Yläneenjoen
sähkökoekalastusraportti

27.7.2018

Tero Forsman & Lauri Anttila

Tero Forsman & Lauri Anttila

Yläneenjoen sähkökoekalastusraportti

PYHÄJÄRVI-INSTITUUTIN JULKAISUJA
Sarja B nro 38
ISBN 978-952-9682-83-6
2019

2

Sisällys
Yleistä ................................................................................................................................................................ 4
Sähkökoekalastukset ......................................................................................................................................... 5
Tulokset ............................................................................................................................................................. 5
Hyötiönkoski (ETRS-TM35FIN: N 6760723, E 256561) .................................................................................. 5
Korkiakoski (ETRS-TM35FIN: N 6755382, E 255418) ..................................................................................... 6
Vanhakartanonkoski (ETRS-TM35FIN: N 6757259, E 250860) ...................................................................... 7
Tulosten tulkinta ja yhteenveto .................................................................................................................... 9
Viitteet ............................................................................................................................................................. 10
Liite 1 ............................................................................................................................................................... 11
Liite 2 ............................................................................................................................................................... 14

3

Yleistä
Yläneenjoelle kohdennettujen sähkökoekoekalastusten tarkoituksena oli selvittää Yläneenjoen kalaston
rakennetta ja vesistön tilaa kalataloudellisesta näkökulmasta eräissä pääuoman virtapaikoissa.
Sähkökoekalastukset toteutettiin osana Pyhäjärvi-instituutin Rannalle- hanketta. Hankkeen rahoitus saatiin
maaseuturahastolta Leader Jokivarsikumppanien kautta. Sähkökoekalastukset kohdennettiin neljälle
koealalle, jotka sijaitsivat Hyötiönkosken, Korkiakosken ja Vanhakartanonkosken alueilla (Kuva 1.).
Sähkökalastusten yhteydessä koskissa toteutettiin myös kalataloudellinen inventointi. Vanhankartanonkoski
on Yläneenjoen alin koski ja sen alueella on kohdennettu myös aiempia sähkökoekalastuksia. Korkiakosken
ja Hyötiönkosken alueilla ei tiettävästi ole tehty aiempia sähkökoekalastuksia tai kalataloudellisia
inventointeja.

Kuva 1. Koekalastuskohteiden sijainti. 1. Vanhakartanonkoski, 2. Korkiakoski ja 3. Hyötiönkoski (Lähde: Paikkatietoikkuna, tulostettu
18.10.2017, aineistot peruskarttarasteri).
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Sähkökoekalastukset
Sähkökoekalastukset suoritettiin akkukäyttöisellä Hans-Grassl sähkökalastuslaitteella. Jännitteenä käytettiin
1000 V ja pulssin frekvenssinä 50 Hz. Koekalastusryhmä koostui koekalastuslaitteen käyttäjästä ja
haavimiehestä. Koealat kalastettiin yhden poistopyynnin menetelmällä. Koealat käsittivät koski-/virta-alueita
ja ne kalastettiin koko joen leveydeltä kosken alaosasta yläosaan edeten. Joitain osuuksia jätettiin
kalastamatta esimerkiksi joen päälle kaartuvista puista johtuen.
Koekalastukset ajoittuvat aikavälille 30.8.-1.9.2017. Veden lämpötila koealoilla vaihteli välillä 13,5–14 °C.
Koekalastusten aikana virtaama koealoilla oli keskimääräinen (0,2-0,7 m/s). Koealojen kalastettavuus oli
helppo tai keskinkertainen.

Tulokset
Tulosten tarkastelussa on huomioitava, että pohjalla elävien lajien, kuten mateen ja kivisimpun
pyydystettävyys on useimpia monipuolisemmin vesipatsaassa liikkuvia lajeja huonompi (Olin ym. 2014).
Koekalastussaalis käsiteltiin heti pyynnin päätettyä ja vapautettiin välittömästi takaisin koealalle mittausten
jälkeen.
Tulosten kirjaamisessa käytettiin Liitteen 1 mukaisia maastolomakkeita ja inventoinnissa Liitteen 2 mukaista
pienvesi-inventointilomaketta.

Hyötiönkoski (ETRS-TM35FIN: N 6760723, E 256561)
Hyötiönkoski on ylin hankkeessa koekalastetuista Yläneenjoen virtapaikoista. Aiempia tutkimuksia kosken
kalaston rakenteesta ei ole tehty. Paikallisen asukkaan mukaan koskesta on kuitenkin pyydetty täplärapuja
ainakin 2000-luvulla. Kosken yleinen rakenne on luonnontilaisen kaltainen, eikä merkkejä voimakkaasta
perkauksesta ole havaittavissa. Pohjalta löytyy jonkin verran 50-100 mm kiviainesta, mutta paikoin hiekka
on peittänyt voimakkaasti karkeampaa soraikkoa alleen. Koski on jyrkkyydeltään kohtalaisen loiva, mutta
muutamat suuret (700-1000 mm) kivet luovat uomaan virtausvaihtelua. Koskea ympäröi kuusivaltainen
sekametsä, joka luo koskeen kohtalaisen runsasta varjostusta. Kosken pohjakasvillisuus rajoittuu lähinnä
kivien päällä kasvavaan sammaleeseen.
Koekalastussaaliiksi Hyötiönkoskesta saatiin ainoastaan yksi särki (Taulukko 1). Inventoinnin perusteella
koskessa voisi kuitenkin elää huomattavasti monipuolisempikin lajisto. Kosken vedenlaatua ei ole seurattu.
Kosken yläpuoliset viljelysmaat ja metsäojitukset saattavat aiheuttaa ainakin ajoittain merkittävää
vedenlaadun heikentymistä. Joen vedenlaatua olisi hyvä tutkia jatkossa laajemmin. Tarkasteluissa kannattaisi
seurata esimerkiksi pH:n vaihtelua. Tämä saataisiin toteutettua esimerkiksi jatkuvatoimisella
automaattimittarilla.
Taulukko 1. Hyötiönkosken koekalastussaalis

särki

kpl

keskimassa (g)

keskipituus (mm)

pituus min

pituus max.

1

31

141

141

141
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Kuva 2. Hyötiönkosken koekalastusalaa keskivaiheilta ylävirtaan päin.

Korkiakoski (ETRS-TM35FIN: N 6755382, E 255418)
Korkiakoski on noin 135 m pitkä koski Yläneenjoen keskiosissa. Kivetykseltään koski on lähes luonnontilainen
lukuun ottamatta yläosassa kulkevan sillan ympäristöä, jossa perkauksen jälkiä on havaittavissa. Vallitsevin
kivikoko Korkiakoskessa on 50-100 mm, mutta myös isompaa kiveä löytyy kohtalaisen runsaasti. Soraikkoja
koskessa esiintyy harvakseltaan, joten lohikalojen kutuun soveltuvia lisääntymisalueita koskessa ei esiinny.
Uoman leveys koskessa on pääasiassa 5-6 m, ja leveysvaihtelu melko maltillista. Koskea ympäröi pääasiassa
matala lehtipuusto ja pensaikko, mikä luokin uomaan kohtalaista varjostusta. Lisäksi koskeen taipuva puusto
luo uoman reunaosiin pienhabitaatteja selkärangattomalle eliöstölle sekä suojapaikkoja kaloille.
Sähkökalastuksissa saatu saalis oli kuitenkin melko yksipuolinen sisältäen ainoastaan madetta ja haukea
(Taulukko 2). Kosken rakenteelliset tekijät puoltaisivat, että koskessa voisi olla monipuolisempaa kalastoa.
Etenkin tyypilliset virtavesilajit, kuten kivisimppu, puuttuvat. Vaikuttaisi siltä, että kalaston yksipuolisuuteen
on eniten vaikuttanut yläpuolisen valuma-alueen maankäyttö ja siitä johtuva joen vedenlaadun ajoittainen
heikentyminen.
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Taulukko 2. Korkiakosken koekalastussaalis

kpl
hauki
made

4
3

keskipaino (g) keskipituus (mm) pituus min. pituus max.
111
52

227
188

122
118

384
250

Kuva 3. Korkiakoski koealan alaosissa.

Vanhakartanonkoski (ETRS-TM35FIN: N 6757259, E 250860)
Vanhakartanonkoski on alin Yläneenjoen koskista, ja sijaitsee noin 4 km jokisuulta ylävirtaan päin. Noin 140
m pitkän kosken yläosassa on betoninen pato, jonka keskellä on kalojen kulun mahdollistava aukko. Koskea
ympäröi pääasiassa matalahko lehtipuusto ja pensaikko, joka luo koskeen maltillista varjostusta. Koski on
kivetykseltään melko homogeeninen, mutta runsas rantakasvillisuus, uomaan kaatunut puusto, pienet
saarekkeet ja kalliot luovat kaloille kuitenkin kohtalaisen monipuolisen elinympäristön.
Vanhakartanonkoskessa on suoritettu sähkökoekalastuksia melko usein, esimerkiksi turvetuotannon
velvoitetarkkailuun perustuen. Viimeisin velvoitetarkkailun sähkökoekalastus on paikalla suoritettu vuonna
2016 (Kivinen 2017).
Vanhakartanonkosken sähkökoekalastus kohdennettiin kahdelle koealalle, jotka sijaitsivat
Vanhakartanonkujan sillan ylä- ja alapuolella joen virtaukseen nähden. Koealoilta saatiin yhteensä viittä eri
kalalajia, joista yleisimpänä esiintyi kivisimppua (Taulukot 3 & 4). Sähkökoekalastussaalis oli hyvin
samankaltainen kuin vuonna 2016 suoritetussa turvetuotannon velvoitetarkkailussa (Kivinen 2017).
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Lajistossa ainoana erona edelliseen koekalastukseen verrattuna oli salakka, joita tässä koekalastuksessa
saatiin yläosan koealalta padon alta. Mateita esiintyi saaliissa melko runsaasti (14 kpl).
Taulukko 3. Vanhakartanonkosken koekalastussaalis, alaosan koeala

kpl
särki
made
ahven
kivisimppu

1
8
10
19

keskimassa (g) keskipituus (mm) pituus min. pituus max.
89
42
17
3

200
190
103
53

200
169
78
34

200
212
191
87

Taulukko 4. Vanhakartanonkosken koekalastussaalis, yläosan koeala

kpl
särki
made
ahven
kivisimppu
salakka

7
6
5
2
3

keskimassa (g) keskipituus (mm) pituus min. pituus max.
55
42
44
13
12

165
191
137
94
118

125
166
82
91
6

218
237
205
97
16

Kuva 4. Vanhakartanonkosken alaosaa.
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Kuva 5. Vanhakartanonkosken yläosan koealaa.

Tulosten tulkinta ja yhteenveto
Kalasto yksipuolistui ja lajirunsaus väheni huomattavasti ylävirtaan mennessä. Myös aiemmissa
sähkökoekalastuksissa on ollut havaittavissa samankaltaisia tuloksia (Kivinen 2017). Hyötiönkosken koealalla
havaittiin ainoastaan yksi särki, ja Korkiakoskellakin koekalastussaalis oli kohtalaisen köyhä ja yksipuolinen
sisältäen vain kahta lajia, haukea ja madetta. Kyseiset kohteet olisivat inventoinnin perusteella voineet
sisältää huomattavasti monipuolisempaakin lajistoa. Vanhakartanonkoskella sen sijaan lajisto oli jonkin
verran monipuolisempi. Saalis koostuu kaikkiaan viidestä kalalajista, sisältäen esimerkiksi tyypillisiin
virtavesikaloihin luettavan kivisimpun. Myös ravut jäivät puuttumaan sähkökoekalastussaaliista.
Vanhakartanonkosken rantakivillä havaittiin ravun saksi, lajimääritystä ei kuitenkaan saatu tehtyä.
Purokatkaa ei havaittu yhdessäkään kohteessa.
Vaikuttaisi siltä, että varsinkin joen yläosissa vedenlaadulliset tekijät olisivat syynä yksipuoliseen kalaston
rakenteeseen ja vähäiseen kalojen yksilömäärään. Vedenlaatua tulisikin tarkastellaan mahdollisimman
kattavasti vuoden ympäri mahdollisten vedenlaadullisten häiriötilanteiden havaitsemiseksi. Yhtenä
vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi pH:n seuraaminen automaattisten vedenlaatumittarien avulla.
Yläneenjoen yläosissa myös virtaaman riittävyys kesäaikaan voi olla rajoittavana tekijänä tyypillisille
virtavesilajeille, kuten kivisimpulle ja lohikaloille. Lisäksi on huomattava, että Himolankosken silta estää
kalojen nousun Korkeakoskelle ja Hyötilänkoskelle joen alaosista, mikä osaltaan selittää ylempien osien
köyhempää kalastoa alaosan koskiin verrattuna.
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Liite 1
Sähkökoekalastuksen tiedot

Maastolomake nro:

1/3

*tallentamisen kannalta pakollinen tieto
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Skannattava piirros alueesta
Kosken/virtapaikan/koealan nimi:
päivämäärä:

Maastolomake nro:

2/3
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Saalistiedot, yksilölliset mittaustulokset

Maastolomake nro:

3/3

Kosken/virtapaikan/koealan nimi:
päivämäärä:
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Liite 2
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