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Tiivistelmä

Siuntionjoen alimmalle osalle Pikkalanjokeen rakennettiin 1960-luvun alussa
säännöstelypato, jonka tarkoituksena oli estää meriveden pääsy jokeen ja siten
turvata maatalouden ja teollisuuden makean veden saanti. Padon vaikutusta
kalakantoihin on pohdittu jo sen rakentamisesta lähtien. Nykyisellä säännöstelykäytännöllä, meriveden ollessa alhaalla ja joen virtaaman ollessa vähäinen, padon
yläpuolinen vedenkorkeus voi laskea huomattavan alas. Meriveden noustessa, joki
ja järvi jäävät alemmaksi ja pato on silloin kiinni. Vähäsateisena kesänä tilanne voi
jatkua sellaisena useita viikkoja. Syksyllä 2020 kalan kulkua Pikkalan padon läpi
selvitettiin DIDSON-kaikuluotaimella ja rysäpyynnillä.
Luotaimella havaittiin ja mitattiin noin 400 yli 40 cm pituista ylävirtaan noussutta
kalaa. Kun pato oli auki, kalat pääsivät kulkemaan vaivatta padon läpi ylävirtaan.
Kun pato oli kiinni, kalan kulku oli estynyt. Keskeistä oli kuitenkin tarkastella
kalojen kulkua padosta sen auettua pidemmän kiinnioloajan jälkeen, sillä padon
käyttöä on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi niin, että se olisi joka päivä auki
tietyn ajan, silloinkin kun merivesi on korkealla ja joessa pieni virtaama.
Kaikuluotaimen avulla selvisi, että kalat etsiytyvät nopeasti padolle sen auettua.
Padon aukeamisesta ensimmäisten nousukalojen havaitsemiseen kului aikaa alle
neljä minuuttia, hitaimmillaankin vain 7 minuuttia. Tarkasteltavien havaintojen
määrä oli kuitenkin vain 10, sillä syksyllä 2020 Siuntionjoen virtaamatilanne pysyi
hyvänä koko kauden, eikä pato vaikuttanut olevan kiinni edes puolta vuorokautta
yhtämittaisesti.
Kalojen lajijakaumaa selvitettiin rysäpyynnin avulla. Rysällä saatiin saaliiksi 10 eri
kalalajia särjen ja ahvenen ollessa runsaslukuisimmat saaliskalat. Nuoria kuhia oli
myös rysäsaaliissa lähes jokaisella koentakerralla, usein jopa kymmenkunta.
Tulosten mukaan kala pääsee nousemaan Pikkalanjokeen padon ollessa auki
ja kalaliikenne alkaa hyvin nopeasti padon auettua. Tulos vaikuttaisi antavan
hyvät mahdollisuudet juoksutuskäytännön kehittämiseksi siten, että pato olisi
avoinna, toisinaan vain hetken, mutta joka päivä, riippumatta vedenkorkeudesta.
Kalankulun seurantaa tulisi kuitenkin jatkaa selvittämällä kalojen liikkeitä padolla
heti keväästä alkaen ja eri virtaamaolosuhteissa.
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1

Johdanto

Pikkalanjoki on Siuntionjoen vesistön alin lyhyehkö jokiosuus Vikträsk-järven ja merenlahden (Pikkalanlahden)
välillä (kuva 1). Pikkalanjoki oli vielä 1800-luvulla osa merenlahtea, mutta maannouseman myötä se kutistui
joeksi. 1960-luvun alussa Pikkalanjoen suulle rakennettiin säännöstelypato, jolla estetään suolaisen meriveden
nousu Vikträsk-järveen. Tällä turvataan makean veden saanti kasteluvedeksi sekä tekojärven kautta tehtaille,
Prysmian Group Finland Oy:lle, Oy Lival Ab:lle sekä Suomen Sokeri Oy:lle. Pato koostuu kahdesta sulusta, joista
toisella säännöstellään yläpuolista vedenkorkeutta ja toisella mahdollistetaan veneliikenne meren ja Vikträskjärven välillä.
Siuntionjoen Pikkalan säännöstelypadon vaikutusta kalankulkuun on arvuuteltu jo kymmeniä vuosia, aina sen
rakentamisesta alkaen. Padon vaikutusta kalankulkuun ja kalastoon selvitettiinkin jo 60-luvulla sekä lahnamerkintäkokein ja haastatteluin (Dahlstöm ym. 1968). Tulosten perusteella padolla on vain vähän vaikutusta kalankulkuun keväällä. Kesällä ja syksyllä pienen virtaamien aikaan säännöstelypato voi olla kiinni pidempiäkin aikoja
ja vaikutukset voivat olla merkittäviä. Erityisesti padon on arveltu haittaavan geneettisesti omaleimaisen
Siuntionjoen meritaimenen kannan kehitystä.
Pikkalan säännöstelypato on teollisuuden vedentarpeiden vuoksi edelleen tarpeellinen säilyttää, mutta toisaalta
kalankulku on turvattava. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) järjesti yhdessä padon omistajan ja
säännöstelyluvan haltijan Prysmian Group Finland Oy:n kanssa kesällä 2020 maastokatselmuksen Pikkalan
sulkusillalle patoa koskevien intressiryhmien kesken (kuva 1). Maastokäynnin tavoitteena oli ymmärtää sulun ja
säännöstelypadon toimintaperiaatteet ja keskustella mahdollisista vaihtoehdoista kalojen kulun parantamiseksi.
Katselmuksen tuloksena todettiin, että perinteinen kalatie on padossa erittäin vaikea saada toimimaan, eikä sitä
siten pidetä toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona. Sen sijaan pohdittiin vaihtoehtoina patoon tehtävää pienempää
luukkua tai säännöstelykäytännön hienosäätöä. Näistä jälkimmäinen voitaisiin toteuttaa ilman kalliita rakenteellisia muutoksia. Säännöstelykäytännön kehittämiseksi todettiin kuitenkin tarvittavan lisää tietoa sekä kalastosta,
että padon vaikutuksesta kalankulkuun nykytilanteessa.
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) toteutti vuonna 2020 osana Siuntiojoki 2030 -visiota, yhteistyössä
Prysmian Group Finland Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa kalaseurantaprojektin Siuntionjoen Pikkalan
säännöstelypadolla. Hanke sai rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kalastonhoitomaksuvaroista.
Projektin tavoitteena oli säännöstelykäytännön kehittämiseksi kerätä taustatietoa padon vaikutuksesta kalojen
kulkuun ja selvittää Pikkalanjoessa kulkevien kalojen määrää, kokoa ja lajijakaumaa.

Kuva 1. Pikkalan padon sijainti kartalla (vasen kuva, punainen pallo). 5.6.2020 kokoonnuttiin Pikkalan patosillalle hankkeen
puitteissa ensimmäisen kerran (oikea kuva). Paikalla oli edustettuna Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Prysmian Group
Finland Oy, Suomen Sokeri Oy, Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue, Uudenmaan ELY-keskus, Siuntion kunta sekä SLC
Nyland.
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2

Menetelmät

2.1

Kaikuluotaustutkimus DIDSON-luotaimella

Kalojen seurantatutkimusta varten Luonnonvarakeskukselta vuokrattiin käyttöön Dual-frequency Identification
sonar eli lyhennettynä DIDSON (http://www.soundmetrics.com/), joka on alun perin Yhdysvaltain puolustusvoimien vedenalaisten rakenteiden havainnointiin kehitetty kaikuluotain. Viimeisen vuosikymmenen aikana sitä on
käytetty mm. nousukalojen havainnointiin (Lilja ym. 2010, Hakkola 2011, Valjus ym. 2017) (kuva 2).
DIDSON-luotaimen tuottama kuva vedenlaisista kohteista on korkeatasoista, joten kalat voidaan laskea luotaimen
näytöltä. Luotaimella voidaan havainnoida lohen kokoisia kaloja lähes 100 metrin matkalla, eikä luotausta yleensä
haittaa äänikeilan osuminen pohjan kiviin, pintaan tai muihin esteisiin. Luotaimen näkökentän korkeutta voidaan
säätää joen poikkileikkauksen mukaan, jolloin mahdolliset katvealueet voidaan minimoida.

Kuva 2. Oikealla oleva DIDSONin luotainanturi lähettää 48 kapeaa rinnakkaista äänikeilaa rannalta poikkivirtaan. Äänikeilojen
korkeus on muutettavissa, ja keilat on jaettu 512:een ”siivuun” suhteessa etäisyyteen anturista. Äänikeilojen tiedot yhdistämällä kalasta muodostuu liikkuva hahmo. Kalan pituus määritetään sen perusteella, monellako äänikeilalla se näkyy yhtäaikaisesti. Kalan uintisyvyyttä ei yleensä pystytä määrittämään. (Kuva muokattu: Romakkaniemi & Lilja, 2009)

DIDSON-luotainta voidaan käyttää kahdella eri äänitaajuudella, joista matalampi on 700 kHz ja korkeampi 1 200
kHz (Lilja 2011). Matalampaa havainnointitaajuutta käytetään, kun kaikuluodattava matka on yli 20 metriä, jolloin
myös kuvan laatu on heikompi. Korkeampaa tunnistamistaajuutta on mahdollista käyttää, kun luotausetäisyys
on alle 20 metriä. Pikkalanjoen luotauspaikalla (kuva 3) voitiin käyttää 10 metrin luotausikkunaa ja korkeampaa
äänitaajuutta (1 200 kHz).
DIDSON-luotainta pidettiin Pikkalanjoessa 1.9.–31.10. välinen ajanjakso. Luotain asennettiin mahdollisimman
lähelle rantatörmää (kuva 3) ja keila suunnattiin osoittamaan niin, että patoluukkujen välissä oleva betonielementti oli keilan vasemmassa yläkulmassa (kuva 4) ja niin, että katvealueita jäi mahdollisimman vähän sekä
pintaan että pohjalle. Aikavälille osui kaksi lyhyehköä ajanjaksoa, 22.–24.9. ja 4.10., jolloin teknisten ongelmien
vuoksi luotainkuva ei ollut tallentunut. Molemmilla ajanjaksoilla luotainanturin linssi puhdistettiin savesta ennen
luotaimen kytkemistä takaisin päälle. Lisäksi luotaimen anturia siirrettiin syyskuun 22.9–9.10. väliseksi ajaksi
hieman ylävirtaan rysän (ks. kohta 2.2.) taakse. Anturi siirrettiin takaisin alkuperäiseen paikkaan johtuen rysän
aiheuttamasta häiriöstä luotauskuvaan. Luotaimen tallentama data käytiin noutamassa n. kerran viikossa.

2.1.1 Aineiston käsittely
Luotainaineisto käsiteltiin Didson Version V5.26.24 -ohjelmalla (http://www.soundmetrics.com/) ja kuvaa käytiin
läpi 6–10-kertaisella nopeudella pääsääntöisesti LUVYn tutkimusavustajan Lauri Lukan toimesta. Jokainen ylävirtaan nouseva yli 40 cm pituinen kala kirjattiin ja mitattiin. Alavirtaankin pyrkiviä kaloja havaittiin, mutta niiden
kirjaaminen olisi vaatinut huomattavasti hitaampaa datan läpikäyntinopeutta, mikä ei ollut resurssien rajallisuuden vuoksi mahdollista.
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Kuva 3. Pikkalanjoen DIDSON-kaikuluotaimen anturi asennettiin niin lähelle rantaa kuin se oli rannan profiilin puolesta
mahdollista (vasen kuva). Kuvassa oikealla oleva patoluukku säätelee vedenkorkeutta ja se on pääasiallinen kalojen
kulkuväylä. Vasemmanpuoleinen luukku on vesiliikenteen sulkuluukku, jonka kautta kalaa voi myös nousta, mutta kalankulku
on vähäisempää (Dahlström ym. 1968). Luotainanturi suunnattiin rotaattorilla luotaamaan pääosin oikeanpuoleista
patoluukkua. DIDSONin hallintalaitteet saatiin sijoitettua lukittavaan koppiin, missä myös padon hallintalaitteet sijaitsevat.
Oikeassa kuvassa Luonnonvarakeskuksen tutkija Juha Lilja asentaa DIDSONin hallintalaitteita. (Kuva: LUVY / Jussi Vesterinen)

Patoluukun asennosta ei ollut käytettävissä lokitietoja, mutta DIDSONin piirtämästä kuvasta pystyi hyvin veden
virran ja kalojen käyttäytymisen perusteella tunnistamaan ne ajankohdat, jolloin patoluukku oli auki. Patoluukun
ollessa pidempiä aikoja kiinni ja taas auettua kirjattiin ylös se aika, joka kului ensimmäisten nousukalojen havaitsemiseen. Tiedolla on merkitystä suunniteltaessa mahdollista padon ohjelmointia tulevaisuudessa ja määritettäessä sopivan pituista aikaikkunaa, kun padon tulisi olla auki.
Kalojen nousumäärien, meriveden korkeuden ja meriveden lämpötilan välistä riippuvuutta tarkasteltiin aineiston
käsittelyvaiheessa. Tiedot meriveden korkeudesta haettiin Suomen ympäristökeskuksen HERTTA-tietokannasta.
Tiedot meriveden lämpötilasta saatiin aaltopoijulta Espoo Kytö (Suomen ympäristökeskus, Itämeri.fi; https://
merihavainnot.ymparisto.fi/merihavainnot/). Tilastollinen tarkastelu tehtiin R-ohjelmalla (versio 4.0.2; https://
www.r-project.org/).

Kuva 4. Didson-ohjelma näyttää jokiuoman yläpuolelta lintuperspektiivistä kuvattuna. Mitattavien kalojen havaintohetkellä
luotainkuva pysäytetään, kuvaa suurennetaan ja kalat mitataan piirtämällä hiirellä päästä pyrstöön jana, jolloin kalojen
noususuunta ja -ajankohta sekä pituus tallentuvat muistiin. Tuloksiin epävarmuutta loivat ajoittain kalat, jotka saattoivat
olla padosta hiljattain nousseita mutta takaisin alas ja alhaalta uudelleen ylös liikkuvia. Kuvassa on lähes metrin mittainen
kala, uintityylinsä perustella luultavasti iso hauki, joka teki useamman laajan kierroksen kadoten välillä kuvasta ja palaten
muutaman kerran padon taakse väijymään.
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2.2

Rysäpyynti

Padon yläpuolelle asennettiin 24.9.–30.10. väliseksi ajaksi luokki-/vannerysä (kuva 5). Rysä saatiin mahtumaan
patoluukun yläpuolella olevien roskapuomien sisään, uoman länsireunalle. Kalapesän solmuväli oli 15 mm,
potkujen 30 mm, ja potkut asennettiin sivuaidoiksi ohjaamaan kaloja rysään. Rysän pyyntikorkeus oli n. 2 m,
ja rysä ulottui juuri pinnasta pohjaan padon yläpuolella. Solmuväliltään 40 mm aita kiinnitettiin roskapuomia
pitkin sulkemaan patoluukun yläpuolen oikea sivu ylävirrassa olevaan puuelementtiin asti (kuva 5). Aita kiinnitettiin padon keskellä olevaan betonielementtiin, kuitenkin niin, että padon ja aidan väliin jäi n. 50 cm rako ylävirrasta kulkeutuvien lehtien poistumiseksi. Potkut ja aidat painotettiin maksimaalisesti havasten kesto huomioiden.
Rysän perä kiinnitettiin rannalla olevaan puuhun ja rysän koenta tapahtui veneestä käsin. Rysä koettiin kaksi
kertaa viikossa.
Rysä asettui pyyntiin kohtalaisen hyvin patoluukun ollessa hieman auki. Vesimäärän noustessa joessa loppusyksyä
kohti patoluukku oli enemmän auki, jolloin myös virran imu kasvoi hyvin voimakkaaksi. Loppusyksyä kohti myös
irtolehtien määrät kasvoivat. Yhdessä ne aiheuttivat painetta aitoihin ja nostivat niitä irti pohjasta painotuksesta
huolimatta. Lehtiä poistettiin aidoista jokaisella koentakerralla. Joka tapauksessa rysä ja aidat eivät sulkeneet
padon yläpuolta täysin, joten osa kaloista pääsi kulkemaan niiden ali luultavasti lähes koko pyyntijakson ajan.
Rysäsaalis kuvattiin ja lajit tunnistettiin jokaisella pyyntikerralla. Saaliista arvioitiin biomassaosuudet silmämääräisesti. Mahdollisten taimenten ja vaellussiikojen varalta varauduttiin tarkempiin mittauksiin ja kalojen
merkitsemiseen.

Kuva 5. Tutkimusavustaja Lauri Lukka asentamassa luokkirysää kaikuluotaimen edessä (vasen kuva). Syksyn edetessä puiden
lehdet aiheuttivat ongelmia rysäpyynnissä kertymällä aitoja vasten ja aiheuttaen niihin painetta (oikea kuva). Rysän suuaukko
oli kuvassa näkyvän sinisen köyden tasalla. Kaikuluotaimen anturi oli kuvaa otettaessa rysän takana, mutta siirrettiin 9.10.
takaisin rysän eteen rysän ja kertyneiden lehtien aiheuttaman häiriön vuoksi.

3

Tulokset ja niiden tarkastelu

3.1

Kaikuluotainhavainnot

Havaintojaksolla havaittiin ja mitattiin yhteensä 394 yli 40 cm pituista ylävirtaan noussutta kalaa (kuva 6).
Havaituista kaloista 74 % oli pituudeltaan 40–60 cm (kuva 7). Pisin havaittu kala oli 101 cm.
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>40 cm kalojen lukumäärä
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Kuva 6. Kaikuluotaamalla havaittujen, ylävirtaan nousseiden yli 40 cm kalojen pituusjakauma.

Kokoluokka 70–79 cm
20; 5 %

Kokoluokka 60–69 cm
70; 18 %

Kokoluokka 80–89 cm
13; 3 %

Kokoluokka 40–49 cm
148; 38 %

Kokoluokka 50–59 cm
143; 36 %

Kuva 7. Kaikuluotaamalla havaittujen, ylävirtaan nousseiden kalojen jakauma pituusluokkiin (lukumäärä ja %-osuus).

Kuvasta 8 voidaan nähdä, että kalahavaintojen määrä väheni syksyn edetessä. Syyskuussa kaloja nousi
keskimäärin enemmän (7,9 kalaa) per päivä kuin lokakuussa (5,0 kalaa) (Welchin t-testi, t40,7 = 2.02, p < 0.05).
Kokoluokittain tarkasteltuna myös kookkaampien kalojen nousumäärät olivat suuremmat havaintojakson alussa
kuin loppupuolella.
Luotaimen tuottama kuva ei riitä kalalajin tunnistukseen, mutta uintityylistä ja käyttäytymisestä päätellen ainakin
osa isoista kaloista oli mitä luultavimmin haukia (ks. kuva 4).
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Kuva 8. Kaikuluotaamalla havaittujen, ylävirtaan nousseiden yli 40 cm pituisten kalojen päiväkohtaiset kokonaismäärät ja
jakauma pituusluokittain sekä päiväkohtaiset keskiluvut (viiksilaatikkokuva) kahtena eri kuukautena.

3.1.1 Kalahavaintojen määrä suhteessa virtaamaan ja meriveden korkeuteen
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>40 cm kalojen nousumäärä

Yli 40 cm pituisten kalojen nousumäärien ja virtaaman sekä meriveden korkeuden välistä riippuvuutta on tarkasteltu kuvissa 9, 10 ja 11. Siuntionjoen vedenkorkeus ja siten myös virtaama oli suurimmillaan syyskuun puolivälissä. Myös merivedenkorkeus oli syyskuussa korkeimmillaan ja pysytteli pääosin normaalia korkeammalla, toisin
kuin lokakuussa, jolloin merivesi oli pääosin normaalia alempana.

-30

Kuva 9. Kaikuluotaamalla havaittujen, ylävirtaan nousseiden kalojen päiväkohtaiset kokonaismäärät (pylväät) yhdessä
meriveden korkeuden (sininen katkoviiva) ja Siuntionjoen vedenkorkeuden (punainen katkoviiva) kanssa. Siuntionjoen
vedenkorkeustiedot on haettu Suomen ympäristökeskuksen HERTTA-tietojärjestelmästä ja ne on esitetty kuvassa poikkeamana keskiarvosta. Meriveden lämpötiladata on haettu aaltopoijulta Espoo Kytö (Suomen ympäristökeskus, Itämeri.fi;
https://merihavainnot.ymparisto.fi/merihavainnot/).
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Siuntionjoen virtaaman ja merivedenkorkeuden ollessa korkeimmillaan syyskuun puolivälissä myös kalahavaintoja tehtiin runsaasti. Vaikka virtaama ja merivedenkorkeus kasvoivat merkittävästi myös seurantajakson
lopussa lokakuussa, ei kalojen aktiivisuus lisääntynyt vastaavasti. Kalojen nousumäärän ja meriveden korkeuden
välillä havaittiin vaatimattomasta selitysasteesta huolimatta tilastollisesti merkitsevä riippuvuus (kuva 10), mutta
nousumäärien ja jokiveden korkeuden välillä tilastollista riippuvuutta ei havaittu (kuva 11).

>40 cm kalojen nousumäärä
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Kuva 10. Yli 40 cm pituisten nousukalojen ja meriveden korkeuden välinen lineaarinen riippuvuus. Vedenkorkeustiedot on
haettu Suomen ympäristökeskuksen HERTTA-tietojärjestelmästä.

>40 cm kalojen nousumäärä

35
30
25
20

y = 4,098x - 10,124
R² = 0,015

15
10
5
0

3

3,25

3,5

3,75

4

4,25

4,5

4,75

5

Siuntionjoen vedenkorkeus N60 (m)
Kuva 11. Yli 40 cm pituisten nousukalojen ja Siuntionjoen vedenkorkeuden välinen lineaarinen riippuvuus. Siuntionjoen
vedenkorkeustiedot on haettu Suomen ympäristökeskuksen HERTTA-tietojärjestelmästä.

Meriveden pintalämpötila havaintojaksolla vaihteli 16,9 ja 9,7 °C:n välillä, keskilämpötilan ollessa 12,7 °C (kuva
12). Kalojen nousun ja meriveden pintalämpötilan välillä ei ollut tilastollista riippuvuutta.
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Kuva 12. Kaikuluotaamalla havaittujen, ylävirtaan nousseiden kalojen päiväkohtaiset kokonaismäärät (pylväät) yhdessä
meriveden pintalämpötilan (viiva) kanssa. Meriveden lämpötiladata on haettu aaltopoijulta Espoo Kytö (Suomen ympäristökeskus, Itämeri.fi; https://merihavainnot.ymparisto.fi/merihavainnot/).

Kalojen liikettä tarkasteltiin myös suhteessa patoluukun aukeamiseen. Padon auettua pidemmän kiinnioloajan
jälkeen ensimmäisten nousukalojen havaitsemiseen kului keskimäärin (± keskihajonta) 218 ± 103 sekuntia, eli 3
min 38 s (n = 10). Nopein aika kalojen havaitsemiseen oli 1 min 10 s ja hitain 6 min 43 s. Syksyn havaintojakson
aikana pato ei kuitenkaan vaikuttanut olevan kiinni edes puolta vuorokautta yhtämittaisesti.
Jos pato ohjelmoitaisiin veden hankinnasta johtuvista syistä toimimaan siten, että se on suurimman osan
vuorokaudesta kiinni, voivat nousevat kalat mahdollisesti kulkeutua kauemmas Pikkalanlahdelle. Tällöin padon
auettua voi kulua pidempi aika siihen, että kalat ennättävät padon ali. Tässä raportissa tarkasteltu aika koskee
ensimmäisiä kaloja koosta riippumatta. Välillä ensimmäiset kalat olivat pikkukalaparvia, toisinaan isompia kaloja,
jotka kirjattiin ylös.

3.2

Rysäsaalis ja kalahavainnot

Rysällä saatiin pyydettyä havaintojakson aikana yhteensä 10 kalalajia (taulukko 1). Isokokoinen yli 15 cm särki
(kuva 12) oli biomassaltaan ylivoimaisesti runsain laji ja sitä saatiin saaliiksi jokaisella havaintokerralla. Suurin
kala oli lokakuun lopussa saatu 2,3 kg painoinen made. Ahvenia oli saaliissa toiseksi eniten. Ahvenetkin olivat
pääosin 15−20 cm kokoluokkaa. Nuoria 10−20 cm kuhia oli myös rysäsaaliissa lähes jokaisella koentakerralla,
usein jopa kymmenkunta. Kuhat olivat hyväkuntoisia ja lähtivät vapautettuaan pirteästi uimaan. Kuhien yleisyys
vahvistaa VELMU-mallinnustuloksia (Kallasvuo ym. 2016), joiden perusteella Pikkalanlahti/-joki on tärkeää kuhien
lisääntymis- ja talvehtimisaluetta. Myös silakoita tavattiin saaliissa. Silakat vaikuttivat kuolleen nopeasti makeaan
veteen jouduttuaan. Muut kalat olivat hyvinvoivia ja ne vapautettiin koennan yhteydessä.
Taulukko 1. Rysäsaaliin lajit, arvioitu biomassaosuus sekä yleisyys.
Kalalaji

Biomassaosuus %

Yleisyys
(% koentakerroista)

Särki

60

100

Ahven

15

100

Lahna

5

100

Pasuri

5

50

Salakka

5

100

Kuha

<5

70

Silakka

<5

20

Sorva

<5

10

Suutari

<5

30

Made

<5

10
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Ainuttakaan lohikalaa ei saaliksi saatu tutkimusjaksolla, vaikka niitä joukossa mitä todennäköisimmin oli.
Yläpuolisesta Vikträsk-järvestä saatiin 15.10. saaliiksi 80 cm pitkä lohi (kuva 13). Suurimmat rysällä saaliiksi saadut
kalat olivat suutareita kokoluokassa 40−49 cm sekä made kokoluokassa 60−69 cm. Valtaosa kaikuluotaimella
havaitusta ja mitatuista kaloista ei siis mennyt rysään. Varovaisesti voidaan kuitenkin arvioida, että Pikkalanjoen
lajiston valtasuhteet tulivat tutkimuksessa jokseenkin selville. Pienempi kala toki pääsi läpi pyydyksestä.

Kuva 13. Vikträsk-järvestä lokakuussa saaliiksi saatu noin 6 kg lohi. Lohi ei varsinaisesti kuulu Siuntionjoen kalastoon, mutta
silloin tällöin joitain harhailijoita saadaan joessakin saaliiksi.

Käytetty luokkirysä oli silmäkokonsa puolesta puhtaasti lohikalojen pyyntiin liian tiheä. Tiheäsilmäisenä se myös
vastusti vettä ja keräsi roskaa enemmän, mikä hankaloitti pyydyksen pysymistä pyyntikuntoisena. Varsinaiset
harvempisilmäiset lohikalarysät kuitenkin ovat yleensä huomattavasti suurempia, eikä sellaisia saa mahtumaan
Pikkalan yläpuolisten roskapuomien sisään. Sopiva pyydys pitäisi mieluiten tehdä mittatilaustyönä alueelle
sopivaksi. Lisäksi paulat pitäisi tehdä erikoisvahvistettuina, jotta pyydys voitaisiin painottaa riittävästi. Pyydyksen
valinnassa tulee huomioida varsin runsas veneliikenne, jota pyynti ei saa merkittävästi haitata.

Kuva 14. Valtaosa rysäsaaliista oli isokokoisia > 15 cm särkiä.
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Yhteenveto

Pikkalan padon seurantatutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää kalojen kulkudynamiikkaa padon ohi
suhteessa virtaamaan, vedenkorkeuteen ja patoluukun asentoon. Lisäksi pyrittiin selvittämään Pikkalanjokeen
nousevien kalojen määrää ja lajijakaumaa.
Tutkimuksessa saatiin vahvistusta, että monen kokoinen kala ja useampi kalalaji nousevat Pikkalanjokeen padon
läpi silloin, kun pato on auki. Seurantatutkimuksen aikana havaittiin lähes 400 yli 40 cm pituisen kalan nousevan
Pikkalanjokeen. Näistä neljännes oli kooltaan yli 60 cm, suurimman kalan ollessa noin metrin. Patoluukun korkeudesta aukioloaikoina ei tarkempaa tietoa saatu, joten riittävää korkeutta kalan kululle ei voitu arvioida tarkemmin.
Patoluukun avautuminen kaikuluotainkuvasta havaittiin veden virtaaman alkamisena, ja jo pienikin avautuminen
patoluukussa sai aikaan selvästi havaittavan virtaamamuutoksen.
Kalojen nousuaktiivisuus oli suurimmillaan syyskuussa, jolloin suurin osa myös havaituista kookkaista kaloista
nousi jokeen. Merivedenkorkeus ja joen virtaama olivat myös korkeimmillaan syyskuussa, mutta vain merivedenkorkeus selitti aktiivisuutta tilastollisesti merkitsevästi. Näyttäisi siltä, että meriveden noustessa kalaa pyrkii
enemmän nousemaan jokeen. Vastaavaa on havaittu mm. Kymijoella Korkeakosken ja Koivukosken kalateiden
vaelluskalaseurannoissa (Raunio & Kirsi, 2017) sekä Tenojoella (Karppinen ym. 2004). Padon aukiolo riippuu
kuitenkin jokiveden ja meriveden korkeuserosta, sillä säännöstelypadon tehtävä on estää meriveden pääsyn
jokeen aina, kun merivesi on joen pintaa korkeammalla. Runsaan sadannan aikaan jokivesi voi olla korkeammalla
kuin merivesi, vaikka merivesi olisikin keskimäärin korkealla. Tällainen tilanne oli syyskuussa 2020 ja kaloilla oli
siis varsin hyvät mahdollisuudet liikkua padon ohi.
Selitysaste yksistään merivedenkorkeudella oli kuitenkin pieni. Nousuaktiivisuuden väheneminen syksyn edetessä
on yleisempi havainto ja verrattavissa esimerkiksi Mustionjoen kalatiellä syksyllä 2020 tehtyihin havaintoihin
(Vähä 2021). Mustionjoen kalatieseurannassa syksyn nousuaktiivisuus oli korkeimmillaan jo elokuussa niin ikään
laskien syksyn edetessä siten, että marraskuussa kalatiellä havaittiin enää yksittäisiä kaloja.
Keskeistä on kalojen hakeutuminen jokeen ja vaellusmahdollisuus myös kuivempaan aikaan, eli aiemmin kesällä
tai vähäsateisten syksyjen aikana. Tällöin kalojen hakeutuminen jokeen ja padon ohittamiseen kuluva aika ovat
tärkeitä tekijöitä, sillä pato saattaa olla suljettu useita päiviä, jopa viikkoja ja vastaavasti avoinna vain hyvin lyhyitä
jaksoja. Tutkimuksessa saatiin tietoa ajasta ensimmäisten kalojen nousuun padon auettua. Padon auetessa
pidemmän kiinniolojakson jälkeen ensimmäiset kalat läpäisivät padon alavirran suunnasta keskimäärin jo neljän
minuutin kuluttua padon auettua. On kuitenkin huomioitava, että syys-lokakuussa 2020 vesitilanne oli joessa
sellainen, että pato näytti kaikuluotainkuvan mukaan olevan auki suurimman osan ajasta ja kiinniolojaksot jäivät
hyvästä vesitilanteesta johtuen lyhyiksi. Pisin kiinnioloaika oli aivan seurantajakson alussa, 2.–3.9.2020, n. 11
tuntia. Senkin jälkeen ensimmäiset kalat kuitenkin hakeutuivat padon läpi noin 4 minuutissa padon auettua.
Padon mahdollista ohjelmointia suunniteltaessa tulisi huomioida se, että kalojen riittävän ylösnousun mahdollistamiseksi pitää myös turvata riittävä aikaikkuna havaitun vajaan 4 minuutin jälkeen, jotta mahdollisimman moni
ko. vuorokautena ylös pyrkivä kala ehtii kulkea padon ohi. On mahdollista, että kuivina kausina, jolloin pato on
pidempiä aikoja suljettuja, aika ensimmäisten kalojen nousuun voi olla pidempi
Rysäpyynti osoittautui haasteelliseksi ja käytetty rysä toimi padon yläpuolella vain välttävästi. Suurin osa
etenkin suurempien kokoluokkien kaloista väistivät rysän joutumatta saaliiksi. Saaliksi saadut suutarit ja made
olivat kokoluokkaa 40−69 cm, joihin 92 % kaikuluotaimella havaituista, kirjatuista kaloista kuului. Luultavasti
osa (kenties jopa merkittävä osa) kirjatuista kaloista oli ko. lajeja. Ottaen pyydyksen heikon pyyntitehokkuuden
lisäksi huomioon taimenten varsin alhaisen kutukannan koon Siuntionjoessa, 20−40 yksilöä Koljosen ym. (2016)
mukaan, on ymmärrettävää, ettei taimenia saaliiksi saatu. Tehokkaampi pyynti vaatisi ko. alueelle suunniteltua
harvasilmäisempää ja vahvempirakenteista pyydystä.
Rysäsaaliin särkikalapainotteinen lajijakauma oli sinänsä odotettu, sillä särkikalakannat Pikkalanlahti−Vikträskalueella ovat runsastuneet viime vuosikymmenten aikana (Suonpää & Valjus, 2015). Särkikalaa on toki ollut
runsaasti alueella myös aiemmin ja sitä on arvostettu aikoinaan myös saaliskalana. Muun muassa padon rakentamisen aikaan 1960-luvulla tehdyn selvityksen mukaan lahna oli alueen tärkein saaliskala (Dahlström ym. 1968).

14.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 3/2021

Lohikalojen, Siuntionjoen meritaimenen ja vaellussiian osalta nousuaktiivisuus jäi epäselväksi, sillä kummastakaan ei saatu rysäpyynnin aikana viitteitä. Tähän saattoi erityisesti vaikuttaa käytetyn rysämallin ja sen ohjausaitojen havasten liian pieni silmäkoko ja seurantaprojektin toteutusaika. Siuntionjoen taimenen osalta taimenkannan pieni koko ja merivaellukselta palaavien kalojen harvalukuisuus vaikeuttavat kalahavaintojen tekemistä.
Vikträsk-järvestä tehty lohihavainto (kuva 13) viittaisi siihen, että vaikka rysällä ei lohikaloja saaliiksi saatu, niitä
siitä huolimatta jokeen nousi.
Vaellussiian osalta seurantaprojektin päättyminen lokakuussa oli mahdollisesti liian aikainen, sillä Etelä-Suomessa
vaellussiikojen nousu ajoittuu jopa vasta marras-joulukuulle. Vaellussiika kutee 2–5-asteiseen virtavaan veteen
marras-joulukuussa. Siian kudusta ja sen onnistumisesta Siuntionjoessa on saatu viitteitä Luonnonvarakeskuksen
siian poikastuotannon kartoituksessa Suomen rannikon joissa 2014–2015, jossa Siuntionjoen alajuoksulta saatiin
haavitsemiskokeissa siian poikasia (Veneranta ym. 2016). Myös istutusrekisterin tietojen perusteella voidaan
olettaa, että Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueelle tehdyistä runsaista Kymijoen kannan siikaistutuksista ainakin osa pyrkii nousemaan lähialueen jokiin. Myös Vikträsk-Tjusträsk-järvien kalastajilta on saatu tietoja
verkkoihin jääneistä kookkaista vaellussiioista. Yleisimmin siikoja saadaan saaliiksi Siuntionjoen alaosan järvistä
marraskuussa. Jos vaellussiian esiintymistä Siuntionjoessa halutaan selvittää, tulisi rysäpyyntiä jatkaa marraskuun loppuun tai vesien viilenemiseen noin kaksi asteiseksi saakka.
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Jatkoehdotukset

Kuhien poikasia saatiin saaliiksi lähes jokaisella pyyntikerralla. Tämä vahvistaa VELMU-mallinnuksella tehtyjä
arvioita alueen tärkeästä merkityksestä kuhan poikastuotantoalueena. Jatkossa voisi kuhien ja kevätkutuisten
kalojen nousuaktiivisuutta selvittää yhdessä poikaskartoitusten kanssa. Pikkalanlahden ja Vikträskin kuhakannan
tila on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana ja herättänyt keskustelua. Tärkeimpien poikastuotantoalueiden
kartoittaminen ja niiden tilan selvittäminen olisi tarpeellista kalastuksen ohjausta ja kutualueiden kunnostusta
ajatellen.
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on yhteistyössä Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen kanssa
alkuvuodesta 2021 hakenut rahoitusta jatkohankkeelle, jossa toteutetaan Pikkalan patoalueen kevät- ja kesäseuranta kaikuluotaamalla syysvaellustutkimuksen tapaan. Tavoitteena on jatkaa selvitystä padon käytöstä ja kalojen
kulusta.Lisäksi tavoitteena on selvittää kevätkutuisten kalojen kulkua ja toteuttaa kuhien lisääntymisalueiden
kartoituksia sekä poikastuotantokartoituksia Vikträskin, Pikkalanjoen ja Pikkalanlahden alueella.
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