajat ry 

• Syys-talvikaudella 
kerhoiltoja, 
heittoharjoituksia .. 

• Kerhoilloissa mm. 
perhon sidontaa 
sekä alan 
luennoitsijoita 

• Kalastuskaudella 
kalaretkiä  

• Mätäjoen 
talkoopäivä syyskuun 
lopulla 

Kuva Hannu Hakanen 

 



Erittäin Uhanalainen vaellustaimen 
• Luonnonvaraiset järvi- ja meritaimenet ovat vaarassa hävitä Suomen 

luonnosta 
• Siksi ne on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi 
• Luonnonvarainen taimen on napapiirin eteläpuolella kokonaan 

rauhoitettu.  
• Luonnonvaraisen taimenen tunnistaa siitä, että sillä on rasvaevä.  
• Se pitää aina vapauttaa.  
• Korvausarvo 3260 euroa. 
 



Taimenen ahdinko 

• Mätäjoki kuten kaikki Suomen joet 
ja pikkupurot ovat olleet taimenen 
lisääntymis- ja elinalueita. 

• Mätäjoesta ja lähes kaikista 
virtavesistämme taimen on 
viimeisen sadan vuoden aikana 
kuollut sukupuuttoon. 

• 90-luvulla tilanteeseen havahduttiin 
• Perustettiin mm. Virtavesien 

hoitoyhdistys ry, joka alkoi tiedottaa 
asiasta ja vapaaehtoisvoimin 
kunnostamaan puroja ja pikkujokia 
taimenten lisääntymisalueiksi. 
 



Kalojen pääsy lisääntymisalueille on estetty 

• Luvallisia ja luvattomia patoja 

• Tierumpukin voi tuhota taimenkannan 

 

Kuva Virtavesien hoitoyhdistys ry 



Kutupaikat pilattu 
• Taimen lisääntyy vain virtavesissä, pienistä puroista valtavirtoihin 

• Joet ja purot on oiottu ja perattu kanaviksi, joissa lohikalat eivät voi lisääntyä 

• Sorapohjaiset virtapaikat, jotka ovat taimenen kutupaikkoja, ovat täyttyneet hiekasta ja 
muusta kiintoaineksesta 

 



Taimen takaisin Mätäjokeen 

• Vuonna 2009 Helsingin 
perhokalastajat alkoi 
kunnostamaan Mätäjokea 
Talissa.  

• VIRHO alkoi istuttamaan 
taimenten mätiä.  

• Syyskuun viimeisellä 
viikolla talkoillaan. 

• VIRHO on järjestänyt 
talkoita Mätäjoen 
yläjuoksulla. 



Kutupaikkoja taimenille 

• Virtapaikkoihin on levitetty karkeaa soraa 

• Loppusyksyllä naarastaimenet kaivavat kuopan 
soraan 

• Kutevat koiraiden kera kuoppaan 

• Kudun jälkeen naarastaimen peittää kuopan 

• Mäti hautuu soran sisässä seuraavaan kevääseen 

• Poikaset kuoriutuvat huhtikuussa  

• Touko- kesäkuussa ne tulevat sorasta esiin 

 



Suojaa ja laidunta veden eläville 

Kivet ja uppopuut monipuolistavat 
virtausta, tarjoavat suojaa kaloille, 
kiinnittymispintaa vesikasveille, 
laidunta vesihyönteisille 



Kalakannan tilaa seurataan sähkökoekalastuksin 



Missä voi lokakuussa nähdä Mätäjoen 
taimenia? 

• Paikat, joissa tasainen 
virta taittuu nivaksi tai 
koskeksi 

• Kaikki kävelysillat Talin 
alueella 



Pitäjänmäentien uusi silta Taliin päin (1) 

Löydätkö kuvasta meritaimenen kutupesän? 
Se kuultaa ympäristöään vaaleampana keskellä virtaa 



Talin siirtolapuutarhan saunan koskea kannattaa 
tarkkailla aina kun siitä kulkee ohi (6) 

 



Kävelysillan edusta saunakosken pohjoispuolella on 
taimenten suosiossa (5) 

(linkki Janne Salomeren videoon Youtubessa) 
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Näkymä golfkentän 
kivisillalta (7) 

Kuvassa alla meritaimen 
valmistautuu kutuun 
korkeiden puiden vieressä 
olevalla soraikolla 



Strömbergin Puisto ja vesiputous 

Puiston vesiputous on vaelluseste 
kaikille vesieliöille 
Viereen suunnitellaan 130 metriä pitkää 
puroumaa, jonka kautta kalat pääsevät 
tulevaisuudessa joen latvoille asti. 
Koko Mätäjoen vesistö avautuu 
vaelluskaloille 
Putous säilyy 

Puistolle tehdään kunnostussuunnitelmaa 
Suunnitelma on esillä 20.10. – 2.11.2021 
Verkkotilaisuus 27.10. klo 17-20 
Lisätietoja Kaupungin nettisivuilta 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/stromberginpuisto-201021


Havainnekuva puistosuunnitelmasta 



KIITOS!! 


