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Suodenniemen kalastusalueen virtavesien 

sähkökoekalastukset vuonna 2018 
 

 

 

 

1. Johdanto 
 

Suodenniemen kalastusalueen alueella on lukuisia jokia ja pieniä purokokoluokan virtavesiä, jotka 

sopivat taimenen ja ravun elinalueeksi. Virtavesistä riippuvaisten eläinlajien kantojen tila on kuiten-

kin suoraan verrannollinen virtavesien tilaan ja niiden veden laatuun. Ihminen on monilla toimilla 

heikentänyt virtavesien tilaa, mikä on johtanut taimen- ja rapukantojen taantumiseen sekä niiden 

häviämiseen. Erityisesti virtavesien perkaukset ovat huonontaneet taimenten elinmahdollisuuksia 

poistamalla kalojen suojapaikkoja. Samalla virtavesien perkaukset ovat hävittäneet taimenen li-

sääntymiselle tarvittavat kutusoraikot. Valuma-alueella tehdyt kuivatustoimet ovat puolestaan ää-

revöittäneet virtaamia ja lisänneet virtavesien kuivumisongelmia. Valuma-alueiden kuivatustoimet 

ovat lisänneet eroosiota, mikä on johtanut kutusoraikoiden liettymiseen. Ihmisen rakentamat nou-

suesteet ovat puolestaan estäneet taimenten vapaata liikkumista järvien ja virtavesien välillä, mikä 

on osaltaan heikentänyt taimenkantojen tilaa. 

 

Suodenniemen kalastusalueella (nyk. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue) olevat vesistöt sijait-

sevat kahdella päävesireitillä (Kuva 1.1). Suodenniemen alueen vedet kuuluvat Kauvatsanjoen va-

luma-alueeseen. Tämän valuma-alueen vedet virtaavat Mouhijärven ja Kauvatsanjoen kautta lo-

puksi Kokemäenjokeen. Mouhijärven alueen vedet kuuluvat puolestaan Saikkalanjoen valuma-

alueeseen. Tältä valuma-alueelta vedet virtaavat Mätikön ja Saikkalajoen kautta Kuloveteen. 
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Suodenniemen kalastusalue selvitti alueellaan olevien virtavesien tilaa virtavesi-

inventointitutkimuksella vuonna 2012. Selvityksen toteutti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdis-

tys ry (Alajoki ja Holsti 2013). Virtavesi-inventoinnin tavoitteena oli saada kuva siitä, minkälaisia virta-

vesiä alueella on ja missä kunnossa ne nykyisin ovat. Samalla kartoitettiin alueella olevat kalojen 

nousuesteitä ja arvioitiin virtavesien kunnostusmahdollisuuksia. Selvityksen aikana inventoitiin Mouhi-

järven valuma-alueella sijaitsevat Sävijoki, joka saa alkunsa Sävijärvestä ja Taipaleenjoki, joka saa 

alkunsa Kirjasjärvestä. Saikkalanjoen valuma-alueelta inventoitiin puolestaan Mätikköön laskeva 

Hiusjoki-Karinjoki sekä Kirkkojärvestä Mätikköön laskeva Myllyoja.  

 

Virtavesi-inventoinnin perusteella jokaisesta inventoidusta virtavedestä löydettiin useita taimenen 

elinalueeksi soveltuvia virta- ja koskialueita. Inventoinnin toinen havainto oli, että kohdevesistöt oli-

vat voimakkaasti ihmisen muutamia ja alueen virtavesissä oli useita kalojen vapaata liikkumista ra-

joittavia nousuesteitä. 

 

Vuonna 2016 Suodenniemen kalastusalue toteutti sähkökoekalastustutkimuksen, jonka tarkoitukse-

na oli selvittää alueella olevien virtavesien kalakantojen tilaa sekä kartoittaa taimenen mahdollista 

esiintymistä (Holsti 2016). Vuonna 2017 taimenkantojen kartoitusta jatkettiin sähkökoekalastuksilla 

(Holsti 2017). Vuonna 2018 tehdyt sähkökoekalastukset ovat jatkoa edellisinä vuosina tehdyille koe-

kalastuksille. Vuoden 2018 selvitystä rahoittivat Suodenniemen kalastusalueen lisäksi Sastamalan 

kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus. 
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2. Tutkimusalue 
 

Vuonna 2018 sähkökoekalastukset kohdennettiin Taipaleenjoen reitin yläosalle (Kuva 2.1). Alueella 

sähkökoekalastettiin kaksi koealaa Toijasjoessa ja kaksi koealaa Vesajärveen laskevassa Oksjoessa. 

Näiden koealojen lisäksi koekalastettiin yksi koeala Kyrösjoen yläosalta, joka tunnetaan nimellä Mus-

tanmyllynjoki.  

 

 

Kuva 2.1. Suodenniemen kalastusalueen virtavesien sähkökoekalastusalojen sijainnit. 
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3. Sähkökoekalastukset 
 

3.1 Aineisto ja menetelmät 
 

Sähkökoekalastusten tarkoituksena oli kartoittaa taimenen luontaista esiintymistä Suodenniemen 

kalastusalueen virtavesissä. Koekalastusten tavoitteena oli myös saada yleiskuva siitä, mikä on tut-

kimusvesistöjen nykyinen kalataloudellinen tila. Sähkökoekalastuksella pyritään havainnoimaan 

myös ravun esiintymistä. Virtavesistä pyrittiin sähkökoekalastamaan sellaiset koealat, jotka uoman 

rakenteeltaan ja virtausolosuhteiltaan sopivat taimenen ja muiden virtavesikalalajien elinympäris-

töksi.  

 

Vuoden 2018 sähkökoekalastusalat selviävät kuvista 3.1–3.5. Sähkökoekalastusalojen tarkat  

sijainnit on esitetty puolestaan liitteessä 1. Koealojen pinta-alat vaihtelivat välillä 40–210 m2 

(Taulukko 3.1). Selvityksen aikana sähkökoekalastettiin yhteensä 265 metriä virtavettä, jonka yhteis-

pinta-ala oli 520 m2. 

 

Sähkökalastukset tehtiin 11.10.2018. Kesällä 2018 vallitsivat poikkeuksellisen kuumat ja kuivat olosuh-

teet, minkä takia alueen virtavesien vesitilanne oli poikkeuksellisen heikko. Heinä-elokuussa veden 

lämpötilat olivat koekalastuksille useissa vesistöissä liian korkeita, minkä takia sähkökoekalastuksia 

jouduttiin siirtämään myöhäisempään ajankohtaan. Suodenniemen alueen virtavesissä veden 

lämpötila vaihteli koekalastusten aikana 5,2–7,2 °C välillä. 

 

Sähkökalastukset tehtiin akkukäyttöisellä Hans Grassl 1G-200/2-C sähkökalastuslaitteella. Sähköka-

lastuksissa ei käytetty sulkuverkkoja. Koealat sähkökalastettiin kertaalleen. Sähkökalastusten yhtey-

dessä koealat valokuvattiin. Sähkökalastusten tulokset tallennettiin ympäristöhallinnon koekalastus-

rekisteriin. 

 

 
Taulukko 3.1. Suodenniemen alueen virtavesien sähkökoekalastusalojen ominaisuustietoja vuonna 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aika Pituus (m) Leveys (m) Pinta-ala (m
2
) Veden lämpötila

Oksjoki 11.10.2018 140 200

Hirsisalo 11.10.2018 80 1 80 5,2

Marjasuo 11.10.2018 60 2 120 5,5

Toijasjoki 11.10.2018 90 250

Pohjonen 11.10.2018 70 3 210 7,2

Jokela, Toijasjoki 11.10.2018 20 2 40 6,8

Kyröjoki 11.10.2018 35 70

Rinne 11.10.2018 35 2 70 7,2
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3.1.1. Toijasjoki ja Oksjoki 

 

Taipaleenjoen reitillä Hirvonjärven ja Märkäjärven välissä sijaitsevassa Toijasjoessa koekalastettiin 

kaksi koealaa. Ylempi sähkökalastusala sijaitsi Toijasjoen yläosassa.  Tällä alueella joki kulki syvässä 

uomassa, jossa on tehty erittäin voimakkaita kallion louhintatöitä ja perkauksia. Uoma oli koealalla 

kovapohjainen, mutta perkauksien takia lähes kivetön (Kuva 3.1). Veden syvyys ja virtaamaolosuh-

teet olivat kohtalaisen hyvät virtavesikalalajeja ajatellen. Koealan yläosassa oli kivikynnys, joka vai-

keutti kalojen vapaata kulkua. 

 

 

Kuva 3.1. Toijasjoen Pohjonen sähkökoekalastusalan ala- ja yläraja vuonna 2018. 

 

 

Toijasjoen alaosassa sijaitsi toinen sähkökoekalastusala. Koeala sijaitsi lyhyellä pohjakynnysmäisellä 

koskialueella (Kuva 3.2). Pohjakynnys näytti ihmisen rakentamalta ja se on tehty todennäköisesi nos-

tamaan joen vedenpinnan korkeutta kynnyksen yläpuolella. Pohjakynnys ei vaikeuttanut kalojen 

vapaata kulkua. Vesisyvyys ja virtaamaolosuhteet olivat kohtalaiset virtavesikaloja ajatellen. 

 

 

Alaraja 

Yläraja 
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Kuva 3.2. Toijasjoen Jokela sähkökoekalastusala vuonna 2018. 

 

Oksjoen latvoilta koekalastettiin vähävetistä puroa. Vankan kuusimetsän keskellä virtaavan puron 

koeala (Hirsisalo) oli kokonaan hiekkapohjainen (Kuva 3.3). Uomassa oli vähän kaloille sopivia suo-

japaikkoja sekä vesisyvyys ja virtaama olivat pieniä kalojen ympärivuotiselle esiintymiselle.  

 

Oksjoen keskiosassa sähkökoekalastettiin Marjasuon niminen koeala. Uoma oli voimakkaasti perat-

tu, mikä takia uomassa oli vähän kaloille suojapaikkoja antavia kiviä (Kuva 3.4). Uoman pohja 

muodostui kuitenkin kovasta kivimateriaalista. Vesisyvyys oli hyvä kalojen esiintymistä ajatellen ja 

veden virtausnopeus oli kohtalainen. 

 

 

 

Kuva 3.3. Oksjoen Hirsisalo sähkökoekalastusalaa vuonna 2018. 
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Kuva 3.4. Oksjoen Marjasuo sähkökoekalastusalan ala- ja yläraja vuonna 2018. 

 

 

3.1.2. Kyrönjoki (Mustamyllynjoki) 

Kyrönjoen latvavesistä koekalastettiin yksi koeala (Rinne), joka sijaitsi Mustanmyllynjoen nimisessä 

virtavedessä. Koealan alaosa oli pehmeäpohjaista uomaa, mutta koealan keski- ja yläosassa uo-

massa oli suuria kiviä (Kuva 3.5). Vesisyvyys ja virtasolosuhteet olivat kohtalaiset virtavesikalojen esiin-

tymistä ajatellen.  

 

Alaraja 

Yläraja 
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Kuva 3.5. Kyrönjoen yläosassa sijaitsevassa Mustanmyllynjoessa koekalastettiin Rinteeksi nimetty koeala. 

 

 

 

3.2 Tulokset 
 

Vuosina 2016 ja 2017 tehtyjen koekalastusten tavoin vuonna 2018 toteutetuilla sähkökoekalastuksilla 

ei saatu yhtään taimenta saaliiksi, eikä taimenista tehty myöskään näköhavaintoja. Tulos vahvistaa 

sitä käsitystä, että Taipaleenjoen ja Hiusjoen-Karinjoen reitillä ei esiinny nykyisin luontaisesti taimenta. 

Sekä vuonna 2012 tehdyn virtavesi-inventoinnin että vuosina 2016, 2017 ja 2018 tehtyjen sähkö-

koekalastusten yhteydessä on havaittu, että ihminen on voimakkaasti muuttanut Suodenniemen 

alueen virtavesien tilaa. Alueen virtavedet on voimakkaasti perattu ja alueen virtavesissä on run-

saasti kalojen vapaata kulkua estäviä rakenteita. 

  

Vuonna 2018 Oksjoen latvapuron koeala oli kalaton ja keskiosassa sijaitsevalta koealalta saatiin 

saaliiksi vain yksi made (Taulukko 3.2).  Toijasjoen ylemmältä koealalta saatiin puolestaan runsaasti 

kaloja saaliiksi. Saalislajisto muodostui kuitenkin vain tavanomaisesta järvikaloista (ahven, lahna, 

särki ja säyne). Tämän koealan kalatiheys ja biomassa muodostuivat huomattavan korkeaksi  

(Kuva 3.6 ja Kuva 3.7). Toijasjoen alaosassa sijaitsevalta koealalta ei puolestaan saatu yhtään ka-

laan saaliiksi. Kyrönjoen yläosassa sijaitsevassa Mystamyllynjoen Rinteen koeala oli myös kalaton.  

Alaraja 

Yläraja 
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Taulukko 3.2. Suodenniemen alueen virtavesien koealojen sähkökalastus saaliit vuonna 2018. 

 

 

 

 

Kuva 3.6. Suodenniemen alueen virtavesien koealojen kalakannan tiheydet (kpl/100m2) vuonna 2018. 

 

 

Kuva 3.7. Suodenniemen alueen virtavesien koealojen kalakannan biomassat (g/100m2)vuonna 2018. 

Vesistö Koeala Pinta-ala (m2) Määrä (kpl) Massa (g) Määrä (%) Massa (%) g/100m2 kpl/100m2

Oksjoki Hirsisalo 80

Ei kaloja

Marjasuo 120

Made 1 126 100 100 0,8 105,0

Toijasjoki Pohjonen 210

Ahven 9 493 11,3 14,1 4,3 234,8

Lahna 2 123 2,5 3,5 1,0 58,6

Särki 65 2166 81,3 62,0 31,0 1031,4

Säyne 4 711 5,0 20,4 1,9 338,6

Jokela 40

Ei kaloja

Kyröjoki Rinne 70
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3.3 Alkuperäisten taimenkantojen kartoittaminen 
 

KVVY on vuodesta 2011 alkaen kartoittanut Kokemäenjoen vesistöalueella esiintyviä alkuperäisiä 

taimenkantoja DNA-näytteiden avulla. Kartoitustyötä on jatkettu vuosittain ja tuloksista koostettiin 

raportti vuonna 2017, joka on luettavissa KVVY:n kotisivuilta. Selvitys antaa laajan yleiskuvan siitä, 

missä kunnossa alueemme taimenkannat ovat ja miten istutustoiminta on vaikuttanut kantojen ti-

laan.  

 

Taimenkantojen kartoitusta jatkettiin vuonna 2018 viiden kalastusalueen virtavesissä. Taimenten 

DNA-näytteitä onnistuttiin kerätä 15 eri virtavesistöstä yhteensä 125 näytettä. Tämän lisäksi sähkö-

koekalastamalla onnistuttiin keräämään 6 DNA-näytettä harjuksista. DNA-näytteiden määrityksestä 

vastasi LUKE. KVVY on kerännyt taimenen DNA-näytteitä tällä hetkellä yhteensä 687 kpl.  

 

Vuonna 2018 taimenten DNA-näytteitä onnistuttiin keräämään nykyisin toiminnassa olevan Koke-

mäenjoen yläosan kalatalousalueella sijaitsevilta Pinsiön Matalusjoesta ja Lavajoesta. Näytteitä on 

aikaisemmin kerätty Hämeenkysössä sijaitsevasta Turkimusojasta ja Nokia kaupungin alueella sijait-

sevasta Lanajoki. 

 

Vuoden 2018 tulokset vahvistavat sitä käsitystä, että pohjavesivaikutteisissa pienissä virtavesissä 

esiintyy muista taimenkannoista poikkeavia taimenkantoja (Kuva 4.5). Lisäksi tulokset osoittavat, 

että istutustoiminta ei ole sekoittanut alueen taimenkantoja siinä määrin kuin aikaisemmin on luultu. 

Myös nykyisen Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen virtavesissä (Turkimusoja, Lavajoki, Matalus-

joki ja Lanajoki) esiintyy eriytyneitä omanlaatuisia taimenkantoja. Alueella olevien taimenkantojen 

säilyttämiseksi ja tilan vahvistamiseksi tulisi ryhtyä toteuttamaan nopeasti hoitotoimenpiteitä. Tai-

menkantojen kartoitustulosten perusteella voidaan esittää, että taimenistutuksista tulisi pidättäytyä 

niissä vesistöissä, joissa taimenta luontaisesti esiintyy. Näissä vesistöissä hoitotoimet tulisi istutusten 

sijaan kohdentaa kunnostustoimenpiteisiin, joilla parannetaan vesistössä jo esiintyvän taimenkan-

nan luontaista lisääntymistä. 
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Kuva 3.8. KVVY:n kartoittamat taimenkannat vuoden 2018 näytteiden määrityksen jälkeen. Viljelyksessä olevat 

ja istutuksessa eniten käytetyt taimenkannat (       ).  
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4. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Vuonna 2018 toteutetut sähkökoekalastukset vahvistavat sitä käsitystä, että Suodenniemen alueen 

virtavesissä ei enää esiintyisi luontaisesti lisääntyviä taimenkantoja. Alueella esiintyvät jokivesistöt on 

pääuomien osalta kuitenkin riittävän suuria ja hyvin virtaavia myös alivirtaamakausilla, jotta nämä 

kunnostustoimilla voitaisiin palauttaa taimenen lisääntymis- ja poikastuotantovesistöiksi. Alueen vir-

tavesissä on lukuisia kalankulkua estäviä rakenteita, joiden muuttamiseksi kalankuljettavaksi tulisi 

viedä määrätietoisesti toimenpitetiä eteenpäin yhteistyössä kiinteistöjen ja vesialueiden omistajien 

kanssa. Alueella ei tiettävästi ole toteutettu yhtään virtavesien kunnostustoimenpiteitä 2000-luvulla.  

Koekalastusten yhteydessä on tullut esille, että ihmistoiminta on edelleen heikentänyt virtavesien 

tilaa. Tästä esimerkkinä on mm. Taipaleenjoen yläosalla uomaa varjostavan kuusimetsän kaatami-

nen. Vuonna 2012 virtavesi-inventoinnin aikana Lahdenperätnien yläpuolella Taipaleenjoen vieres-

sä kasvoi vankka uomaa varjostava kuusimetsä kun se vuonna 2018 oli kokonaan kaadettu. Alueel-

le ei oltu jätetty uoman viereen suositusten mukaisesta puustovyöhykettä (Kuva 4.1 ja Kuva 4.2).   

 

 
Kuva 4.1. Taipaleenjoen Lahdenperäntien sillan yläpuoli vuonna 2012. 

 

 
Kuva 4.2. Taipaleenjoen Lahdenperäntien sillan yläpuoli vuonna 2018. 
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Toimenpide-ehdotukset Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen Suodenniemen alueen virtavesi-

en ja niiden kalakantojen tilan parantamiseksi: 

 

1) Vuosina 2016, 2017 ja 2018 toteutettujen sähkökoekalastusten tulokset näyttäisivät osoit-

tavan, että alueen virtavesissä ei enää esiinny luontaisesti taimenta. Näin ollen taime-

nen voidaan pyrkiä kotiuttamaan vesistöihin mätirasiamenetelmällä. Veden laadun so-

pivuutta taimenelle voitaisiin selvittää koeistutuksilla, jossa mätirasioita laitettaisiin sekä 

Taipaleenjokeen että Hiusjoen alaosalla. Mädin kuoriutumisen onnistumista tarkastetaan 

rasioiden noston yhteydessä toukokuussa ja pienten poikasten määriä istutusalueiden 

alapuolella sähkökoekalastuksin elokuussa. Molempien virtavesien koeistutuksissa käyte-

tään 1 litra Rautalammin reitin taimenen mätiä.  

 

2) Taimenkantojen palauttaminen Suodenniemen alueen virtavesiin vaatii myös kunnostus-

toimien toteuttamista. Suodenniemen kalastusalueen virtavesien tilan parantamiseksi ei 

ole toteutettu kunnostustoimia 2000-luvun aikana. Kunnostustoimilla tehdään alueen vir-

tavesiin taimenen lisääntymiseen soveltuvia kutusoraikoita. Kunnostustustoimilla on mää-

rä kevetä myös perattuja uomia kalojen suojapaikkojen muodostamiseksi.  

 

 

4.1 Kiitokset 
 

KVVY kiittää Suodenniemen kalastusaluetta aktiivisesta toiminnasta alueen virtavesien ja niissä elä-

vien kalakantojen tilan ja taimenen esiintymisen selvittämiseksi. Kiitokset kuuluvat myös Sastamalan 

kaupungille ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle, jotka ovat antaneet taloudellista tukea alueen virta-

vesien ja taimenkantojen kartoitustyöhön. Alueella tehdyt esiselvitykset antavat kohtalaisen hyvän 

kuvan alueen virtavesien ja taimenkantojen nykytilasta. Seuraavassa vaiheessa tulisi toteuttaa tai-

meen kokeiluistutukset sekä lähteä viemään eteenpäin kunnostustoimia.      
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LIITE 1. Vuonna 2018 sähkökoekalastettujen koealojen sijainnit.  
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