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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

1 YLEISTÄ

Hiitolanjoki, josta käytetään myös nimeä Kokkolanjoki, on Etelä-Karjalassa sijaitseva Simpelejärven

ja Torsan laskujoki. Noin 45 kilometriä pitkä joki virtaa pienen Kivijärven läpi ennen Simpeleen teh-

dasaluetta. Silamusjoesta Hiitolanjoki saa merkittävän lisävirtauksen Torsanjärven reitiltä. Joki las-

kee Ritakosken, Lahnasenkosken ja Kangaskosken voimalaitosten kautta Venäjän puolelle ja lopulta

Laatokkaan. Pääuoman kokonaispituudesta noin kahdeksan kilometriä sijaitsee Suomen puolella,

jonka lisäksi Suomen puolella on lukuisia latvajokia ja – puroja. Hiitolanjoen keskivirtaama on noin 8

m3.

Hiitolanjokea kuormittavat Metsä Board Oyj Simpeleen tehtaiden sekä Rautjärven kunnan Simpe-

leen taajaman puhdistetut jätevedet. Joen Suomen puoleiselle alaosalle kohdistuu ajoittain myös

voimakasta hajakuormitusta. Simpeleen tehtaiden eli nykyisen Metsä Board Simpeleen biologinen

jätevedenpuhdistamo valmistui vuonna 1986. Nykyisin kartongin tuotantoon keskittyvän tehtaan pro-

sessijätevedet käsitellään tässä puhdistamossa. Puhdistamolle johdetaan myös Konkamäen kaato-

paikan suodosvedet. Rautjärven kunnan jätevedenpuhdistamo eli paikallisesti Vihviläsuon jäteve-

denpuhdistamo valmistui vuonna 1975 ja saneerattiin perusteellisesti vuonna 1998. Saneerauksen

jälkeen laitoksessa on käsitelty ainoastaan Simpeleen taajaman jätevesiä.

Hiitolanjoki on nykyään yksi tärkeimmistä Laatokan lohen lisääntymisjoista. Myös Laatokan taimen

nousee Hiitolanjokeen kutemaan, mutta huomattavasti pienemmissä määrissä kuin lohi. Hiitolanjoen

lohikalakannat taantuivat voimakkaasti vuosisadan alkupuolella tehtyjen voimalaitosratkaisujen ta-

kia. Lohi- ja taimenkantojen taantumista edesauttoi myös jätevesikuormitus.

Sotien jälkeen Venäjän puolelle jääneet padot alkoivat vuosien saatossa kuitenkin rapistua ja vael-

luskalojen nousumahdollisuudet paranivat sekä lisääntymisalueet laajenivat. Vuosina 1997 – 2001

Venäjän puoleisilta osilta Hiitolanjokea purettiin puurytöjä sekä Venäjän rajavalvontalinjalla sijain-

nutta metallista esteaitaa muokattiin siten, ettei se enää häiritse kalojen nousua. Näiden toimenpi-

teiden jälkeen Laatokan lohet ja taimenet ovat päässeet nousemaan vapaasti Suomen puolelle. Ka-

lojen nousun Suomen puolella kuitenkin pysäyttää Kangaskosken voimalaitospato, joka sijaitsee

noin kilometri valtakunnan rajasta ylävirtaan. Kangaskosken yläpuolella seuraavat Lahnasen- ja Ri-

takosken vesivoimalaitokset. Myös Juvankoskella ennen Simpelejärveä sijaitsee voimalaitos. Juvan-

koski on ollut luonnontilaisenakin täydellinen nousueste vaelluskaloille.

Ennen voimalaitosrakentamista Laatokan lohi ja taimen nousivat Hiitolanjokea aina Juankoskelle

saakka, jossa seitsemän metriä korkea putous pysäytti kalojen vaelluksen. Hiitolanjoen vesistön län-

tiseen haaraan vaelluskalat nousivat Silamus- ja Torsanjokea pitkin aina Torsanjärviin saakka. Ai-

nakin taimenen voidaan olettaa nousseen myös Torsanjärveen laskeviin jokiin ja pienvesiin.

Hiitolanjoen vesistöalueen koskia on kunnostettu varsin mittavasti vuodesta 1999 alkaen (kuva 1).

Kaikki Hiitolanjoen pääuoman vapaat kosket on kunnostettu, kuin myös Silamusjoen kolmesta kos-

kesta kaksi ja Torsanjoen kahdesta koskesta toinen. Myös Torsaan laskevien pienvesien kunnos-

tukset on saatu käyntiin Sarajoella toteutetuin talkookunnostuksin.



HIITOLANJOEN VESISTÖALUEEN SÄHKÖKOEKALASTUS JA KANGASKOSKEN KUTUPESÄINVENTOINTI 2016
2 VÄLIRAPORTTI no.1

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

Kuva 1. Hiitolanjoen Rapukosken kunnostustöitä

Hiitolanjoen kalastus on ollut tiukasti säädeltyä ja uuden kalastuslain mukaista vuodesta 2016.

Tiukka säätely alkoi alueen joilla jo kesällä 2010, jolloin poikkeuksellisen kovat helteet nostivat joki-

vesien lämpötilan niin korkeaksi, että paikalliset taimenkannat romahtivat lähes täysin. Kuolleisuutta

esiintyi luonnollisesti myös lohilla, mutta katoa paikkasivat Laatokassa vaelluksella olevat emokala-

reservit.

2 HIITOLANJOEN VESISTÖALUEEN KALATUTKIMUKSET

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tilasi Hiitolanjoen vesistöalueen sähkö-

koekalastusten sekä kutupesäinventointien toteuttamisen Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Oy:ltä. Sähkökalastus toteutettiin 1.-2.9.2016 ja kutupesäinventoinnit poikkeuksellisen hyvien ympä-

ristöolojen (pieni virtaama ja kirkas vesi) vuoksi jo 21.10.2016. Tämän lisäksi suoritettiin tarkistusin-

ventointi 20.1.2017 mahdollisten uusien pesien varalta.

Sähkökoekalastukset suoritettiin Hiitolanjoen Kangaskoskella, Uudensillankoskella ja Rapukoskella,

Silamusjoen Haarakoskella, Torsanjoen Hinkkasenkoskella, Sarajoen Myllykoskella ja Jokirannassa

sekä Lohijoen Rumpukoskella. Kutupesäinventointi tehtiin ainoastaan Kangaskoskella. Tutkimusten

päätarkoituksena oli selvittää taimenen ja lohen lisääntymismenestystä vesistöalueella. Tutkimuksia

on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina samoin metodein.
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2.1 SÄHKÖKOEKALASTUKSET

Sähkökoekalastuksissa sovellettiin menetelmästandardiin EN 14011:2003 sisällytettyjä ohjeita. Ka-

lastukseen käytettiin Hans-Grassel -akkulaitetta. Jokaisesta koskesta valittiin yksi edustava koeala,

jossa suoritettiin kaksi poistopyyntiä ilman sulkuverkkoja. Lohikaloista mitattiin yksilökohtaisesti pi-

tuus ja paino. Muista kaloista laskettiin kappalemäärä sekä lajikohtainen kokonaismassa (liite 1.).

2.2 KUTUPESÄINVENTOINTI

Lohi ja taimen kaivavat niin sanotun kutupesän virta- ja koskialueiden sorapohjille (kuva 2). Varsi-

naisen kaivuu-urakan suorittaa naaraskala. Kutupesä on useimmiten virransuuntaisesti soikionmuo-

toinen, mutta muoto voi vaihdella suuresti. Riippuen muun muassa siitä, miten sopivaa kutupohjaa

on käytettävissä. Kudun jälkeen pesässä on havaittavissa ylävirran puoleinen kuoppa sekä sitä seu-

raava harjanne, eli häntä. Lohi ja taimen voivat kaivaa myös niin sanottuja harjoituspesiä, jotka ovat

varsinaista kutupesää pienempiä.

Kuva 2. Kutupesä Kangaskoskella syksyllä 2016 (kuva: Pekka Tuuri)
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Kutupesien laskenta ja mittaaminen antavat tietoa muun muassa alueen naaraskutukannan koosta,

kutupaikkojen valinnasta, kunnostusten onnistumisesta ja yhdistettynä sähkökoekalastuksiin kutu-

kanta-rekryytti-suhteesta (Syrjänen ym. 2013).

Kutupesäinventoinnit suoritettiin kahlaamalla Kangaskosken virta-alueet kauttaaltaan läpi ja tarkis-

telemalla pohjaa vesikiikarilla. Kutupesien yli kulkemista vältettiin erityisen tarkasti. Kutupesiä ei var-

mennettu mätijyviä etsimällä, jotta tutkimus ei aiheuttaisi edes minimaalista haittaa uhanalaisille lo-

hikalakannoille. Näin ollen harjoituspesät ja kaikkein pienimmät kutupesät eivät ole välttämättä erot-

tuneet toisistaan. Epävarmat ”rajatapaukset” katsottiin harjoituspesiksi. Tämä on huomioitava tule-

vien vuosien inventoinneissa, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia.

Syksyllä 2016 kudulla olleiden kalojen jälkeläiset näkyvät vasta vuoden 2017 sähkökoekalastuksien

saaliissa, joten kutukanta-rekryytti-suhteen arviointi vaatii lisätutkimuksia.

3 SÄHKÖKOEKALASTUKSEN TULOKSET

Sähkökoekalastukset suoritettiin Hiitolanjoen vesistöalueella 1.-2.9.2016. Tässä väliraportissa kes-

kitytään tarkastelemaan lohikalojen esiintymistä alueen koskissa. Kaikki saalistiedot, sisältäen yksi-

lökohtaiset tiedot lohikaloista ja muiden lajien kokonaismäärät ja – biomassat, on tallennettu ympä-

ristöhallinnon koekalastusrekisteriin (Hertta). Ilmoitetut tiheydet ovat korjattuja, eli niissä on huomi-

oitu pyydystettävyys. Koealojen sijainti ja perustiedot löytyvät niin ikään koekalastusrekisteristä sekä

tilaajalle toimitetuista maastolomakkeista.

Vuoden 2014 Sarajoen ja 2016 koko vesistöalueen sähkökoekalastukset suoritti Saimaan Vesi- ja

Ympäristötutkimus Oy. Aiempina vuosina tutkimuksista on vastannut Elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskus. Näiden kalastusten tiedot on poimittu ympäristöhallinnon koekalastusrekisteristä (Koe-

kalastusrekisteri / Lähde: ELY-keskukset).

Vesistöalueella tiedetään toteutetun myös lukuisia sähkökoekalastuksia, joiden tuloksia ei ole syystä

tai toisesta tallennettu koekalastusrekisteriin.

3.1 HIITOLANJOKI, KANGASKOSKI

Kangaskosken koealan koko oli 210 m2. Lohia saatiin yhteensä kolme kappaletta kooltaan 78 – 95

mm. Poikastiheys on siis hyvin pieni. Tämä selittyy osin sillä, että koeala on erittäin avonainen, eli

kalat väistävät lähestyvää sähkökalastusryhmää. Avonainen koeala kuvaa koko Kangaskosken

virta-alueita varsin hyvin, poikasalueita on hyvin vähän. Erityishuomiona mainittakoon koekalastajien

haaviin päätynyt 4 – 5 kilon painoinen lohi, joka vapautettiin välittömästi takaisin jokeen.
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Kuva 3. Hiitolanjoen Kangaskosken sähkökoekalastusten saaliit 1999 - 2016

Kuva 4. Lohen nollikas Kangaskoskelta syyskuussa 2016

3.2 HIITOLANJOKI, UUDENSILLANKOSKI

Uudensillankosken koealan koko oli 108 m2. Koekalastussaliin kehityksessä näkyy selvästi vuoden

2010 aiheuttamat kalakuolemat (kuva 5). Vuonna 2015 havaittiin elpymisen merkkejä ja 2016 poi-

kastiheys oli niin ikään noususuunnassa. Joskin poikastiheys oli edelleen heikko potentiaaliseen

tuotantoon nähden. Taimenten pituus vaihteli välillä 74 mm - 248 mm, eli poikasia oli useasta eri

vuosiluokasta. Korkea virtaama vaikeutti koekalastusta Uudensillankoskessa.
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Kuva 5. Hiitolanjoen Uudensillankosken sähkökoekalastusten saaliit 1999 - 2016

3.3 HIITOLANJOKI, RAPUKOSKI

Rapukoski kunnostettiin koneellisesti vuonna 2007 varsin massiivisin toimin (kuva 1). Uoman leveys

kaksinkertaistettiin ja koski kivettiin käytännössä kokonaan uuteen muotoon.

Rapukosken koealan koko oli 80 m2. Taimenia saatiin saaliiksi yhdeksän kappaletta pituuden vaih-

dellessa välillä 83 – 265 mm. Nollikkaat (n=5) olivat erittäin hyväkuntoisia (kuva 7) ja kookkaita.

Korkea virtaama vaikeutti koekalastusta myös Rapukoskessa.

Kuva 6. Hiitolanjoen Rapukosken sähkökoekalastusten saaliit vuosilta 2015 ja 2016
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Kuva 7. Rapukosken taimenet olivat varsin hyväkuntoisia

3.4 SILAMUSJOKI, HAARAKOSKI

Myös Silamusjoen Haarakosken tuloksissa näkyy vuoden 2010 hellevesien vaikutus. Vuonna 2016

koealalta (144 m2) tavattiin ensimmäistä kertaa taimen sitten vuoden 2010. Kyseessä oli 95 mm

pitkä yksilö, eli nollikas. Voidaan olettaa, että kala on saanut alkunsa Silamusjoessa, eli lisääntymi-

nen on vähäisissä määrin käynnistynyt vuoden 2010 kalakuolemien jälkeen.

Kuva 8. Silamusjoen Haarakosken sähkökoekalastusten saaliit 1999 – 2016
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3.5 TORSANJOKI, HINKKASENKOSKI

Vuoden 2010 helteiden aiheuttamat kalakuolemat koskettivat myös Torsanjokea. Helteiden jälkeen

joesta ei ole saatu lainkaan taimenen nollikkaita. Vuosina 2015 ja 2016 koekalastuksissa saaliiksi

saadut taimenet ovat mitä ilmeisimmin peräisin Lohijoesta tehdyistä siirtoistutuksista. Näillä vesistö-

alueen omaa taimenkantaa edustavilla siirtoistukkailla pyritään kotiuttamaan taimen uudestaan Tor-

sanjokeen. Istutuksia on tehty vuosina 2014 – 2016, siirrettyjen taimenen poikasten kokonaismäärän

ollessa 268 kpl.

Torsanjoen Hinkkasenkosken (276 m2) koealalta saatiin yhteensä seitsemän taimenta, joiden pituus

vaihteli välillä 121 – 192 mm.

Kuva 9. Torsanjoen Hinkkasenkosken sähkökoekalastusten saaliit 2000 – 2016

3.6 SARAJOKI, MYLLYKOSKI

Sarajoella ei havaittu vastaavia kalakuolemia kuin vesistöalueen alemmilla joilla. Syynä voi olla suu-

rempi pohjavesivaikutus, mutta myös Sarajokea ympäröivän tiheän metsän varjostavalla vaikutuk-

sella voi olla osuutensa asiaan. Sarajoen poikastiheydet ovat olleet laskussa vuodesta 2014. Vuosi

2016 oli seurantajakson 2009 – 2016 selvästi heikoin, etenkin huippuvuosiin 2012 – 2013 verrattuna.

Myllykosken koealalta (190 m2) saatiin yhteensä neljä taimenta, joiden pituus vaihteli välillä 190 –

216 mm. Nollikkaita ei havaittu.
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Kuva 10. Sarajoen Myllykosken sähkökoekalastusten saaliit 2009 – 2016

3.7 SARAJOKI, JOKIRANTA

Sarajoen Jokirannan koskelta saatiin saaliiksi ainoastaan yksi taimen, pituudeltaan 219 mm. Koeka-

lastusalueen (88 m2) poikastiheys oli 1,9 yksilöä / aari. Jokirannan koealalta ei ollut saatavilla muita

koekalastusrekisteriin tallennettuja tietoja. Joskin tiettävästi alueella on toteutettu sähkökoekalastuk-

sia 2000-luvulla, joissa on tavattu taimenia.

3.8 LOHIJOKI, RUMPUKOSKI

Lohijoen Rumpukoskella on toteutettu sähkökoekalastuksia vuodesta 2012 alkaen (kuva 11). Koe-

kalastusrekisteriin on tallennettu vuosien 2012, 2014 ja 2016 tiedot, vaikkakin myös vuonna 2015

alueella sähkökalastettiin Torsanjoen siirtoistutustarpeisiin. Poikastiheydessä on nähtävissä laskeva

trendi, joka voi mahtua luontaiseen vaihteluun, mutta myös siirtoistukkaiden keruulla voi olla vaiku-

tuksensa. Näin ollen vuoden 2017 tulosten perusteella tulee arvioida välivuoden tarvetta siirtoistu-

tuksissa.

Rumpukosken koealalta (70 m2) saatiin saaliiksi ainoastaan taimenia (n=4), koon vaihdellessa välillä

115 – 142 mm.
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Kuva 11. Lohijoen Rumpukosken sähkökoekalastusten saaliit 2009 – 2016

4 KUTUPESÄINVENTOINNIN TULOKSET

Kutupesäinventointi suoritettiin Kangaskoskella poikkeuksellisen vähäisen virtaaman sekä kirkkaan

veden takia jo 21.10.2016. Tarkistusinventointi uusien pesien varalta toteutettiin 20.1.2017. Tulokset

on esitetty taulukossa 1. Kutupesien tarkka sijainti ilmenee tilaajalle toimitetuista maastolomakkeista

ja -kartasta.

Hiitolanjoen Kangaskoskella kutuun soveltuvaa virta-aluetta on varsin vähän. Koski on padottu

vuonna 1925 vesivoimakäyttöön. Patoamisesta johtuen varsinaista koskea ei enää ole, vaan aino-

astaan nivamainen virta-alue, jonka kokonaispituus on noin 350 metriä. Tästä virtajaksosta kova-

pohjaista teoriassa kutuun soveltuvaa aluetta on noin 170 metriä.

Ensimmäinen pohjan koostumukselta kutuun sopiva alue sijoittuu heti voimalan alapuolelle, jossa

virtaus vaihtelee paljon ja on hyvin turbulenttista. Voimalasta noin 150 metriä alavirtaan sijaitseva

virtajakso on huomattavasti parempi lohikalojen kutemiseen, mutta tämän osuuden pohja on paikoin

liettynyttä ja hiekan osuus on melko suuri.

Kutupesiä löydettiin kaiken kaikkiaan 14 ja harjoituskaivantoja kolme (taulukko 1). Lisäksi yksittäisiä

hyvin pieniä putsattuja länttejä oli satunnaisesti inventoidulla alueilla, mutta niitä ei noteerattu.

Taulukko 1. Kangaskosken alueelta löydetyt kutupesät tammikuussa 2017. Kutupesien määrä, kes-

kimääräinen kokonaispituus, kutupesän harjanteen pituus, kutupesän keskiosan syvyys sekä harjoi-

tuspesät.

Kutupesä
(kpl)

Kokonaispituus ka.
(m)

Harjanteen pituus ka.
(m)

Keski-
syvyys (m)

Harjoituspesiä

Kangaskoski 14 3,35 1,66 0,76 3
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Rannalta ja sukeltaen tehtyjen havaintojen perusteella voidaan olettaa, että valtaosa kutupesistä oli

lohien tekemiä. Myös alueen sähkökoekalastustulokset tukevat oletusta, että lohi dominoi alueen

kutusoraikkoja.

Kuva 12. Lohi kutupesässä Kangaskoskella 2016

Kirkas vesi, vähäinen virtaama ja kiintoaineen samentama pohja helpottivat kutupesien etsintää ja

mittausta merkittävästi.

5 YHTEENVETO

Vuoden 2016 sähkökalastusten tulokset olivat kautta linjan heikkoja, jos tuloksia peilaa alueen po-

tentiaaliseen tuotantoon. Hyvinä vuosina poikastiheydet ovat olleet alueen joilla erittäin korkeita. Ve-

näjän puolella jopa loistavia, parhaimmillaan jopa yli 170 lohen nollikasta aarilla, jota voidaan pitää

tulevaisuuden tavoitetasona vastaavilla koskialueilla Suomessakin. Vuonna 2016 havaitut taimenen

poikastiheydet vaihtelivat välillä 1,9 kpl / aari (Sarajoen jokiranta) - 18,8 kpl / aari (Hiitolanjoen Ra-

pukoski). Lohen poikastiheys Kangaskoskella oli vaatimaton 2,4 yksilöä aarilla

Huomioitaessa vuoden 2010 helteiden aiheuttamat mittavat lohikalojen kuolemat, on vuoden 2016

tuloksissa nähtävissä positiivista kehitystä. Hiitolanjoen pääuomassa paikallisen taimenen poikasti-

heydet ovat lähteneet nousuun ja Silamusjoessa on jälleen mitä ilmeisimmin taimen lisääntynyt.

Sara- ja Lohijoella poikastiheyksissä näkyy laskua, mutta tämä voi selittyä luonnollisella vuotuisella
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vaihtelulla. Sarajoen tapauksessa on huomioitava sekin, että taimenpopulaatio on mitä todennäköi-

simmin saanut alkunsa 1990-luvun lopulla kahtena vuotena suoritetusta mäti-istutuksesta. Kannan

vahvuudessa voi näin ollen tapahtua heilahtelua, kunnes tietty balanssi löytyy.

Alueen koskien fysikaaliset ominaisuudet ovat lohikalojen lisääntymisen kannalta valtaosin kun-

nossa. Pienvesissä, lähinnä Torsaan laskevissa, on suurin potentiaali parantaa lohikalojen tuotantoa

kunnostuksin. Kuin myös luonnollisesti Hiitolanjoen padotuissa koskissa, joiden ennallistaminen,

Juankoskea lukuun ottamatta, on noussut esille.

Lohikalojen lisäksi sähkökalastuksissa tavattiin alueelle normaalia lajistoa (ahven, kiiski, hauki, särki,

salakka, turpa, säyne, seipi, törö, made, kivisimppu ja kivennuoliainen). Kokonaismäärissä ei ollut

havaittavissa mitään poikkeuksellista, mutta lajien esiintymisessä oli havaittavissa mielenkiintoisia

eroavaisuuksia jokien välillä. Esimerkiksi tarkastelujakson 1999 – 2016 aikana kivisimppua ei ole

tavattu Kangaskosken voimalapadon yläpuolisilla alueilla lainkaan. Voimalapadon alapuolella kivi-

simppua puolestaan esiintyy. Vuoden 2016 muiden kuin lohikalojen saalis (lukumäärä ja kokonais-

paino) on esitetty liitteessä 1.

Kangaskoskella havaittiin alueen kokoon nähden varsin runsaasti kutupesiä (14 kpl). Kutupesät oli-

vat keskikooltaan melko suuria. Keskimääräinen kokonaispituus oli 3,35 metriä, kutupesän häntä-

harjanteen keskipituuden ollessa 1,66 metriä. Pesän häntäharjanteen pituuden perusteella voidaan

arvioida pesässä kuteneen naaraskalan kokoa, kahden metrin pituisen häntäharjanteen kertoessa

keskimäärin 57 senttimetrin mittaisesta (ns. lovipituus) naaraasta (Syrjänen ym. 2013). On kuitenkin

huomioitava, että aineiston hajonta, johon häntäharjanteen ja naaraan välinen kokosuhde perustuu,

on varsin suurta. Hiitolanjoki-yhdistys ry on toteuttanut kuduntarkkailua Kangaskoskella usean vuo-

den ajan (kuva 13). Saatujen havaintojen perusteella kutukalat ovat keskimäärin kookkaampia, mitä

häntäharjanteen pituus antaa ymmärtää. Kalastajien saaliiden perusteella lohien keskikoko on luok-

kaa 4 – 5 kiloa ja taimenten yli kolme kiloa. Myös huomattavasti suurempia kummankin lajin edustajia

tavataan vuosittain.
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Kuva 13. Hiitolanjoki-yhdistys ry toteuttaa kutukalojen laskentaa ilmasta käsin Kangaskoskella

Sähkökoekalastuksien yhteydessä kerättiin DNA-näytteitä, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa

tutkia vesistöalueen lohikalakantojen geneettistä rakennetta. Aineiston keräämistä tulee jatkaa tule-

vina vuosina, jotta saadaan aikaan edustava otos kaikista vesistöalueen osakannoista.

LIITTEET
Taulukko: Muiden kuin lohikalojen esiintyminen koealoilla (lkm / g)

JAKELU Varsinais-Suomen ELY-keskus / Kalatalouspalvelut

Lähdeviite

Syrjänen, J.T., Sivonen, K., Sivonen, O. & Valkeajärvi, P. 2013. Taimenen kutupesälaskenta

– menetelmät ja esimerkkituloksia. Riista- ja kalatalous – Tutkimuksia ja selvityksiä 9/2013.

28 s.



LIITE 1. Muiden kuin lohikalojen esiintyminen koealoilla vuonna 2016 (lkm / g)

Silamusjoki Torsanjoki Lohijoki

Kangaskoski (210 m2) Uudensillankoski (108 m2) Rapukoski (80 m2) Haarakoski (144 m2) Hinkkasenkoski (276 m2) Myllykoski (190 m2) Jokiranta (88 m2) Rumpukoski (70 m2)

ahven - 1/20 3/94 8/206 1/8 3/58 - -
kiiski - - - 1/16 - - - -
hauki 1/604 - - - - - - -
särki 1/1 - - - - 9/56 1/70 -
salakka - - - - - - - -
turpa 1/34 - - - - - - -
säyne - - - - 2/80 - - -
seipi - - - - - - - -
törö - - - - - - - -
made - - - - - - - -
kivisimppu 12/30 - - - - - - -
kivennuoliainen 2/10 2/18 - 10/152 - 17/212 - -

Muiden lajien kokonaisbiomassa ja kappalemäärä vuonna 2016 (lkm / g)

Hiitolanjoki Sarajoki
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Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

PL 17, 53851 LAPPEENRANTA


