Lapinjoen pääuoman
sähkökoekalastusraportti

25.10.2018

Lauri Anttila

Lapinjoen pääuoman
sähkökoekalastusraportti
Lauri Anttila

Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja
Kannen kuvat: Lauri Anttila
Sarja B nro 36
ISBN 978-952-9682-81-2

Eura 2018

Sisällysluettelo
1

Taustatiedot .............................................................................................................. 4

2

Hankkeen toimenpiteet ja menetelmät ...................................................................... 4

3

Tulokset ..................................................................................................................... 6
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Pappilankoski ...................................................................................................................... 6
VP6 ..................................................................................................................................... 7
Tarvaistentien silta.............................................................................................................. 8
Pitkäkosken yläosa .............................................................................................................. 9
Pitkäkosken alaosa ............................................................................................................ 10
VP9 .................................................................................................................................... 11
Kirkkokoski ........................................................................................................................ 12
Vehmaankreulankoski ...................................................................................................... 13
K7 ...................................................................................................................................... 14
Lapinkoski ......................................................................................................................... 15
Ylinenkoski ........................................................................................................................ 16
Huiskonkoski ..................................................................................................................... 17
Museosillan koski .............................................................................................................. 18
Alinenkoski ........................................................................................................................ 19

4

Tulosten tarkastelu .................................................................................................. 20

5

Lähteet .................................................................................................................... 21

Liite 1 ............................................................................................................................. 22

1 Taustatiedot
Lapinjoki kuuluu tyypiltään keskisuuriin kangasmaiden jokiin ja se on luokiteltu ekologiselta
tilaltaan tyydyttäväksi (Kipinä-Salokannel 2015). Koskeljärvestä alkunsa saavan pääuoman
pituus on noin 60 km. Pinta-alaltaan 462 km2 laajuisella valuma-alueella esiintyy happamia
sulfaattimaita ja turvetuotantoalueita, jotka saattavat aiheuttaa ajoittaista happamuutta
jokiveteen (Lehmijoki & Koivunen 2017). Lapinjoen keskivirtaama on noin 3,2 m3/s.
(Westberg ym. 2016).
Lapinjoella on toteutettu vuosien saatossa melko vähän selvityksiä kalaston rakenteesta.
Vuonna 1994 joen alaosissa toteutettiin kalataloudellinen selvitys, jossa suoritettiin
koeverkotuksia, sähkökoekalastusta ja koeravustuksia Saarnijärveltä mereen ulottuvalla
alueella. Selvityksessä joessa tavattiin ahventa, haukea, särkeä ja jokirapua (Satakunnan
kalatalouskeskus 1994).
Viime vuosina kalaston rakennetta on tutkittu lähinnä
turvetuotannon tarkkailuvelvoitteen mukaisissa selvityksissä Lapinjoen yläosassa. Vuoden
2013 tarkkailussa joen yläosassa tavattiin haukea, ahventa, madetta ja jokirapua (Holsti
2013). Vuonna 2016 tehdyssä tarkkailututkimuksessa lajiston rakenne oli vuoden 2013
kaltainen. Merkittävänä poikkeuksena aiemmasta joesta kuitenkin saatiin jokirapujen lisäksi
saaliiksi täplärapuja (Westermark 2016). Jokirannan asukkaiden mukaan joessa on aikoinaan
ollut hyvä jokirapu- ja madekanta, mutta aikojen saatossa kannat ovat havaintojen mukaan
huomattavasti pienentyneet. Tyypillisiä virtavesikaloja (kivisimppu, kivennuoliainen ja
lohikalat) Lapinjoesta ei ole aiemmissa selvityksissä saatu saaliiksi. Koko uoman laajuudelta
kalakantojen tilasta ei kuitenkaan ole ajankohtaista tietoa ollut saatavilla. Vuonna 2017
Pyhäjärvi-instituutti suoritti Lapinjoessa kalataloudellisen inventoinnin, jossa selvitettiin joen
kalataloudellisesti merkittävimmät kohteet ja tarkasteltiin tarpeita ja mahdollisuuksia joen
kalataloudellisen arvon kohottamiseksi (Anttila 2017). Inventoinnin perusteella etenkin joen
alaosan koskipaikoissa on potentiaalia virtavesikalojen elinympäristöksi. Tämän
sähkökoekalastustutkimuksen tarkoituksena on selvittää joen virta- ja koskipaikkojen
kalaston nykytila.

2 Hankkeen toimenpiteet ja menetelmät
Hankkeessa sähkökoekalastettiin kaikkiaan 13 Hinnerjoki-Lapinjoen merkittävintä koskea ja
virtapaikkaa (Kuva 1). Kohteet valittiin vuona 2017 tehdyn kalataloudellisen inventoinnin
perusteella, josta myös raportissa käytettävä nimistö on peräisin (Anttila 2017). Hankkeen
toimenpiteistä vastasi Pyhäjärvi-instituutti. Hankkeen rahoitus tuli Lapinjoen alueen
hoitovelvoitemaksuista Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalveluiden ohjaamana.
Sähkökoekalastukset suoritettiin 30.8.–14.9.2018 välisenä aikana akkukäyttöisellä HansGrassl sähkökalastuslaitteistolla. Koekalastusten aikana vedenlämpötila vaihteli 14,0–17,0 °C
välillä. Ylisenkoskelta mitattu virtaama oli 0,11–0,36 m3/s, mikä on ajankohtaan nähden
alhainen (Suomen ympäristökeskus 2018). Jännitteenä käytettiin pääasiassa 400 V ja pulssin
frekvenssinä 50 Hz. Sähkökoekalastusryhmä koostui kahdesta henkilöstä,
koekalastuslaitteen käyttäjästä sekä haavimiehestä. Koekalastukset suoritettiin
yhdenpoistopyynnin menetelmällä, sillä tavoitteena oli kalastaa mahdollisimman monta
virtapaikkaa, ja siten luoda hyvä yleiskuva joen virtavesilajistosta. Tuloksia tarkasteltaessa
tulee ottaa huomioon, että pohjalla elävien lajien, kuten mateen, kohdalla pyydystettävyys
on huonompi kuin monipuolisemmin vesipatsaassa liikkuvilla lajeilla (Olin ym. 2014).
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Pienimmät virtapaikat kalastettiin kokonaisuudessaan. Suuremmissa koskissa koeala
rajattiin siten, että kaikki kosken tyypillisimmät virtausolosuhteet ja pienhabitaatit
esiintyivät kalastettavalla alueella. Koealat käsittivät pääasiassa koko uoman leveyden, ja ne
kalastettiin alaosasta ylävirtaan päin edeten. Saaliista kirjattiin lajeittain yksilölukumäärä ja
kokonaisbiomassa. Kalat palautettiin jokeen välittömästi käsittelyn jälkeen. Tulokset ja
havainnot merkattiin sähkökoekalastuksen maastolomakkeeseen (Liite 1).

Kuva 1. Lapinjoen koekalastusalat sijoittuivat joen 13 merkittävimpään virta- ja koskipaikkaan.
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3 Tulokset
3.1.
Pappilankoski (ETRS-TM35FIN: N 6769145, E 235362)
Honkilahden Kirkonkylässä sijaitsevassa virtapaikassa näkyy selvästi louhinnan ja perkauksen
jäljet (Kuva 2). Uomasta puuttuvat isot kivet käytännössä kokonaan ja kalliopohjan päällä on
pääasiassa hyvin hienojakoista hiekkaa. Virtaus on laadultaan nivamaisen tasaista. Koealan
pinta-ala oli noin 240 m2 ja syvyys alle 40 cm lukuun ottamatta Vaaljoentien alla olevaa
syvempää kohtaa.
Sähkökoekalastuksessa saaliiksi saatiin ahventa, särkeä ja haukea. Ahven oli runsain laji niin
yksilömäärällisesti kuin biomassan kannalta tarkasteltuna (Taulukko 1).
Taulukko 1. Pappilankosken sähkökoekalastussaalis syksyllä 2018.
kpl

%

Biomassa(g)

%

ahven
särki
hauki

25
10
2

67,6
27,0
5,4

270,0
242,5
129,0

42,1
37,8
20,1

Yhteensä

37

100

641,5

100

Kuva 2. Pappilankosken koealaa Vaaljoentien sillan alta ylävirtaan päin kuvattuna.
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3.2.

VP6 (ETRS-TM35FIN: N 6768185, E 229956)

Kallioista virtapaikkaa on louhittu ja perattu voimakkaasti. Isot kivet puuttuvat uomasta
kokonaan ja pohja on pääosin kalliota sekä hienojakoista kiviainesta. Puustoa on jonkin
verran kaatunut uoman päälle, mikä luo tärkeitä pienhabitaatteja virtavesieliöstölle muutoin
melko yksipuoliseen ympäristöön (Kuva 3). Virta on nivamaisen pyörteilevää, ja koskimaiset
kynnykset puuttuvat kokonaan. Koealan pinta-ala oli noin 210 m2 ja syvyys pääasiassa alle
20 cm.
Virtapaikan VP6 koekalastussaalis koostui pelkästään ahvenista (Taulukko 2). Koosta
päätellen suurin osa ahvenista oli nollikkaita.
Taulukko 2. Virtapaikan VP6 sähkökoekalastussaalis.

ahven
Yhteensä

kpl
5

%
100,0

Biomassa
(g)
27,1

%
100,0

5

100

27,1

100

Kuva 3. Virtapaikan (VP6) koealaa ylävirtaan päin kuvattuna.
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3.3.
Tarvaistentien silta (ETRS-TM35FIN: N 6768383, E 229775)
Tarvaistentiensillan kosken yläosa on karua kallioista louhittua tasaisen virran aluetta, joka
päättyy 4–5 portaiseen koskikynnykseen (Kuva 4). Kynnystä seuraa pieni suvanto, josta
virtapaikka jatkuu vielä matalana sorapohjaisena virtajaksona, jossa uposlehtinen
kasvillisuus on runsasta. Koskialueen kokonaispituus on noin 200 m, ja leveys vaihtelee 3-7
metrin välillä. Kosken varjostus on melko maltillista, koska pelto ympäröi pitkälti uomaa.
Kynnyksen päälle lehtipuusto ja silta luovat kuitenkin varjostusta. Koski kalastettiin
kokonaisuudessaan lukuun ottamatta kynnysten alla sijaitsevaa lyhyttä suvantoa. Koealan
pinta-ala oli 360 m2 ja syvyys pääasiassa alle 20 cm.
Tarvaistentiensillan koekalastussaalis koostui ahvenista, särjistä ja hauista.
Yksilömäärällisesti ahven oli runsain laji. Biomassaosuudeltaan hauki kuitenkin oli vallisevin
kattaen 52,9 % kokonaissaaliista (Taulukko 3). Kovimmasta virrasta saatiin kuitenkin lähinnä
särjen poikasia.
Taulukko 3. Tarvaistentiensillan kosken sähkökoekalastus saalis.
kpl

%

Biomassa(g)

%

ahven
särki
hauki

31
18
3

59,6
34,6
5,8

127,4
24,6
171,0

39,4
7,6
52,9

Yhteensä

52

100

323,0

100

Kuva 4. Tarvaistentiensillan kosken koealan jyrkintä osuutta ylävirtaan päin kuvattuna.
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3.4.
Pitkäkosken yläosa (ETRS-TM35FIN: N 6768717, E 229139)
Pitkäkosken alueella voidaan katsoa olevan kaksi koskea, joita erottaa vain lyhyt
suvantojakso. Ylemmän kosken pituus on noin 130 m ja leveys vaihtelee 5-7 m välillä.
Koskessa on runsaasti eri kokoisia kiviä, mikä luo koskeen monipuolista virtausvaihtelua.
Kosken pohjalla kasvaa melko paljon vesisammalia ja rannan runsas lehtipuusto luo
paikoitellen melko voimakasta varjostusta koskeen (Kuva 5). Koeala rajattiin kosken ylittävän
sillan alapuolisiin osiin, joten koeala on sama kuin turvetuotannon velvoitetarkkailuissa
käytettävä Pitkäkosken koeala (Holsti 2013, Westermark 2017). Sillan alla sijaitsee
kallioluiska, joka toimii vaellusesteenä ainakin pienimmillä virtaamilla. Koealan pinta-ala oli
noin 358 m2. Syvyys oli muutamia kuoppia lukuun ottamatta pääasiassa alle 20 cm.
Pitkäkosken yläosan koekalastussaalis koostui kokonaisuudessaan ahvenista (Taulukko 4).
Ahvenista suurin painoi 199,6 g, mutta joukkoon mahtui myös hyvin pieniä yksilöitä, jotka
olivat luultavasti tämän kevään poikasia.
Taulukko 4. Pitkäkosken yläosan sähkökoekalastussaalis.
kpl

%

Biomassa(g)

%

ahven

20

100,0

422,7

100,0

Yhteensä

20

100,0

422,7

100,0

Kuva 5.Pitkäkosken yläosan koealaa.
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3.5.
Pitkäkosken alaosa (ETRS-TM35FIN: N 6768708, E 228930)
Pitkäkosken alueen alempi koski on noin 130 m pitkä ja on 4-6 m leveä. Varjostus on hieman
maltillisempaa kuin Pitkäkosken yläosassa, mikä näkyykin yläosaa hieman runsaampana
pohjakasvillisuutena. Koskessa on muutamia isoja pintakiviä, mutta virtausvaihtelua on
kuitenkin jonkin verran vähemmän kuin Pitkäkosken yläosan koealalla (Kuva 6). Uoman
pohjalla on kohtalaisen runsaasti soraa. Pitkäkosken alaosan koealan pinta-ala oli 260 m2 ja
syvyys kokonaisuudessaan alle 40 cm.
Pitkäkosken alaosan koealan saalis koostui ahvenista ja hauista. Hauki oli runsain saalis niin
yksilömäärällisesti kuin biomassanakin mitattuna (Taulukko 5).
Taulukko 5. Pitkäkosken alaosan sähkökoekalastussaalis.
kpl

%

Biomassa(g)

%

ahven
hauki

11
2

84,6
15,4

393,0
107,0

78,6
21,4

Yhteensä

13

100

500,0

100

Kuva 6. Pintakivet tuovat vaihtelua Pitkäkosken alaosan muutoin melko rauhalliseen virtaan.
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3.6.
VP9, ”Liesjärvenojan alapuoli” (ETRS-TM35FIN: N 6769894, E 228881)
Liesjärvenojan suulta alkunsa saa pitkä virtajakso, jota on perattu voimakkaasti. Virtapaikan
kokonaispituus on noin 240 m, tosin virtapaikan yläosa on pitkään tasaisen matalaa ja
hitaasti virtaavaa. Alaosassa sijaitsee pieni koskimainen kynnys (Kuva 7). Koeala sijoittui
virtapaikan kalliopohjaiseen alaosaan. Koealan pinta-ala oli noin 290 m2 ja syvyys
kauttaaltaan alle 20 cm.
Liesjärvenojan alapuolella sijaitsevan virtapaikan koekalastussaalis koostui ahvenista ja
hauista. Hauki oli runsain saalis niin yksilömäärällisesti kuin biomassanakin mitattuna
(Taulukko 6).
Taulukko 6. Liesjärvenojan alapuolisen virtapaikan sähkökoekalastussaalis.
kpl

%

Biomassa(g)

%

hauki
ahven

5
3

62,5
37,5

136,1
17,6

88,5
11,5

Yhteensä

8

100

153,7

100

Kuva 7. Koeala sijoittui virtapaikan alaosaan, jossa sijaitsee pieni kalliokynnys
.
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3.7.
Kirkkokoski (ETRS-TM35FIN N 6772346, E 229240)
Keskellä Hinnerjoen kirkonkylää sijaitsevan kosken kokonaispituus on noin 210 m. Yläosan
kivipato ja louhittu kallioluiska luovatkin ainakin osittaisen vaellusesteen kaloille (Kuva 8).
Padon jälkeen saarekkeet jakavat uoman muodostaen välillä kolmekin eri virtausreittiä.
Rannan lehtipuusto luo vähäistä varjostusta koskeen, ja pohjakasvillisuus onkin paikoitellen
kohtalaisen runsasta. Etenkin kosken alaosissa kaloille on runsaan kasvillisuuden myötä
suojapaikkoja tarjolla. Soraikkoa löytyy kosken alaosista ja myös kivetys luo kohtalaista
virtausvaihtelua kosken pääuomaan. Koeala rajattiin kosken pääuomaan turvetuotannon
velvoitetarkkailun mukaan yhteneväksi siten, että yläosasta koeala rajautui kallioluiskaan
(Kuva 7). Koelan pinta-ala oli 172 m2 ja syvyys pääasiassa alle 20 cm.
Kirkkokosken koealalta saaliiksi saatiin ainoastaan ahventa ja madetta. Yksilömäärällisesti
lajit olivat yhtä runsaita, mutta biomassasta made kattoi suuremman osan (59,7 %)
(Taulukko 7). Koealalta saatiin myös varma havainto hauesta. Koealalla vesi oli pienestä
virtaamasta johtuen erittäin alhaalla, joten kosken alaosien hitaammin virtaavilla alueilla
tehtiin lisäksi kokeiluluontoista kartoitusta kalastosta. Saaliiksi saatiin ahvenia, haukia sekä
yksi noin 10 cm pitkä kuha.
Taulukko 7. Kirkkokosken koealan sähkökoekalastussaalis.
kpl

%

Biomassa(g)

%

ahven
made

2
2

50,0
50,0

63,0
93,2

40,3
59,7

Yhteensä

4

100

156,2

100

Kuva 8. Kirkkokosken koealaa ylävirtaan päin kuvattuna. Kallioluiska ja pato toimivat koealan
ylärajana.
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3.8.
Vehmaankreulankoski (ETRS-TM35FIN: N 6774574, E 229651)
Vehmaankreulankoskessa on kaksi osaa. Noin 60 m varsinaisen kosken yläpuolella on lyhyt
niva, jonka suvanto erottaa muusta koskesta. Varsinainen koski, johon koeala rajattiin, on
pituudeltaan noin 50 m ja kokonaisleveydeltään noin 10 m. Uomassa sijaitsevat saarekkeet
kuitenkin jakavat kosken moneen eri uomaan tarjoten kaloille vaihtoehtoisia kulkureittejä.
Kosken pohja on monin paikoin jyrkkää paljasta kalliota, jolta hienompi kiviaines on
huuhtoutunut pois. Kiviaines koostuu pääasiassa 100-300 mm kivistä, joita on etenkin
kosken alaosissa. Vesikasvillisuus on erittäin runsasta etenkin kosken alaosassa (Kuva 9).
Koealan pinta-ala oli noin 120 m2 syvyys pääasiassa alle 20 cm.
Vehmaankreulankosken koekalastussaalis koostui kolmesta lajista: särki, hauki ja ahven.
Yksilömäärällisesti runsain laji oli särki (15 kpl). Biomassasta hauki kuitenkin kattoi
suurimman osan (Taulukko 8).
Taulukko 8. Vehmaankreulankosken sähkökoekalastussaalis.
kpl

%

Biomassa(g)

%

särki
hauki
ahven

15
7
1

65,2
30,4
4,3

19,6
82,0
43,5

13,5
56,5
30,0

Yhteensä

23

100

145,1

100

Kuva 9. Vehmaankreulankosken koealan alaosassa vesikasvillisuus on runsasta.
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3.9.
K7, ”Hinnerjoentien silta” (ETRS-TM35FIN: N 6776227, E 228246)
Noin 40 m pitkä koski sijaitsee Hinnerjoentien sillan alla Kuolimaan kylässä. Kosken leveys on
kauttaaltaan noin 5 m. Syvyysvaihtelu on hyvin vähäistä ja isot kivet on perattu koskesta
kokonaan pois (Kuva 10). Pohjan vallitsevin raekoko on 20-50 mm, mutta kokonaisuudessa
soraa löytyy kuitenkin melko niukasti. Pohjakasvillisuutta, etenkin sammaleita on
kohtalaisesti, mikä luo muuten melko yksipuoliseen koskeen suojapaikkoja niin kaloille kuin
vesiselkärangattomillekin. Koealan pinta-ala oli 132 m2, ja se kattoi koko koskipaikan.
Koealan syvyys oli pääasiassa alle 20 cm.
Koealalta saatiin saaliiksi vain kaksi haukea ja yksi made (Taulukko 9).
Taulukko 9. Hinnerjoentien sillan koskipaikan sähkökoekalastussaalis.
kpl

%

Biomassa(g)

%

hauki
made

2
1

66,7
33,3

52,3
121,7

30,1
69,9

Yhteensä

3

100

174,0

100

Kuva 10. Hinnerjoentien sillan koealaa sillan alta ylävirtaan päin kuvattuna.
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3.10. Lapinkoski (ETRS-TM35FIN: N 6785044, E 221860)
Lapinkoskessa sijaitsee Lapinjoen ainoa voimalaitos, ja padotuksen myötä kosken rakenne
on muuttunut voimakkaasti. Padon alapuolisen koskijakson kokonaispituus on lähes 400 m.
Aiemmin Lapinkoski on koostunut useammasta pienestä koskiuomasta, mutta nykyisellään
vesi kulkee alivirtaamakaudella vain voimalaitoksen kautta, jonka myötä vanha pääuoma on
käytännössä kuiva. Koeala rajattiin kosken alaosaan, jossa vanha pääuoma ja generaattorin
kautta kulkeva uoma ovat yhdistyneet. Sähköntuotannosta johtuen Lapinkosken
virtausolosuhteet vaihtelevat voimakkaasti. Sähkökoekalastus suoritettiin aikana, jolloin
generaattorin läpi ei laskettu vettä. Koealalla uoma oli perattu, mutta pohjalla oli runsaasti
soraa (Kuva 11). Koealan pinta-ala oli 380 m2 ja se koostui kahdesta osasta, sillä välissä oleva
suvanto jätettiin kalastamatta. Koealan syvyys oli kalastuksen aikana alle 20 cm.
Lapinkosken saaliissa lajidiversiteetti oli yläosan koskia runsaampaa, sillä saalis koostui
neljästä eri lajista (Taulukko 10). Niin yksilömäärällisesti kuin biomassanakin mitaten runsain
laji oli särki. Suurin osa särjistä oli luultavasti tämän vuoden poikasia.
Taulukko 10. Lapinkosken sähkökoekalastussaalis.
kpl

%

Biomassa(g)

%

särki
ahven

74
11

85,1
12,6

115,0
22,0

49,8
9,5

hauki
made

2
1

2,3
1,1

94,0
22,0

40,7
9,5

Yhteensä

87

100

231,0

100

Kuva 11. Lapinkosken koeala oli matalaa ja hitaasti virtaavaa aluetta kosken peratussa alaosassa.
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3.11. Ylinenkoski (ETRS-TM35FIN: N 6793882, E 213168)
Ylisenkoskea on aikojen saatossa muokattu melko voimakkaasti myllytoiminnan vuoksi.
Kosken yläosissa on betoninen pohjapato (pudotuskorkeus on noin 40 cm), jonka jälkeen
uoma jakautuu kahteen osaan: vanhaan pääuomaan ja myllyrakennuksen kivijalan läpi
virtaavaan uomaan. Kosken vanha pääuoma on padottu niin, että vesi virtaa lähes pelkästään
myllyuoman läpi. Kosken kokonaispituus on noin 180 m ja syvyysvaihtelu on melko
voimakasta. Vallitsevin kivikoko koskessa on 50-100 mm, mutta myös melko hienoa soraa ja
isoja lohkareita löytyy jonkin verran. Etenkin kosken yläosissa lähinnä sammalista koostuva
pohjakasvillisuus on kohtalaisen runsasta. Ylisenkoskesta rajattiin pinta-alaltaan 227 m2
laajuinen koeala, josta löytyivät koskelle tyypillisimmät virtausolosuhteet ja habitaatit (Kuva
12). Koealalla syvyys vaihteli 20–60 cm välillä.
Ylisenkosken koekalastussaaliista kivennuoliaiset kattoivat suurimman osan niin
yksilömäärästä kuin biomassastakin (Taulukko 11). Ylinenkoski oli ylin Lapinjoen koskista,
joista koekalastuksissa saatiin saaliiksi tyypillisiin virtavesikaloihin lukeutuvia lajeja
(kivennuoliainen, kivisimppu).
Taulukko 11. Ylisenkosken sähkökoekalastussaalis.
kpl

%

Biomassa(g)

%

kivennuoliainen
ahven
hauki
kivisimppu

24
3
2
1

82,8
10,3
6,9
3,4

395,5
33,2
221,0
21,2

60,9
5,1
34,0
3,3

Yhteensä

29

100

649,7

100

Kuva 12. Ylisenkosken koealaa kosken keskiosassa.
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3.12. Huiskonkoski (ETRS-TM35FIN: N 6793842, E 212804)
Huiskonkosken yläosassa on pato, jonka alapuolelta noin 80 m pitkä koski saa alkunsa.
Kosken leveys vaihtelee 5-8 m välillä. Monipuolinen kivetys luo koskeen virtausvaihtelua ja
suojapaikkoja kaloille. Myös syvyysvaihtelu on melko voimakasta. Rannan lehtipuusto luo
koskeen melko voimakasta varjostusta, jolloin pohjakasvillisuus jää melko vähäiseksi
koostuen lähinnä sammaleista. Kalastettu koeala kattoi noin puolet kosken pituudesta
rajautuen yläosasta patoon (Kuva 13). Koealan pinta-ala oli noin 247 m2 ja syvyys vaihteli 2060 cm välillä.
Huiskonkoskessa runsain kalalaji oli kivennuoliainen, joka kattoi yli
kokonaisbiomassasta. Lisäksi saatiin särkiä, ahvenia ja kivisimppuja (Taulukko 12).
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Taulukko 12. Huiskonkosken runsain saalis oli kivennuoliainen.
kpl

%

Biomassa(g)

%

kivennuoliainen
särki

31
12

64,6
25,0

291,0
14,0

87,4
4,2

ahven
kivisimppu

5
2

10,4
4,2

27,9
19,2

8,4
5,8

Yhteensä

48

100

332,9

100

Kuva 13. Huiskonkosken koeala kattoi noin puolet kosken pituudesta ja rajautui yläosassa patoon.
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%

3.13. Museosillan koski (ETRS-TM35FIN: N 6793933, E 212527)
Museosillan koski seuraa Huiskonkoskea pienen suvantojakson jälkeen. Koski on noin 140 m
pitkä ja päättyy kivisen museosillan alle. Koski on leveydeltään noin 10 m ja virtaus on
laadultaan suurelta osin nivamaista. Koskesta löytyy melko monipuolisesti erikoista kiveä,
mutta vallitsevin pohjanlaatu on kuitenkin melko hienojakoista (3-8 mm) soraa.
Pohjakasvillisuus on niukkaa ja koostuu pääasiassa sammalista. Rehevä lehtipuusto luo
uoman laidoille voimakasta varjostusta. Museosillan kosken koeala sijoittui kosken alaosaan,
jossa virtaus oli voimakkainta. Koeala kattoi koko kosken alaosan rajautuen yläosasta uoman
keskellä olevaan suureen siirtolohkareeseen (Kuva 14). Koealan pinta-ala oli 340 m2.
Museosillan koskella saaliiksi saatiin neljää eri lajia, joista yksilömäärällisesti runsain saalis
oli kivisimppu (16 kpl). Kokonaisbiomassasta hauet kuitenkin kattoivat suurimman osan
(Taulukko 13).
Taulukko 13. Museosillan kosken sähkökoekalastussaalis.
kpl

%

Biomassa(g)

%

kivisimppu
kivennuoliainen

16
8

55,2
27,6

59,2
71,1

21,6
25,9

ahven
hauki
Yhteensä

5
2
29

17,2
6,9
100

144,0
260,0
274,3

52,5
94,8
100

Kuva 14. Museosillan kosken koeala sijoittui kosken alaosaan.
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3.14. Alinenkoski (ETRS-TM35FIN: N 6794701, E 211938)
Alinenkoski on Lapinjoen alin koski, joka sijaitsee noin 7 km jokisuulta ylävirtaan päin. Kosken
yläosassa on betoninen pato, jonka padotuskorkeus on noin 75 cm. Padon alta alkunsa
saavan kosken kokonaispituus on noin 150 m. Alisenkosken leveys vaihtelee 8-12 m välillä.
Noin 1 km Alisenkosken alapuolella Lapinjoessa sijaitsee vielä teräspontista koostuva pato,
joka estää kalojen vaelluksen ainakin pienillä virtaamilla. Näin ollen mereltä ei ole vapaata
vaellusmahdollisuutta yhdellekään Lapinjoen koskista. Alisenkosken yläosissa kivetys on
melko monipuolista, mutta alavirtaan päin kivetys vähenee ja samalla uoman virtaus
yksipuolistuu. Vallitsevin kivikoko pohjalla on 50-150 mm, mutta pohjalla on myös hiekkaa.
Alisenkosken pohjakasvillisuus on paikoitellen kohtalaisen runsasta ja koostuu pääasiassa
sammalista. Varsinkin kosken yläosissa kaloille on syvyysvaihtelun, monipuolisen
kivikoostumuksen ja runsaan pohjakasvillisuuden ansiosta suojapaikkoja tarjolla.
Alisenkosken koeala sijoittui kosken luonnontilaisen kaltaiseen keski- ja yläosaan (Kuva 15).
Koealan pinta-ala oli noin 680 m2, ja se kattoi yli puolet kosken kokonaispinta-alasta.
Alisenkosken koealan saaliista kivennuoliainen kattoi suurimman osan niin yksilömäärästä
kuin biomassastakin (Taulukko 14). Lisäksi saatiin kivisimppua (Kuva 16), ahventa ja haukea.
Taulukko 14. Alisenkosken sähkökoekalastus saalis.

kivennuoliainen
kivisimppu
ahven
hauki
Yhteensä

kpl

%

Biomassa(g)

%

53
31
13
1
97

54,6
32,0
13,4
1,0
100

615,0
97,0
134,0
84,0
846

72,7
11,5
15,8
9,9
100

Kuva 15. Alisenkosken koealaa kosken yläosassa.
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Kuva 16. Alisenkosken kivisimppu.

4 Tulosten tarkastelu
Syksyllä 2018 suoritetuilla sähkökoekalastuksilla saatiin paljon uutta tietoa Lapinjoen
kalastosta. Koko pääuoman laajuudelta ei ollut aikaisemmin toteutettu selvityksiä
virtapaikkojen lajistorakenteesta. Yläosan virtapaikkojen kalastoa on kuitenkin viime vuosina
seurattu 3 vuoden välein turvetuotannon kalataloudelliseen velvoitetarkkailuun liittyen.
Koekalastussaalis oli yläosan koealoilla lajistoltaan samankaltainen kuin vuosien 2013 ja
2016 velvoitetarkkailun puitteissa suoritetuissa sähkökoekalastuksissa (Holsti 2014,
Westermark 2017). Joen ylimmiltä virta- ja koskipaikoilta saaliiksi saatiin vain tyypillisiä
järvikaloja: ahventa, haukea, särkeä ja madetta. Kalastorakenne kuitenkin muuttuu
edettäessä joen alaosaa kohti. Kaikissa Lapinjoen alaosan koskissa (Ylinenkoski,
Huiskonkoski, Museosillan koski, Alinenkoski) tavattiin tyypillisiin virtavesilajeihin kuuluvia
lajeja (kivennuoliainen ja kivisimppu), mikä indikoi hyvinvoivaa virtavesiympäristöä.
Lohikaloja ei kuitenkaan saatu saaliiksi koekalastuksissa. Kokonaisuudessaan Lapinjoen
koekalastussaalis koostui kuudesta eri kalalajista. Lisäksi laitteiston testauksen yhteydessä
saatiin Hinnerjoen Kirkkokosken alaosasta yksi kuha, joka todennäköisesti on peräisin
vesistöalueen yläosiin tehdyistä istutuksista. Rapuja ei havaittu sähkökoekalastusten
yhteydessä yhdelläkään koealalla. Koekalastussaalis sisälsi myös happamuudelle herkkiä
lajeja kuten särki, made ja kivisimppu. Turvetuotannon ja sulfaattimaiden aiheuttama
ajoittainen happamuus ei siis vaikuttaisi olevan Lapinjoella merkittävä kalalajistoa rajoittava
tekijä.

20

5 Lähteet
Anttila L. 2017. Lapinjoen pääuoman kalataloudellinen inventointi. Pyhäjärvi-instituutin
julkaisuja. Sarja B nro 34. ISBN 978-952-9682-79-9.
Holsti H. 2014. Joutsuon (Eura) turvetuotantoalue Hinnerjoen-Lapinjoen kalataloudellinen
velvoitetarkkailu vuonna 2013. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere,
kirjenumero 477/14.
Kipinä-Salokannel S. 2015. Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen pintavesien toimenpideohjelma
vuosille 2016–2021. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Lehmijoki A. & Koivunen S. 2017. Lapinjoen ja Narvijärven tarkkailututkimus, vuosiraportti
2016. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, 32-16-7774.
Olin M., Lappalainen A., Sutela t., Vehanen t., Ruuhijärvi J., Saura A. & Sairanen S. 2014.
Ohjeet standardin mukaisiin sähkökoekalastuksiin. RKTL:n työraportteja 21/2014.
Satakunnan kalatalouskeskus. 1994. Lapinjoen alaosan kalatalousselvitys.
Suomen
ympäristökeskus.
2018.
Vesistöjen
virtaama.
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/virtaama/LOS.htm. Hakupäivä: 5.10.2017.
Westberg V., Bonde A., Haldin L., Koivisto A-M., Mäensivu M., Mäkinen M., Teppo A. 2016.
Vesien tila hyväksi yhdessä: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus.
Westermark A. 2017. Joutsuon turvetuotantoalueen kalataloudellinen velvoite- tarkkailu
Hinnerjoessa vuonna 2016. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere,
kirjenumero 670/17.

21

Liite 1

Sähkökoekalastuksen tiedot

Sähkökalastusalan tiedot
Sähkökalastusalan nimi*:
Ympäristötyyppi*:

Maastolomake nro:
Vesimuodostuma:

Kunta:

Seurantapaikka
(VPD):
Kalastusalue:

Vesienhoitoalue:

Vesistöalue:

Koordinaatit YK:

joki
noro/oja

puro
järv.ranta

Uoman leveys m:

pohj:
itä:

Pohjan karkeus (%):

Orgaaninen aines
Hieno (<2 mm)
Sora (2-16 mm)
Pieni kivi (17-64
mm)
Iso kivi (65-256
mm)
Pieni lohkare (2571024 mm)
Iso lohkare (>1024
mm)
Kallio

Pyynnin tiedot
Koekalastajan nimi:

hajakuormit.
pistekuormit.
happamoitumin.
vähähappisuus
satunnaispäästöt

luonnontilainen
perattu
kunnostettu
säännöstelty

Lisätietoa:

Kalastuskertojen
kellonajat* (tt:mm):

Hanke:
Päivämäärä:

.

.

Lisätieto:

Koealan mitat (m):

Aloitus

Lopetus

1.
2.
3.

pit.

lev.

Koealan pinta-ala*
(m2):
0-20 cm
21-40 cm

Kalastettu uoman
leveydeltä:

Ei

On

Ei

On
On

41-60 cm

Sulkuverkot:

61- cm

Tiedot tarkistettu:

Ei

Energian lähde:

Akku

Laitteen tiedot
Laitteen malli:
Käytetty jännite (V):

Aggr.

Pulssin frekvenssi
(Hz):
Lisätietoa:

Virran voimakkuus (A):
Ympäristöhavainnot
Veden lämpötila (oC):

Veden sähkönjoht.
(mS/m):
Lisätieto:

Veden näkösyvyys (cm):
Keskimääräinen
virtausnopeus koealalla
(m/s):

hidas (< 0,2)
keskim. (0,2-0,7)
voimakas (> 0,7)

Sää:

Veden suhteellinen korkeus:

normaali
ylhäällä
alhaalla
Vesisammalet

Koealan
kalastettavuus:

Vesikasvillisuuden
peittävyys (%):

ei tietoa

Kalastuskertoja(1-3)*:

Organisaatio:

Syvyysluokka* (cm):

Ympäristöpaine*:

Putkilokasvit

Rantakasvillisuuden
peittävyys (%):

Lisätietoa:
*tallentamisen kannalta pakollinen tieto
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sade
pilvinen
puolipilvinen
aurinkoinen
helppo
normaali
vaikea
Puut/pensaat
Muut kasvit

Skannattava piirros alueesta
Kosken/virtapaikan/koealan nimi:
päivämäärä:

Maastolomake nro:
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Maastolomake nro:

Saalistiedot, yhteismittausten tulokset
Kosken/virtapaikan/koealan nimi:
päivämäärä:
Kalastuskerta:
Laji
lkm

yht.paino g

Laji

lkm

yht.paino g

Kalastuskerta:
Laji
lkm

yht.paino g

Laji

lkm

yht.paino g

Kalastuskerta:
Laji
lkm

yht.paino g

Laji

lkm

yht.paino g

Lisätietoa:
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