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Kauppalanpuiston läpi Etelä-
Haagassa virtaavassa Mätä-
purossa on yllättäen tavattu
taimenia, joiden on todettu
myös lisääntyvän purossa.
Viitteitä taimenien kudusta
saatiin jo pari vuotta sitten,
mutta varmistus asialle tuli
vasta tänä syksynä. Asiasta on
uutisoinut mm. Helsingin Sa-
nomat kolmisen viikkoa sit-
ten. Lastensa kanssa taimenia
havainnoinut haagalainen
Mikko Saikku on viime ai-
koina pyrkinyt yhdessä Virta-
vesien Hoitoyhdistyksen ja
Taimentiimin kanssa vaikut-
tamaan mm. kaupunkiin ja
Uudenmaan TE-keskukseen,
jotta puro rauhoitettaisiin ja
kalastus siinä kiellettäisiin tai-
menien kaikinpuoliseksi suo-
jelemiseksi. Harvinaisia tai-
menia uhkaavat monet vaarat.

Pikku Huopalahteen laske-
va Mätäpuro lienee ollut
luontainen taimenpuro vuosi-
satojen ajan. Kaupungistumi-
nen johti veden laadun heik-
kenemiseen ja kalakantojen
romahtamiseen 1900- luvulla.
Mätäpurossa nyt tavattujen
taimenien alkuperää ei Sai-
kun mukaan täydellä varmuu-
della tiedetä, mutta viitisen
vuotta sitten on puroon istu-
tettu taimenen pienpoikasia,
jotka ehkä nyt ovat palanneet
merivaellukselta kotipuroon-
sa kutemaan. Taimenen li-
sääntyminen keskellä asutus-
ta suurkaupungissa vain kym-
menen metrin päässä vilk-
kaasta liikenneväylästä on
erittäin epätavallinen ilmiö.

Lokakuun alussa Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos
suoritti sähkökoekalastuksen
Mätäpurossa ja tämä osoitti
kiistattomasti, että taimen li-
sääntyy luontaisesti purossa.
Muutamia tämänvuotisia poi-
kasia havaittiin Hämeenlin-
nanväylän alittavan putken

yläpuolella, mutta erityisesti
Kauppalanpuiston pohjois-
osan virtapaikka osoittautui
merkittäväksi poikasalueeksi.
Koekalastus osoitti myös poi-
kasten olevan harvinaisen
suurikokoisia, mikä viittaa sii-
hen, että niille on riittävästi ra-
vintoa ja että olosuhteet pu-
rossa ovat muutenkin suotui-
sat.

Puroon syntynyttä taimen-
kantaa on Saikun mukaan eh-
dottomasti suojeltava, sillä
luontaisesti lisääntyvät meri-
taimenkannat ovat uhanalai-
sia koko maassa. Nykyään lä-
hes kaikki Suomenlahdesta
saaliiksi saatavat taimenet
ovat kotoisin kalanviljelylai-
toksilta. Haagan taimenien
säilyminen jatkossa riippuu
paljolti virkistyskalastajien
toiminnasta. Mätäpurosta ei
valitettavasti voi muodostua
varsinaista kalastuskohdetta,
sillä pikkupuron suppea emo-
kalakanta ei yksinkertaisesti
kestä minkäänlaista verotusta.
Sen sijaan purosta saattaa Sai-
kun mielestä kehittyä paikalli-

sesti merkittävä poikastuotan-
toalue, jossa syntyneitä kaloja
voi myöhemmin pyydystää
Helsingin merialueella ja
Vantaanjoen suulla. Itse Mä-
täpurolla on syytä rajoittua
nauttimaan kaupunkioloissa
erittäin harvinaisesta kutu-
näytelmästä – lohikalojen

syksyisestä lisääntymisestä
vain muutaman metrin päässä
Hämeenlinnanväylästä. Sitä
paitsi taimenelle Helsingin
kalastusalueella säädetyn 50
senttimetrin alamitan täyttä-
viä kaloja pienestä Mätäpu-
rosta tuskin löytyy edes ku-
tuaikana.

Salakalastuksen ja ilkival-
lan lisäksi Mätäpuron taimen-
kannan säilymistä uhkaa al-
kamassa oleva Hämeenlin-
nanväylän laajennustöiden
yhteydessä Kauppalanpuis-
ton reunaan rakennettava me-
luaita, jonka kulku on jo ke-
pein merkitty maastoon.
Suunnitelman mukaan toteu-
tettuna se saattaisi tuhota tär-
keimmän kutusoraikon
Kauppalanpuiston pohjois-
päässä. Tärkein kutupaikka
on puron virtakohdassa juuri
ennen Hämeenlinnanväylän
alta Kivihaan sillan kohdalla
tulevan putken suuta, paikas-
sa jossa puro on lähimpänä
tietä. Saikku ja muut taime-
nen menestymisestä Mätäpu-
rossa kiinnostuneet toivovat
meluaidan rakennettavan ta-
valla, joka mahdollistaa jat-
kossakin taimenen lisäänty-
misen Etelä-Haagassa. Me-
luesteen rakentamisessa tulee
säästää mahdollisimman pal-
jon alkuperäistä puronvarsi-
kasvillisuutta ja minimoida
kaikkien rakennustöiden suo-
ranaiset vaikutukset itse pu-

roon. Rakennustyöt tulisi
myös ajoittaa siten, etteivät ne
vaaranna kutua ja poikasia.
Marraskuun alussa järjeste-
tyssä katselmuksessa kaupun-
gin ja tiehallinnon edustajat
lupasivatkin huomioida Mä-
täpuron taimenet koko Haka-
mäentien rakennusprojektis-
sa.

Kuteva taimen ja sen käyt-
tämät vesialueet on lailla rau-
hoitettu kalastukselta syys-
kuusta joulukuuhun. Mätäpu-
ron osalta pitäisi haagalaisten
mennä vieläkin pidemmälle
ja jättää taimenet kokonaan
rauhaan, sillä jo esimerkiksi
puron virtapaikoissa kahlaa-
minen saattaa kohtalokkaasti
vaikuttaa kudun onnistumi-
seen. Saikku kertoo Virtave-
sien Hoitoyhdistyksen ja Tai-
mentiimin kartoittavan puron
kutusoraikkoja ja suunnittele-
van niiden kunnostamistal-
koita ensi kesäksi. Hän toivot-
taa lähiympäristöstään kiin-
nostuneet haagalaiset terve-
tulleiksi mukaan toimintaan,
jolla pyritään turvaamaan
Suomen urbaaneimman tai-
menpuron tulevaisuus.

Haagalainen-lehti tulee jat-
kossa seuraamaan haagalaisia
taimenia ja niiden hyväksi
tehtävää työtä.

Kuvia koekalastuksesta:
www.skes.org/salonen/
matapuro/sk05/index.htm

Kuvia kudusta:
www.perhokalastajat.net/
kuvagalleria/displayimage.
php?album=396&pid=36
59&slideshow=5000

Virtavesien Hoitoyhdistys ry.
www.virtavesi.com

Taimentiimi
www.skes.org/taimentiimi.
php?subnavi=1*

Mätäpurossa kutee taimen!

Tässä taimenet kutevat, näyttää Mikko Saikku. Kuvat KK

Mätäpuro on rauhallinen idylli vaikka taustalla humisee Hämeenlinnanväylän ja Vih-
dintien liikenne. 

Haagan peruskoulun Ste-
niuksentien toimipisteen
syystapahtumaa vietettiin
sunnuntaina 2. lokakuuta
viimeistä kertaa. Steniuksen-
tien rakennus on ollut koulu-
käytössä vuodesta 1928 ja
sen tuntevat lukuisat haaga-
laispolvet, jotka sen luokkia
ovat kansoittaneet vuosien
saatossa. Toimipisteestä luo-
vutaan kuluvan lukuvuoden
päätteeksi ja mm. pitkäaikai-
nen rehtori Pekka Ylikantola
jää eläkkeelle vuodenvaih-
teessa.

Syystapahtuman järjestäjä
oli Haagan koulun tuki ry.
Koulun piha-alueella järjes-
tettiin jousiammuntaa ja eri-
laisia kisoja. Tarjolla oli her-
nekeittoa, makkaraa ja voh-
veleita. Kaksi ratsupoliisia
vieraili hevosineen koulun
pihalla.

Sisällä oli kahvila herk-
kuineen, leivonnaisten ja ar-

pojen myyntiä, pelihalli,
kirpputori sekä kymmeniä
vuosia jatkunut perinne:
vanhemmat (Haagan koulun

tuki) olivat tehneet näyttä-
vän tilkkutäkin, joka oli
mahdollisuus voittaa erilli-
sissä arpajaisissa. Tapahtu-

massa oli runsaasti kävijöitä
ja tunnelma oli mukava mut-
ta samalla haikea.

Jarmo Salmela

Syystapahtuma Haagan peruskoulun
Steniuksentien toimipisteessä viimeistä kertaa

Ratsupoliisit ja hevoset kiinnostivat kaikkia.


