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Kalojen DIDSON kaikuluotaustutkimus Mustionjoen Åminneforsin voimalaitospadon alapuolella
Tutkimusraportti a146/2017
Mustionjoen Åminneforsin voimalaitospadon alapuolella tehtiin syksyllä 2016
DIDSON kaikuluotaustutkimus. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syksyllä
jokeen nousevien vaelluskalojen liikehdintää ja aktiivisuutta Mustionjoen
alimman voimalaitospadon alapuolella. Tutkimus oli osa FRESHABIT – hankkeen Karjaanjoen kohdealueen toimenpiteitä ’C3 – Mustionjoen (FI0100023)
ekosysteemin eheyden parantaminen’.
FRESHABIT –hankeessa on tavoitteena parantaa Mustionjoen tilaa edistämällä
kalateiden rakentamista Mustionjoen voimalaitospatoihin. Åminneforsin ja
Billnäsin kalateiden rakentaminen on suunniteltu alkavan vuonna 2018. Alimman voimalaitospadon alla tehdyllä kaikuluotaustutkimuksella oli tavoitteena
selvittää jokeen pyrkivien vaelluskalojen määrää sekä vaellusaktiivisuuden
ajoittumista.
Tutkimus tehtiin käyttäen DIDSON kaikuluotainta, joka pystyy tuottamaan lähes videokameran tasoista kuvaa, josta kalat voidaan laskea ja mitata. DIDSON- luotaimen tuottama kuva perustuu ultraääneen, joka johdetaan akustisen linssin kautta vedenalaiseen kohteeseen. Luotaimen muodostamasta videokuvasta voidaan erotella sekä ylävirtaan että alavirtaan menevät kalat. Kuvasta voidaan aktiivisuuden lisäksi määrittää myös kalan kokoa. Tässä tutkimuksessa huomioitiin ainoastaan yli 50cm pitkät kalat, jotka jaettiin neljään
kokokategoriaan pituuden mukaan; 50-60cm, 60-70cm, 70-80 ja yli 80cm.
Syksyn tutkimusjakson aikana monitoroitiin 44 päivänä kuusi tuntia vuorokaudesta. Tutkimuksen aikana tehtiin yhteensä 548 havaintoa yli 50cm pitkästä
kalasta. Havainnoista 306 (56%) tehtiin ylöspäin nousevista kaloista ja 242
(44%) luotauslinjan alaspäin ohittavista kaloista. Aineistosta oli selvästi havaittavissa kalojen ns. jojo-käyttäytymistä eli samat kalat ylittivät luotauslinjan
vuoroin ylävirtaan ja vuoroin alavirtaan. Tämän tutkimuksen aineistossa kalojen aktiivisuuden ja voimalaitoksen läpivirtaaman välillä ei havaittu selvää syyyhteyttä.
Kalahavaintoja tehtiin koko tutkimusjakson ajan syyskuun alusta marraskuun
alkuun. Kalojen määrä ja aktiivisuus lisääntyivät syksyn edetessä ja korkeimmat vaellusaktiivisuushavainnot tehtiin loka-marraskuun vaihteessa. Tutkimuksen perusteella rakennettavien teknisten kalateiden tulisi olla vesitettynä
ainakin syyskuun alusta marraskuun loppupuolelle.
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Application of DIDSON sonar to survey fish movements below Åminnefors hydropower dam in River Mustionjoki
Tutkimusraportti a146/2017
Here we report an overview of the fieldwork and the main results of a survey
to monitor fish movements and estimate the current status of potential Atlantic salmon stock below the first migration barrier in the River Mustionjoki as a
FRESHABIT action deliverable ‘C3- Report of migratory fish behaviour and habitat use below hydropower plant in relation to discharge in River Karjaanjoki’.
This survey supports the concrete project action C.3: Improving ecosystem integrity at River Mustionjoki (FI0100023) target area.
At River Mustionjoki (FI0100023) target area, FRESHABIT project concrete actions consist the restoration of ecosystem integrity by reconnecting the previously isolated riverine segments by constructing fishways. To support and
monitor the effects of the concrete actions to improve ecosystem integrity an
upstream migration survey was conducted to estimate the number of migratory fish trying to ascend the river and to determine the migration activity during autumn.
Survey was conducted using the Dual-Frequency Identification Sonar (DIDSON) which uses sound-distorting lenses to create sonar video images. This
hydro acoustic system was deployed below the lowermost hydropower dam
(Åminnefors, residing 1.8 km from the estuary).
DIDSON video image allows determining both the size (length) and the activity
of the fish. In this survey, observations of fish >50cm were considered. While
images allow determining the length of ascending and/or descending fish, it
does not allow resolving the species. Observed fish were split in 4 size categories depending on their estimated length.
During the course of the study period, 44 days, 6 hours per day was monitored.
Altogether, 309 fish were detected to pass the sonar beam upstream. However, there was a clear indication that some fish were roaming around below
the hydropower dam and were detected more than once.

Keywords

Results of the study indicated that while there is a small number of fish ascending the river already in September, the migration activity strongly increases during late October and early November. Thus, fishways constructed
should be kept open atleast from September until late November
hydropower, salmon, migration, discharge, Mustionjoki
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1 Johdanto
Karjaanjoen vesistö on Uudenmaan suurin ja kalataloudellisesti merkittävin vesistöalue. Mustionjoki, joksi kutsutaan vesistön Lohjanjärven alapuolista osaa, oli aikoinaan myös merkittävä vaelluskalajoki: se oli Suomenlahteen laskevista lohijoista toiseksi suurin. Mustionjoen kautta merilohet ja taimenet pääsivät nousemaan Lohjanjärveen, Hiidenvedelle ja niiden yläpuolisiin vesistöihin kunnes vaelluskalojen nousu estettiin voimallisella vesirakentamisella 1900-luvun alkupuoliskolla. Nykytilanteessa vaelluskaloilla ei ole mahdollisuutta nousta Mustionjokeen ja sen yläpuoliseen vesistöön Mustionjoen voimalaitospatojen takia. Joen sulkee neljä, putouskorkeudeltaan 5-11 m, patoa joiden yhteenlaskettu korkeusero on n. 30 metriä.
Patojen rakentamisen johdosta vaelluskalakannat taantuivat ja tuhoutuivat. Karjaanjoen vesistön alkuperäinen
lohikanta kuoli sukupuuttoon viimeistään 1950-luvulla Åminneforsin padon kunnostamisen seurauksena. Taimen
elää pieninä, paikallisesti lisääntyvinä populaatioina vesistön latvaosissa. Voimalaitosten aiheuttamien kalataloudellisten menetysten korvaamiseksi valtio on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta vuosittain istuttanut lohen vaelluspoikasia Mustionjokeen sekä rahoittanut yläpuolisten vesistöjen virtavesikunnostuksia.
Viime vuosina on vaelluskalakantojen palauttaminen Karjaanjoen vesistöön noussut alueella yhdeksi merkittävimmistä luontohankkeista. Merkittävin toimenpide vaelluskalakantojen elvyttämisessä on vaellusyhteyden palauttaminen kalojen syönnös- ja lisääntymisalueiden välillä. Kalan kulun mahdollistamiseksi Karjaanjoen vesistöön, Mustionjoen neljän voimalaitospadon ohitse on suunniteltu rakennettavan kalatiet. Näistä kaksi alimmaista, Åminnefors ja Billnäs, ovat saaneet vesilain mukaisen toteutusluvan ja niiden rakentaminen on suunniteltu alkavan vuoden 2017 aikana.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kalatien suunnittelun, käytön sekä myöhemmin tehtävän toimivuuden arvioimisen tueksi selvittää Åminneforsin voimalaitoksen alle nousevien ja jokeen pyrkivien kalojen määrää, kokoa
ja käyttäytymistä.
Tutkimus on osa vuoden 2016 alussa alkanutta Metsähallituksen koordinoimaa valtakunnallista FRESHABIT LIFE
IP hanketta. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta. Sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta parannetaan konkreettisilla
kunnostustoimilla, uusia pysyviä menetelmiä ja käytäntöjä kehittämällä, lisäämällä tietoa ja kiinnostusta sisävesistä sekä innostamalla niiden hoitoon.
FRESHABIT-hankkeen Karjaanjoen kohdealueen keskeisenä tavoitteena on Suomen eteläisimmän, Mustionjoen
jokihelmisimpukkapopulaation pelastaminen sukupuutolta, sen elinolojen parantaminen ja elinkierron mahdollistaminen. Jokihelmisimpukan elinkiertoon kuuluu keskeisenä vaiheena vuoden mittainen vaihe loisena lohikalan kiduslehdellä. Siten lohikalat ja niiden elinkierron mahdollistaminen vaellusyhteyksiä parantamalla kuuluvat
oleellisesti hankkeen toimenpideohjelmaan. Vaellusyhteyden parantamiseksi hankkeen toimenpiteenä myös
edistetään Mustionjoen kalateiden suunnittelua ja rakentamista.

2 Aineisto ja menetelmät
2.1 Luotauspaikka ja aika
Mustionjoen pääuomassa on neljä voimalaitosta, joista alin Åminnefors rakennettiin vuosina 1909-1911. Vuonna
1956 voimalaitokseen rakennettiin uusi koneyksikkö ja entinen tulvakanava suljettiin betonipadolla. Åminneforsin voimalaitos sijaitsee Mustionjoen pääuomassa Raaseporin kaupungissa Karjaan keskusta noin 5 kilometriä
luoteeseen ja vajaa 2 km Pohjanpitäjänlahdesta ylävirtaan. Voimalaitoksen putouskorkeus on 5 metriä ja sen
omistaa Koskienergia Oy.
Luotaimen sijaintipaikka oli noin 90 metriä Åminneforsin voimalaitoksen alapuolella, joen pohjoispuolella sijaitsevan vapaa-ajan kiinteistön rannassa. DIDSONin hallintalaitteet sekä tietokone säilytettiin joen rannalla tarkoitukseen suunnitellussa metallilaatikossa. Kiinteistöltä saatiin myös luotaimen käyttöön tarvittava virta. Varsinaiseksi luotauspaikaksi pyrittiin hakemaan alue, missä pohja olisi tasaisesti syvenevä ja mahdolliset katvealueet
saataisiin minimoitua.
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Kuva 1. DIDSON luotaimen hallintalaitteet ja tietokone säilytettiin metallilaatikossa rannalla.

Luotaus aloitettiin 31.8.2016 ja lopetettiin 10.11.2016. Tutkimusjakson alussa 31.8. - 20.10.2016 luotain oli asennettuna kohdassa A (kuva 2), missä uoman leveys on noin 23 metriä ja maksimisyvyys noin 3 metriä. Luotauksessa
käytettiin 20 m luotausikkunaa ja luotauksen kattavuus ajallisesti oli noin 52 % tämän sijaintipaikan tutkimusajanjaksosta. Luotaimen tiedonkeruussa oli katkoksia 1. - 6.9., 8. - 11.9., 16. - 18.9. ja 6. - 20.10. Toimintakatkot
johtuivat laitteiden rikkoontumisesta, virtakatkoista ja vedenkorkeuden laskun aiheuttamasta DIDSON luotaimen
automaattikatkaisusta.

Kuva 2. DIDSON kaikuluotauslinjat.
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Åminneforsin voimalaitoksen alapuolella alavetenä on merivesi, joten vedenkorkeus kohteessa vaihtelee merkittävästi. Syksyllä 2016 meriveden korkeus laski lokakuun loppupuolella varsin alas ja oli matalimmillaan Hangon
mittausasemalla -51 cm (MW) 19.10.2016 (Ilmatieteen laitos 6.4.2017). Havaintopaikalla A luotainta jouduttiin
laskemaan useita kertoja vedenkorkeuden laskiessa. Lopulta luotainta jouduttiin siirtämään noin 30 metriä ylävirtaan (havaintopaikka B), missä luotaus oli mahdollista myös matalamman veden aikaan. Luotaimen siirtoa
puolsi myös edellisellä havaintopaikalla olleet vesikasvit, jotka häiritsivät kalojen havainnointia luotausikkunan
etuosassa.

Kuva 3. DIDSON luotain oli sijoitettuna kuvan havaintopaikalle A 31.8.- 20.10.2016 välisenä aikana.

Havaintopaikalla B luodattiin 20.10. - 10.11.2016 välisenä aikana. Tiedonkeruussa ei ollut katkoksia tänä aikana.
Uoman leveys tässä kohtaa on noin 30 metriä ja maksimisyvyys noin 4 metriä. Leveämmästä uomasta johtuen
käytettiin 40 metrin luotausikkunaa, jolla katettiin myös tällä havaintopaikalla 100 % uoman leveydestä. Näin
ollen DIDSON luotaimella oli mahdollista havaita kaikki jokialueen ohittavat suuremmat kalat luotaimen toiminta-aikana. Havaintopaikan vieressä Åminneforsin voimalan puolella on matalikko, joka matalan veden aikaan
jää suurimmaksi osaksi kuiville (kuva 4).

8

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, tutkimusraportti a146/2017

Kuva 4. Havaintopaikka B sijaitsi laiturin päässä Åminneforsin voimalan puolella. Luotaus lopetettiin 10.11.2016, jolloin ensilumi oli jo maassa. Kuvaushetkellä meriveden korkeus oli -23 cm (MW) ja kävi luotausaikana matalimmillaan vielä 28 cm
alempana.

2.2 DIDSON-luotain
DIDSON-kaikuluotain on alun perin kehitetty miinojen etsintään savisameissa vesissä, mutta se on osoittanut
toimivuutensa myös kalatutkimuksen apuvälineenä (Holmes ym. 2006; Lilja ym. 2010). DIDSON (Dual-frequency
IDentification SONar) luotaimella saadaan veden alta lähes videokameran tasoista kuvaa, josta kalat voidaan laskea ja mitata. Luotaimen näkökentän korkeutta voidaan säätää joen poikkileikkauksen mukaan ja saadusta kuvasta voidaan erotella myös alavirtaan menevät kalat, joten kalojen mahdollinen edestakainen vaellus voidaan
ottaa huomioon. Kalalajin tunnistus perustuu lähinnä kalan pituuteen.
DIDSON-luotaimesta on kaksi versiota, Standard ja LongRange -versiot. Pitkän kantaman (LongRange) version
luotausetäisyys ulottuu aina 100 metriin saakka ja erillisen linssimoduulin avulla DIDSONin erottelukykyä voidaan
parantaa niin, että aikuisten lohien suuruiset kohteet pystytään erottamaan riittävällä tarkkuudella jopa 80 metrin etäisyydeltä (Lilja 2011).
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Kuva 5. DIDSON-luotain havaintopaikalla A.

DIDSON- luotaimen tuottama kuva perustuu ultraääneen, joka johdetaan akustisen linssin kautta vedenalaiseen
kohteeseen (Boswell ym. 2008). Mustionjoella käytetty pitkän kantaman DIDSON (LongRange) kaikuluotain lähettää veteen 48 vierekkäistä äänikeilaa, jotka yhdessä muodostavat näkökentän (kuva 6). Näkökentän aukeamiskulma vaakatasossa on 29° ja korkeussuunnassa 14°, mutta molempia voidaan tarvittaessa muuttaa käyttäen erilaisia linssimoduuleja. Luotain kohdistettiin sähkökäyttöisen rotaattorin avulla, jolla luotainta saattoi liikutella sekä sivuttais- että pystysuunnassa.
DIDSON luotaimen tuottama kuva on sen yksittäisten äänikeilojen muodostama kokonaisuus, jota säätelevät näkökentän pituus ja näkökentän aloitusetäisyys. Luotain lähettää 48 rinnakkaista äänikeilaa ja jokainen yksittäinen
äänikeila on jaettu 512 siivuun, jolloin yksi kuva on 48×512 matriisi takaisinheijastuneiden kaikujen intensiteettiarvoista (kuva 6). Lähetetyt äänikeilat leviävät luotainkeilan pituuden kasvaessa, jolloin myös yksittäisten pikseleiden leveys kasvaa. Lähellä linssiä havaitut kalat ovat siten tarkemmin mitattavissa kuin kaukana havaitut
(Burwen ym. 2010).
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Kuva 6. Kaavakuva DIDSON-luotaimen tuottamasta kuvasta (Lilja 2011). Yläkuvassa kolmiulotteinen havainnekuva, joka DIDSON-luotaimella näkyy kaksiulotteisena (alla). Yksittäinen DIDSON-kuva muodostuu 48 äänikeilan kaikuenergiasta, jotka on
jaettu näkökentän pituudelta 512 siivuun. Oikean alareunan pikkukuvassa näkyy kaksi kalaa uimassa ylävirtaan DIDSONin
näkökentässä.

DIDSON-luotain voi toimia kahdella eri äänitaajuudella, joista matalampi on 700 kHz ja korkeampi 1 200 kHz (Lilja
2011). Matalampaa havainnointitaajuutta (detection mode) käytetään, kun kaikuluodattava matka on yli 20 metriä. Korkeampaa taajuutta kutsutaan tunnistamistaajuudeksi (identification mode) ja sitä on mahdollista käyttää,
kun luotausetäisyys on alle 20 metriä.
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Mustionjoen havaintopaikalla A käytettiin korkeataajuutta (1 200 kHz) ja luotaimen tuottama kuvataajuus 20
metrin luotausikkunalla oli 8 kuvaa sekunnissa. Havaintopaikalla B uoman leveys ylitti 20 metriä, joten jouduttiin
käyttämään matalataajuutta (700 kHz). Tällöin luotausaineiston tallennusnopeus oli 4 kuvaa sekunnissa 40 metrin luotausikkunalla.
DIDSON-luotain kiinnitettiin rakennusputkista koottuun telineeseen, jossa luotainta voitiin tarvittaessa nostaa
tai laskea vedenkorkeuden vaihdellessa. Havaintopaikalla B teline kiinnitettiin laituriin ja puuhun kaatumisen estämiseksi. Sekä luotain että myös tukirakenteet suojattiin ylijännitteen varalta.

Kuva 7. Havaintopaikalla B luotaimen kehikko kiinnitettiin tukevasti laituriin ja puuhun.

2.3 Aineiston käsittely DIDSON ohjelmalla ja havaintojen tilastointi
Luotaimen tuottamat tiedot kerättiin tietokoneen kovalevylle, josta ne tallennettiin siirrettävälle kovalevylle analysointia varten. Luotain oli ohjelmoitu luomaan uusi tiedosto aina 60 minuutin jaksoissa. Aineiston tallentamiseen ja käsittelyyn käytettiin DIDSON V5.25 ohjelmistoa. Ohjelmassa luotaimen tuottama akustinen kuva vaihdettiin tummataustaiseen kuvaan, jossa liikkuvat kalat oli helpompi havainnoida. Kirkkautta ja kontrastia säätämällä taustakohinan aiheuttamaa häiriötä pyrittiin minimoimaan. Häiriötä kuvassa aiheutti ajoittain kova virtaus,
veden roskaisuus ja havaintopaikalla A vesikasvillisuus.
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Kuva 8. Virrassa ylöspäin uiva kala noin 13 metrin etäisyydellä luotaimesta.

Aineisto käytiin läpi noin 6-10 kertaisesti nopeutettuna. Aineiston määrän ja resurssien rajallisuuden takia tarkasteltujen tiedostojen määrää jouduttiin supistamaan siten, että jokaisen vuorokauden aineistosta käytiin läpi
vain joka neljäs tiedosto (6 tuntia). Neljän vuorokauden aineistot käytiin läpi kokonaan. Kaikki pituudeltaan vähintään 50 cm kalat mitattiin. Lisäksi havainnoitiin pienempien (30-50 cm) kalojen aktiivisuutta. Mitatut kalat
jaettiin ylä- tai alavirtaan liikkuneisiin sekä neljään pituusluokkaan; 50-59 cm, 60-69 cm, 70-79 cm ja yli 80 cm.

3 Tulokset ja johtopäätökset
Tutkimusjakson aikana, 44 luotauspäivän joka neljäs tunti, tehtiin yhteensä 548 havaintoa yli 50cm pitkästä kalasta. Havainnoista 306 (56%) tehtiin ylöspäin nousevista kaloista ja 242 (44%) luotauslinjan alaspäin ohittavista
kaloista. Alaspäin vaeltaneiden kalojen pienempään määrään saattaa vaikuttaa virrassa alaspäin liikkuvien kalojen vaikeampi havainnointi. Kalat uivat alavirtaan nopeammin ja luotausikkunan kapeassa etuosassa ne saattavat
jäädä huomaamatta etenkin jos kuvassa on havaintopaikan A tapaan esim. vesikasvien aiheuttamaa häiriötä.
Neljän vuorokauden osalta aineisto analysoitiin kokonaisuudessaan läpi ja tulosta verrattiin kuuden tunnin aineiston perusteella arvioituun havaintojen lukumäärään (kuva 9). Regressiosuoran kulmakerroin on lähes 1,
mutta yksittäisten vuorokausiennusteiden osalta ennusteessa on paljon epävarmuutta ja selitysaste jää pieneksi.
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Kuva 9. Kuuden tunnin aineiston perusteella arvioitujen ja laskettujen havaintojen suhde.

Mustionjokeen pyrkivien vaelluskalojen kokonaismäärän arvioiminen voimalaitoksen alapuolelle sijoitetusta luotainhavainnoista osoittautui haasteelliseksi. Havaintojen lukumäärä antaa kuitenkin kokonaiskalamäärän arviolle
ylärajan, mikäli jokainen kalahavainto vastaa yhtä kalaa. Tämän oletuksen mukaisesti arvioituna, luotauslinjan
ohitti keskimäärin n. 28 kalaa päivässä. Erittäin todennäköisesti, mikä oli ajoittain myös DIDSON-kuvasta selvästi
havaittavissa, samat kalat uivat luotainkentässä edestakaisin useita kertoja. Tätä kutsutaan niin sanotuksi jojokäyttäytymiseksi, missä kalat liikkuvat ylä- ja alavirtaan voimalaitoksen virtaamamuutoksien mukaan (Jaukkuri
2013). Jojo-käyttäytymisessä kalojen on havaittu hakeutuvan aktiivisesti voimalaitoken läheisyyteen runsaalla
läpivirtaamalla ja laskeutuvan alavirtaan virtaaman heikentyessä. On todennäköistä että jojo-käyttäytymistä
Mustionjoella rytmittää niinikään virtaama, mutta tutkimuksen aineiston perusteella tämä jäi epävarmaksi (kuva
10).

14

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, tutkimusraportti a146/2017

6

1.4

1.2

1

4
0.8

3
0.6

2

Virtaaman suuuruus

Kalahavaintojen lkm.

5

0.4

1

0.2

0

0

Aika
kuva 10. Kalojen aktiivisuus (havaintojen keskimäärinen lkm/h) vuorokauden eri aikana ja Åminneforsin voimalaitoksen läpivirtaaman vaihtelu. Yleisesti ottaen virtaama oli voimakkainta iltapäivällä n. klo 16 jolloin myös havaittiin selvä piikki kalojen
aktiivisuudessa. Aineisto perustuu 20.10-10.11 välisenä aikana tehtyihin havaintoihin.

Luotausaikana mitatuista kaloista yli puolet (53 %) kuului pituusluokkaan 50-59 cm, runsas neljännes (27 %) oli
pituudeltaan 60-69 cm, 14 % 70-79 cm ja noin 6 % yli 80 cm pituisia (kuva 11). DIDSON luotaimen muodostamasta
videokuvasta ei pysty tekemään lajintunnistusta. Kalojen pituudesta voidaan kuitenkin olettaa, että pituusluokkiin 70-79 cm ja yli 80 cm kuuluneet kalat olisivat pääsääntöisesti lohia. Pituusluokat 50-59 cm ja 60-69 cm voivat
olla paitsi yhden merivuoden lohia, myös mahdollisesti meritaimenia, vaellussiikaa sekä muita joessa eläviä tai
siihen ajoittain nousevia kaloja kuten mm. haukea tai säynettä.
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Kuva 11. Mitattujen kalojen osuudet kokoluokittain Mustionjoella 2016.

Mustionjoen alaosan kalastosta ei tiettävästi ole tarkempaa selvitystä, mutta Pohjanpitäjänlahdella Mustionjoen
suualueen läheisyydessä vuonna 2013 tehdyn verkkokoekalastuksen mukaan alueella esiintyy ainakin ahventa,
haukea, kiiskeä, kuhaa, lahnaa, pasuria, salakkaa, silakkaa ja särkeä (Holmberg ja Valjus 2013). Todennäköisesti
pitkälti samoja lajeja on löydettävissä myös Mustionjoesta. Syksyllä 2016 tehtiin havaintoja suurista salakkaparvista joen alaosassa.
Kalahavaintojen määrä luotauslinjalla vaihteli 0-19 kalaan tunnissa. Suurin tuntia kohden havaittu kalamäärä, 19,
laskettiin 2.11.2016. Havainnoista 8 oli nousevia ja 11 laskevia kaloja. Kuvassa 12 on esitetty ylöspäin vaeltavien
kalahavaintojen lukumäärä kunkin vuorokauden kuuden tunnin analysoidusta aineistosta. Vuorokauden todellinen kalahavaintomäärä olisi siten noin nelinkertainen esitettyyn tulokseen verrattuna. Kuvassa on esitetty myös
veden lämpötila ja Åminneforsin voimalaitoksen virtaama samana ajankohtana.
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Kuva 12. Luotauslinjalla havaittujen ylöspäin pyrkivien kalojen lukumäärä (sisältää 6 tunnin aineiston/vrk) sekä Mustionjoen
virtaama ja veden lämpötila. Harmaalla on esitetty aika jolloin luotain oli teknisten vaikeuksien vuoksi pois käytöstä.

Mitattujen kalojen liikehdintä oli luotauksen alkuaikana, syys-lokakuussa, melko vähäistä. Luotauslinjalla havaittiin tällöin 0-11 ylöspäin vaeltavaa kalaa vuorokaudessa (6h). Vasta lokakuun lopulla ja marraskuun alussa kalojen
aktiivisuus alkoi selvästi lisääntyä ja korkeimmillaan vuorokautiset kalatiheydet olivat luotausajan lopulla 7.9.11.2016. Enimmillään kalahavaintoja oli 71 kpl (40 ylöspäin ja 31 alaspäin) vuorokauden kuuden analysoidun
tunnin aineistossa, mikä vastaa arviolta n. 284 kalahavaintoa koko vuorokaudessa.
Virtaama Mustionjoen Åminneforsin padon mittausasemalla vaihteli luotausaikana 56 - 17,5 m3/s välillä. Syyskuun alkupuolta lukuun ottamatta virtaama pysytteli kuitenkin varsin vakaana noin 8 m 3/s vaiheilla. Virtaamalla
ei havaittu olevan silminnähden havaittavaa vaikutusta kalojen aktiivisuuteen. Tarkkailujakson lopulla virtaaman
hetkellinen lasku ajoittuu kuitenkin samaan ajankohtaan kalojen aktiivisimman liikkumisen kanssa.
Veden lämpötilaa mitattiin Åminneforsissa noin 200 metriä uomassa DIDSON luotaimen alapuolelle sijoitetulla
jatkuvatoimisella lämpötilaloggerilla. Luotauksen alussa 7.9.2016 veden lämpötila oli 16,6 ᵒC ja syysluun lopullakin vielä noin 13 astetta. Selkeä lämpötilan lasku tapahtui lokakuun alkupuoliskolla, jolloin lämpötila putosi parissa viikossa noin 13 asteesta 5,5 ᵒC vaiheille. Seuraava nopeampi lämpötilan lasku alkoi loka-marraskuun vaihteessa, jolloin myös kalojen aktiivisuus alkoi kasvaa. Kalojen vilkkaimman liikehdinnän aikaan veden lämpötila oli
yhden asteen molemmin puolin. Luotauksen päättyessä veden lämpötila oli 0 astetta.
Åminneforsin voimalaitoksen alapuolella vedenkorkeus vaihtelee pitkälti meriveden korkeuden mukaan. Syksyllä
2016 luotauksen aikaisen vedenkorkeuden vaihtelu minimi- ja maksimiarvojen välillä oli 68,2 cm (kuva 13). Lokakuun alun nopea ja jatkuva vedenkorkeuden lasku aiheutti teknisiä ongelmia luotaimen toimintaan. Loppujen
lopuksi luotaimelle oli etsittävä uusi paikka ylävirrasta, jotta seurantaa päästiin jatkamaan. Alhaisimmillaan vesi
oli 15. - 25.10.2016, jolloin vedenkorkeus vaihteli -42,5 ja -50,7 cm (MW) välillä. Tämän jälkeen vesi alkoi kohota
ja samaan aikaan myös kalojen aktiivisuus alkoi kasvaa. Luotauksen loppuajan ja kalojen aktiivisimman vaiheen
aikana veden korkeus pysytteli keskimäärin noin -16 cm (MW) vaiheilla.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, tutkimusraportti a146/2017

17

25

30

20

meriveden korkeus
(Hanko)

10
0

15

-10
-20
10

Meriveden korkeus

kalahavaintojen määrä (lkm/vrk (6 h))

20

-30
-40

5

-50
0

-60

Akselin otsikko

Kuva 9. Havaittujen yli 50 cm mittaisten kalojen määrä/vrk sekä meriveden korkeus (Hangon mittausasema) (Ilmatieteenlaitos 6.4.2017).

Mustiojoella kalojen aktiivisin vaellus näyttää ajoittuvan lokakuun loppupuolelle ja marraskuun alkuun. Pituusluokkaan 50-59 cm kuuluvien kalojen määrä ja aktiivisuus kasvoi selkeimmin syksyn edetessä (kuva 14). Yli 80 cm
pituisia kaloja havaittiin vuorokaudessa lähes yhtä paljon syyskuussa kuin marraskuussakin. Lokakuussa kalojen
aktiivisuus oli vedenkorkeuden kanssa matalimmillaan. Marraskuun aktiivisimpaan aikaan myös isojen kalojen
määrä ja aktiivisuus lisääntyi. Yli 70 cm pituisia kaloja havaittiin marraskuussa noin kaksi kertaa syyskuuta enemmän vastaavan pituisella ajanjaksolla.
70
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Kuva 14. Kalahavaintojen määrä pituusluokittain.

Tutkimuksessa havaittujen kalojen aktiivisuuden perusteella Åminneforsin voimalaitospatoon rakennettavan kalatien tulisi olla käytettävissä ainakin syyskuun alusta marraskuun puoliväliin asti. Vuonna 2016 ensilumi satoi ja
pidempi pakkasjakso alkoi marraskuun alussa, minkä johdosta vedet jäähtyivät nopeasti. Lämpimämpinä syksyinä kalojen aktiivisuus saattaa jatkua selvästi myöhempäänkin.
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