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1.

TAUSTAA
Espoon Högbergetin alueelle Kulmakorven ja Ämmässuon tuntumaan suunnitellaan maaainestoimintaa, joka käsittää kalliokiviaineksen ottamisen ja murskaamisen myyntiä varten sekä
alueen jatkokäytön puhtaiden maa-ainesten vastaanotto- ja loppusijoitusalueena. Tämä raportti
liittyy osana hankkeen ympäristövaikutusten arviointi-selvitystä (YVA-selvitys). Raportin tarkoituksena on antaa nykytilatietoa koskien hankealueen alapuolisten latvavesien kalaston, erityisesti
meritaimenkannan, sekä pohjaeläimistön tilaa. Högberget -hanke voi aiheuttaa kuormitusta Mankinjoen latvaosien puroihin ja sitä kautta mm. meritaimenen potentiaalisiin lisääntymisalueisiin.
Lisääntymisalueita selvitettiin sähkökoekalastusten yhteydessä.
Kuvassa 1 on esitetty hankealueen sijainti kartalla. Tämän raportin mukaiset tutkimukset tehtiin
hankealueen alapuolisissa vesistöissä Halujärvenpurossa sekä Mankinjoessa. Hankealueen eteläpuolella sijaitsevan Halujärven (kts. Kuva 1) laskupuro yhtyy vesiä Ämmässuon eteläpuolisilta
alueilta keräävään Skogädanpuroon ja muodostavat Halujärvenpuron. Halujärvenpuro laskee
Loojärveen lounaassa. Mankinjoki saa alkunsa Loojärvestä ja laskee Espoonlahteen.

Kuva 1. Hankealueen sijainti
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Espoossa sijaitseva Mankinjoen vesistöalue (nro 81.057) mainitaan useissa tutkimuksissa ja selvityksissä (Lempinen 2001, Saura 2001) luonnonvaraisen meritaimenen lisääntymispaikaksi.
Mankinjoen alkuperäinen meritaimenkanta kuuluu Uudenmaan monimuotoisimpiin ja arvokkaimpiin populaatioihin (Koljonen ym. 2013). Luonnonvaraisen, todennäköisesti alkuperäisen, meritaimenen lisääntymisjokia on Suomessa jäljellä vain 11. Meritaimen on uhanalaisuusluokituksessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (Rassi, ym. 2010).
Halujärvenpuro sekä Mankinjoki, mainitaan Sauran (2001) selvityksessä tutkimattomaksi, mutta
potentiaaliseksi meritaimenen lisääntymisalueeksi (Kuva 2).

Kuva 2. Taimenen lisääntymisalueet Mankinjoessa nousuesteiden

alapuolisilla alueilla (Kuva teoksesta: Saura 2001).
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2.

TARKKAILUMENETELMÄT

2.1

Sähkökoekalastus
Sähkökoekalastukset toteutettiin kahdella alalla. Sähkökoekalastusaloista toinen sijaitsi Halujärvenpuron Urbergassa ja toinen Lillgussissa Mankinjoessa (Kuva 3). Kuvissa 4 ja 5 on esitetty havainnekuvat osista Urbergan ja Lillgussin koekalastusaloista.

Kuva 3. Sähkökoekalastusaloista sijainti

Kuva 4. Osa Urbergan sähkökoekalastusalasta Halujärvenpurossa
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Kuva 5. Osa Lillgussin sähkökoekalastusalasta Mankinjoessa

Urbergan sähkökoekalastusalan yläpuolella purossa sijaitsi tierumpu, jonka suu oli asennettu niin
korkealle, että se muodostaa käytännössä täydellisen nousuesteen kaloille (Kuva 6). Nousuesteen takia puroa ei sähkökoekalastettu Urbergan yläpuolelta. Nousueste on mainittu myös vuonna 2008 alueella toteutettujen sähkökoekalastusten aikana (Janatuinen 2008).

Kuva 6. Kalojen nousueste Urbergan koekalastusalan yläpuolella
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Mankinjoki oli tarkoitus sähkökoekalastaa myös Solhemista ylävirtaan Lillgussista lähempää Loojärveä. Paikka ei kuitenkaan soveltunut sähkökoekalastamiseen muun muassa liian pienen virtausnopeuden takia (Kuva 7).

Kuva 7. Solhem Lillgussin sähkökoekalastusalasta ylävirtaan Mankinjoessa

Sähkökoekalastukset toteutettiin 17.10.2013 akkukäyttöistä kannettavaa sähkökalastuslaitetta
(Hans Grassl IG200/2) käyttäen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ohjeiden (Böhling &
Rahikainen (toim.) 1999) mukaisesti. Kalastukset suoritettiin alavirrasta ylävirtaan päin edeten
kahden poistopyynnin menetelmällä normaalin virtaaman vallitessa. Sulkuverkkoja ei käytetty.
Kaikki saaliskalat mitattiin millimetrin tarkkuudella. Lisäksi punnittiin lajikohtaiset yhteispainot.
Sähkökoekalastusten koealakohtaiset perustiedot on esitetty liitteen 1 sähkökoekalastuslomakkeissa.
Sähkökoekalastusten yhteydessä kummankin sähkökoekalastusalan virtausnopeus arvioitiin olleen osassa alaa hidas (<0,2 m/s) ja osassa alaa keskimääräinen (0,2-0,7 m/s).
2.2

Pohjaeläintarkkailu
Pohjaeläinnäytteitä otettiin samoilta virtapaikoilta kuin missä sähkökoekalastuksetkin toteutettiin.
Koealat on esitetty kuvassa 3 ja paikkojen valokuvat kuvissa 4-7.
Pohjaeläinnäytteenotto tehtiin potkuhaavimenetelmällä (SFS 5077) nopeasti virtaavilta koskipaikoilta, tai muuten virtaavilta paikoilta Halujärvenpurosta Urbergan kohdalta sekä Mankinjoesta
Lillgusin kohdalta. Näytteenotto toteutettiin 30 s potkintana yhden metrin pituudelta. Isot kivet
(iKi) sekä pienet kivet (pKi) pohjahabitaateilta otettiin molemmilta kaksi rinnakkaisnäytettä, jotka
seulottiin ja säilöttiin 70 % etanoliin. Näytteet toimitettiin Probenthos Oy:n FM Markus Lepälle
määritystä varten. Rinnakkaisnäytteitä käsitellään määrityksessä erillisinä. Pohjaeläinnäytteenoton kenttätietolomakkeet on esitetty liitteessä 2. Tulokset on myös viety ympäristöhallinnon
pohjaeläinrekisteriin (POHJE).
Aineiston analysointia varten muodostettiin kokoomat iKi ja pKi pohjatyyppien näytteistä siten,
että molempien näytepisteiden pohjatyyppien rinnakkaiset yhdistettiin, jolloin kokonaispotkintaajaksi muodostuu 2 minuuttia.
Aineistosta laskettiin yksilömäärä ja lajien tai taksonien lukumäärä ja tulokset taulukoitiin. Virtavesikohteiden pohjaeläinperusteinen luokittelu pohjautuu kolmeen pohjaeläimistön tilaa kuvaavaan luokittelumuuttujaan (Vuori ym. 2009, Aroviita ym. 2012). Tyypille ominaisten taksonien
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lukumäärä kuvaa virtavesikohteelle ominaista taksonikoostumusta ja monimuotoisuutta. Yhteisöjen samankaltaisuuden astetta tutkitaan PMA-indeksillä (suhteellinen mallinkaltaisuus). Tämä
muuttuja kuvaa pohjaeläinlajiston koostumusta ja runsaussuhteita. Tyyppiominaisten EPT- eli
ympäristömuutoksille herkkien heimojen määrä kuvaa tärkeiden heimojen, kuten päiväkorentojen (Ephemeroptera), koskikorentojen (Plecoptera) ja vesiperhosten (Trichoptera), esiintymistä
tai puuttumista virtavesikohteessa.
Indeksiarvot laskettiin Suomen ympäristökeskuksen toimittaman laskentapohjan avulla (Aroviita,
J/SYKE/VK/VSI, 14.12.2012, Ver. 1). Ennen laskentaa taksonilista yhdenmukaistettiin Suomen
ympäristökeskuksen ohjeen mukaan (Aroviita, J./SYKE/VSI, 25.1.2013,Ver 1). Tuloksia verrattiin
kunkin muuttujan indeksiarvojen luokkarajoihin (Aroviita ym. 2012). Aineisto on hyvin pieni,
koostuen vain kahden havaintopaikan näytteistä ja näin ollen indeksien antamaa kuvaa pohjaeläimistön tilasta on pidettävä viitteellisenä.
Lajiston monimuotoisuuden kuvaamiseksi laskettiin lisäksi Shannon-Wiener -indeksi eli lajiston
tasaisuusindeksi, joka kuvaa lajistollista monimuotoisuutta. Monimuotoisuusindeksin arvo on korkeimmillaan, kun kaikki lajit esiintyvät yhtä runsaina ja matala, jos yksi tai muutama laji hallitsee
yhteisöä.

3.

TUTKIMUSTULOKSET

3.1

Sähkökoekalastus
Sähkökoekalastuksen tulokset on annettu kokonaisuudessaan liitteen 3 maastolomakkeissa. Syksyn 2013 sähkökoekalastuksissa Halujärvenpuron koealalta saatiin saaliiksi muutamia salakoita
(Kuva 8), särkiä ja ahvenia sekä yksi pasuri (Taulukko 1, seuraava sivu). Mankinjoen alalta saatiin ainoastaan salakoita, mutta määrällisesti niitä saatiin huomattavasti enemmän kuin toiselta
koealalta. Kalojen lisäksi Mankinjoesta saatiin saaliiksi yksi täplärapu (Kuva 9, seuraava sivu).

Kuva 8. Salakka
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Taulukko 1. Halujärvenpurossa ja Mankinjoessa 17.10.2013 tehtyjen sähkökoekalastusten tulokset

Saalis (kpl) eri
kalastuskerroilla
Vesistö

Koeala

2

Pinta-ala (m )

Halujärvenpuro Urberga

119

Laji

Salakka
Pasuri
Särki
Ahven
Mankinjoki
Lillguss
396
Salakka
Huom. Mankinojalta saatiin lisäksi yksi täplärapu

1.

2.

7
1
2
3
45

0
0
2
2
28

Saalis
Populaatiokoko
(kpl/koeala)
(kpl/a)
7
6
1
1
4
5
8
73
30

Kuva 9. Mankinjoen täplärapu

Populaatiokooltaan suurimmaksi kalapopulaatioksi arvioitiin Mankinjoen salakkapopulaatio (30
kpl/a). Populaatiokoot arvioitiin Seber ja LeCren (1967) kaavalla. Urbergan särkien populaatiokokoa ei pystytty arvioimaan, koska särkien määrä ei laskenut kaavan vaatimusten mukaisesti ensimmäisestä pyyntikerrasta toiseen.
Espoon virtavesistä runsaslajisimpia ovat yleensä alemmat rehevät ja hidasvirtaiset jokiosuudet,
kuten Mankinjoki (Janatuinen 2009). Näissä tavataan normaalien virtaavan veden lajien (mm.
ahven, piikkikalat, taimen) lisäksi myös suutarin, sorvan ja kuhan kaltaisia seisovan veden kalalajeja, sekä jokiin merestä nousevia vaelluskaloja. Siirryttäessä puroihin, lajisto yleensä vähenee.
Vuoden 2008 sähkökoekalastuksissa Mankinjoen Kartanonkoskesta saatiin salakoiden lisäksi saaliiksi taimenia, särkiä, ahven ja lahna. Ainakin edellä mainittuja lajeja saattaa esiintyä myös
ylempänä ainakin Loojärveen asti. Halujärvenpurosta saatiin vuoden 2008 sähkökoekalastuksissa
saaliiksi samoja lajeja kuin vuonna 2013.
Taimenia saattaa esiintyä Mankinjoessa Espoonkartanonkosken yläpuolelta aina Halujärvenpuron
nousuesteeseen saakka, vaikka taimenia ei vuoden 2013 sähkökoekalastuksissa saaliiksi saatukaan. Niitä saatiin kuitenkin saaliiksi vuoden 2008 sähkökoekalastuksissa Espoonkartanonkoskesta entisten patorakenteiden yläpuolelta (Janatuinen 2008). Toisin kuin Mankinjoesta, ei Halujärvenpurosta nousuesteen alapuolelta ole aiemminkaan saatu sähkökoekalastuksissa saaliiksi taimenia. Puron vedenlaatu voi olla nykyisellään soveltumaton osalle virtavesilajistoa, kuten taimenille ja ravullekin. Vedenlaatu saattaa olla syynä siihen, että purosta on koekalastuksissa saatu ainoastaan lajeja, jotka todennäköisesti ovat nousseet järvestä. Sekä Halujärvenpurossa että
Mankinjoessa on taimenille soveltuvia lisääntymisalueita (Saura 2010).
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Kartanonkosken yläpuoleisessa Mankinjoessa ja mahdollisesti jopa Halunpurossa asti saattaa
esiintyä vaelluskaloista myös vimpaa, nahkiaista, vaellussiikaa ja ankeriasta. Vaellussiika on
Mankinjoen vesistöissä alkuperäinen laji ja se nousee jokeen edelleenkin ainakin Espoonkartanonkoskeen asti samoin kuin vimpa (Janatuinen 2009). Espoon sisävesissä tavattavat ankeriaat
lienevät olevan lähes täysin peräisin järviin tehdyistä istutuksista. Nahkiaisen tiedossa olevat kutualueet Mankinjoen vesistöalueella sijaitsevat Mankinjokeen Kartanonkosken alapuolella laskevassa Gumbölenjoessa. Samalla alueella sijaitsevat myös paikallisen pikkunahkiaisen tunnetut lisääntymisalueet.
Mankinjoen vesistöön on lisäksi istutettu harjusta ja toutainta, mutta niiden lisääntymisestä alueella ole näyttöä.
3.2

Pohjaeläimet
Pohjaeläinnäytteitä otettiin 2 pisteeltä ja kolmelta eri pohjanlaatutyypiltä. Uusimman ohjeistuksen mukaan tarkasteluun on otettu iKi ja pKi –pohjanlaatutyypit.
Tutkimuksessa määritettiin yhteensä 937 pohjaeläintä. Laji- ja yksilömäärä, ravinnonkäyttöryhmät ja Shannon-Wiener monimuotoisuusindeksi on esitetty liitteessä 4.
Kokonaisyksilömäärään suhteutettuna runsaimpina esiintyivät kaksisiipiset (34 %), päivänkorennot (20,5 %) ja kovakuoriaiset (16 %). Halujärvenpuron kokonaisyksilömäärä oli huomattavasti
korkeampi Mankinjokeen verrattuna. Halujärvenpuron runsaimmat ryhmät olivat kaksisiipiset,
päivänkorennot ja kovakuoriaiset (kuva 10). Mankinjoella kaksisiipiset olivat selvästi runsain
ryhmä. Taksonimäärä vaihteli välillä 31–34 (liite 4) ja Shannon-Wiener diversiteetti-indeksi välillä
1,9–2,5. Tulosten perusteella Halujärvenpuron yhteisö on hieman Mankinjokea monimuotoisempi. Lajistossa ei havaittu uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneiksi tai silmällä pidettäviksi luokiteltuja lajeja (Rassi ym. 2010).
100 %
90 %
Gastropoda - kotilot
80 %

Bivalvia - simpukat
Diptera - kaksisiipiset

70 %

Coleoptera - kovakuoriaiset

60 %

Trichoptera - vesiperhoset
Megaloptera - kaislakorennot

50 %

Plecoptera - koskikorennot
40 %

Ephemeroptera - päivänkorennot
Isopoda - siirat

30 %

Crustaces - äyriäiset

20 %

Hirudinae - juotikkaat
Oligochaeta - harvasukajalkaiset

10 %

0%
Mankinoja

Halujärven laskuoja

Kuva 10. Mankinjoen ja Halujärvenpuron lajikoostumus.
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Tyyppiominaiset taksonit ja tyyppiominaiset EPT-heimot olivat molemmilla havaintopaikoilla hyvin edustettuina. Näiden luokittelumuuttujien perusteella havaintopaikat olisivat pohjaeläimistön
kannalta hyvässä tai jopa erinomaisessa tilassa (taulukko 2). Prosenttisen mallinkaltaisuuden perusteella havaintopaikat edustavat tyydyttävää/välttävää tilaa. Havaintoaineiston ollessa hyvin
pieni, voidaan indeksien arvoja pitää ainoastaan viitteellisinä.
Taulukko 2. Jokityypille ominaisten taksonien määrä (TT havaittu arvo), tyypille ominaisten EPTheimojen määrä (T-EPT Th havaittu arvo), PMA havaittu arvo sekä luokittelutaksonien lukumäärä ja yksilömäärä Mankinjoella ja Halujärvenpurolla. Laskennoissa on käytetty hyvin pienet savimaiden joet
(Psa_H) jokityyppiä. Arvioinnin perusteena on käytetty pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokittelun ohjetta vuosille 2012–2013 (Aroviita ym. 2012).
Havaintopaikka
Mankinjoki
Halujärvenpuro
Tyyppikohtaiset vertailuarvot
Tyyppikohtaisten taksonien
esiintyminen, TT
Tyyppiominaisten EPT-heimojen
esiintyminen, T-EP Th
Prosenttinen mallinkaltaisuus, PMA

Psa_H
Psa_H
VA

TT
havaittu
arvo
7
11
E/Hy

T-EP Th
havaittu
arvo
7
6
Hy/T

PMA
havaittu
arvo
0,236
0,332
T/V

9,6

8,3

6,2

4,1

2,1

5,9

5

3,8

2,5

1,3

0,432

0,398

0,299

0,199

0,1

Jokityyppi

Luokittelutaksonien Yksilömäärä
määrä
23
99
26
528
V/Hu

Virtavesien pohjaeläinyhteisöjä voidaan luokitella pohjaeläinten ravinnonkäyttötapojen (toiminnallisuuden) mukaan (mm. Cummings 1973). Pohjaeläimet jaettiin viiteen ravinnonkäyttötaparyhmään (laiduntajat, pilkkojat, pohjakerääjät, suodattajat ja pedot) (liite 4) (mm. Anttila 1985,
Heino & Juntunen 2001). Laiduntajat käyttävät ravintonaan mm. erilaisilla pinnoilla kasvavaa levää ja siihen kiinnittyneitä mikrobeja. Pilkkojien ravinnon muodostaa karkea eloperäinen materiaali, esimerkiksi lehtikarike. Pohjakerääjät puolestaan käyttävät hienojakoista orgaanista ainesta.
Myös suodattajien ravinto koostuu mm. hienosta orgaanisesta aineksesta, jota ne suodattavat
ohi virtaavasta vedestä. Pedot käyttävät ravintonaan muita eläimiä.
Mankinjoen yhteisö oli ravinnonkäyttötaparyhmien perusteella monimuotoisempi kuin Halujärvenpuro, jonka yhteisöstä puuttuivat suodattajat ja laiduntajat (Kuva 11). Mankinjoen runsain
ryhmä olivat pohjakerääjät. Halujärvenpuron yhteisössä runsaina esiintyivät pilkkojat ja pohjakerääjät. Suodattajia ja laiduntajia esiintyy todennäköisesti enemmän pehmeillä pohjilla, joiden
pohjaeläimiä ei uusimmissa ympäristöhallinnon ohjeissa enää käytetä virtavesien luokituksessa.

Kuva 11. Ravinnonkäyttötaparyhmien suhteellinen osuus Mankinojan ja Halujärvenpuron tutkimuspisteillä.
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4.

YHTEENVETO
Tässä raportissa käsitellään Mankinjoen ja Halujärvenpuron vuoden 2013 sähkökoekalastusten ja
pohjaeläintutkimuksen tulokset. Raportti liittyy Högbergetiin suunnitellun maa-ainestoiminnan
ympäristövaikutusten arviointiin (YVA). Raportin tarkoituksena on antaa nykytilatietoa koskien
hankealueen alapuolisten Mankinjoen latvavesien meritaimenkannasta, meritaimenien lisääntymisalueista sekä pohjaeläimistön tilasta. Tämän raportin mukaiset tutkimukset tehtiin hankealueen alapuolisissa vesistöissä Halujärvenpurossa sekä Mankinjoessa.
Sähkökoekalastukset ja pohjaeläinnäytteenotot toteutettiin Halujärvenpuron Urbergassa ja Mankinjoen Lillgussissa 17.10.2013.
Mankinjoessa elää ja lisääntyy luonnonvarainen, uhanalaisuusluokituksessa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu, meritaimenkanta. Myös Halujärvenpurossa on taimenille soveltuvia kutupaikkoja. Syksyn 2013 sähkökoekalastuksissa Mankinjoen koealalta saatiin saaliiksi ainoastaan salakoita sekä yksi täplärapu. Halujärvenpuron koealalta saatiin saaliiksi muutamia salakoita, särkiä
ja ahvenia sekä yksi pasuri. Taimenia ei saatu kummaltakaan koealalta.
Mankinjoessa Kartanonkosken yläpuolella saattaa vuoden 2014 yksipuoleisesta sähkökoekalastussaaliista huolimatta esiintyä myös ainakin vuoden 2008 sähkökoekalastuksissa saaliiksi saatuja lajeja (taimenia, särkiä, ahvenia ja lahnoja). Lisäksi saattaa esiintyä virtavesissä yleisiä piikkikaloja, suutarin, sorvan ja kuhan kaltaisia seisovan veden kalalajeja sekä vaelluskaloista vaellussiikaa, vimpaa, toutainta, nahkiaista ja ankeriasta. Mankinjoen vesistöön on lisäksi istutettu harjusta ja toutainta, mutta niiden lisääntymisestä alueella ole näyttöä. Pikkunahkiaisia on ainakin
Gumbölenjoessa, joka laskee Mankinjokeen Kartanonkosken alapuolella.
Halujärvenpurosta tavataan ainakin sekä vuoden 2014 että vuoden 2008 sähkökoekalastuksissa
saaliiksi saatuja salakoita, ahvenia, särkiä ja pasureita. Puron vedenlaatu saattaa olla nykyisellään soveltumaton osalle virtavesilajistoa, kuten taimenille ja ravullekin. Halujärvenpurossa sähkökoekalastusalan yläpuolella sijaitseva tierumpu muodostaa nousuesteen kaloille, joten nykyisellään taimenet tai muut vaelluskalat eivät pääse vaeltamaan sähkökoekalastettua alaa ylemmäs purossa.
Mankinjoen ja Halujärvenpuron havaintopaikoilla ei esiintynyt suojeltuja pohjaeläinlajeja. Molemmilla puroilla esiintyi pienille virtavesille tyypillinen eläimistö. Runsaimpia ryhmiä olivat mm.
kaksisiipiset ja päivänkorennot. Halujärvenpuron laji- ja yksilömäärä oli korkeampi verrattuna
Mankinjoen havaintopaikkaan.

Espoossa 15.10.2014

Otso Lintinen
projektipäällikkö

Sanna Sopanen
ryhmäpäällikkö
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LIITE 1 SÄHKÖKOEKALASTUSALOJEN PERUSTIEDOT

Maastolomake nro: 171013/02
Sähkökalastusalan tiedot
Sähkökalastusalan nimi*:
Ympäristötyyppi*:

Halujärven laskuoja, Urberga
joki
noro/oja

puro
järv.ranta

Kunta:
Vesienhoitoalue:
Koordinaatit YK:

Pohjan karkeus (%):

Pyynnin tiedot
Koekalastajan nimi:

pohj:

3363124

itä:

6680105

Orgaaninen aines
Hieno (0-2 mm)
Sora (2-16 mm)
Pieni kivi (16-64
mm)
Iso kivi (64-256
mm)
Pieni lohkare (2561024 mm)
Iso lohkare (>1024
mm)
Kallio

Uoman leveys m:

ka. 1,5 m

Ympäristöpaine*:

ei tietoa

15
20
40

kunnostet

5

säännöstelty

Lisätietoa:
Kalastuskertoja(1-3)*:

TMS, JNIA

Kalastuskertojen
kellonajat* (tt:mm):

Koealan mitat (m):

17.10.2013

Kalastettu uoman
leveydeltyä:

0-20 cm

100

79

Lopetus

lev.

Ei
Ei

61- cm

Tiedot tarkistettu:

Ei
Akku

Energian lähde:

Käytetty jännite (V):

300/600

Virran voimakkuus (A):

20A/10 kW

Pulssin frekvenssi
(Hz):
Lisätietoa:

Ympäristöhavainnot
o
Veden lämpötila ( C):

2,8

1,5

hidas (< 0,2)

5
0
5
0

keskim. (0,2-0,7)
voimakas (> 0,7)
normaali
ylhäällä
alhaalla
Vesisammalet
Putkilokasvit

x

On
x

On
On

x

Aggr.

50

Veden sähkönjoht.
(mS/m):
Lisätieto:

Veden näkösyvyys (cm):

Lisätietoa:

pit.

Sulkuverkot:

Hans Grasl

Vesikasvillisuuden
peittävyys (%):

Aloitus
1.
2.
3.

41-60 cm

Laitteen tiedot
Laitteen malli:

Veden suhteellinen
korkeus:

2

Koealan pinta-ala*
2
(m ):
21-40 cm

Keskimääräinen
virtausnopeus koealalla
(m/s):

hajakuormit.
pistekuormit.
happamoitumin.
vähähappisuus
satunnaispäästöt

luonnotitilainen
perattu

20

Lisätieto:
Syvyysluokka* (cm):

x Seurantapaikka
(VPD):
Kalastusalue:
Vesistöalue:

Organisaatio:

Hanke:
Päivämäärä:

Vesimuodostuma:

x
20

Sää:

sade
pilvinen
puolipilvinen
aurinkoinen

x

Koealan
kalastettavuus:

helppo
normaali
vaikea

Rantakasvillisuuden
peittävyys (%):

Puut/pensaat

60

Muut kasvit

10

x

Maastolomake nro:171013/01
Sähkökalastusalan tiedot
Sähkökalastusalan nimi*:
Ympäristötyyppi*:

Mankinoja, Lillguss
(Mankinoja 1)
joki
x puro
noro/oja
järv.ranta

Vesimuodostuma:

Kunta:

Seurantapaikka
(VPD):
Kalastusalue:

Vesienhoitoalue:

Vesistöalue:

Koordinaatit YK:

Pohjan karkeus (%):

Pyynnin tiedot
Koekalastajan nimi:
Organisaatio:

Hanke:
Päivämäärä:

pohj:

3364717

itä:

6679374

Uoman leveys m:

Orgaaninen aines
Hieno (0-2 mm)
Sora (2-16 mm)
Pieni kivi (16-64
mm)
Iso kivi (64-256
mm)
Pieni lohkare (2561024 mm)
Iso lohkare (>1024
mm)
Kallio

20
20
20
20

Ympäristöpaine*:

5

säännöstelty

Lisätietoa:
Kalastuskertoja(1-3)*:
Kalastuskertojen
kellonajat* (tt:mm):

RFOY

17.10.2013

Koealan pinta-ala*
2
(m ):

396

21-40 cm
41-60 cm

20

Sulkuverkot:

Akku

Energian lähde:

Käytetty jännite (V):

300/600

Virran voimakkuus (A):

20A/10 kW

Pulssin frekvenssi
(Hz):
Lisätietoa:

Ympäristöhavainnot
o
Veden lämpötila ( C):

5,2

normaali
ylhäällä
alhaalla
Vesisammalet

Vesikasvillisuuden
peittävyys (%):
Lisätietoa:

Putkilokasvit

Lopetus

lev.

x

x

Sää:

On
On
Aggr.

50

Koealan
kalastettavuus:
x
5-10

Rantakasvillisuuden
peittävyys (%):

sade
pilvinen
puolipilvinen
aurinkoinen
helppo
normaali
vaikea

x

x

Puut/pensaat

60

Muut kasvit

20

6

x

On

Veden sähkönjoht.
(mS/m):
Lisätieto:

Veden näkösyvyys (cm):

Veden suhteellinen
korkeus:

Ei
Ei

Hans Grasl

66

Ei

Tiedot tarkistettu:

Laitteen tiedot
Laitteen malli:

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

Aloitus
1.
2.
3.

pit.

Kalastettu uoman
leveydeltyä:

61- cm

2

Koealan mitat (m):

20
60

Keskimääräinen
virtausnopeus koealalla
(m/s):

hajakuormit.
pistekuormit.
happamoitumin.
vähähappisuus
satunnaispäästöt

luonnotitilainen
perattu
kunnostet

TSO, JNIA

0-20 cm

ei tietoa

15

Lisätieto:
Syvyysluokka* (cm):

ka. 6m
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LIITE 2 POHJAELÄINNÄYTTEENOTON MAASTOLOMAKKEET
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LIITE 3 SÄHKÖKOEKALASTUKSEN TULOKSET
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LIITE 4 POHJAELÄINTUTKIMUKSEN LAJILISTA

OLIGOCHAETA
Chaetogaster sp.
Eiseniella tetraedra
Limnodrilus sp.
Potamothrix/Tubifex
Enchytraeidae
Lumbricidae
Lumbriculidae
HIRUDUNEA
Erpobdella lineata
Erpobdella octoculata
Glossiphonia complanata
Helobdella stagnalis
CRUSTACEA
Astacus astacus
Gammarus pulex
ISOPODA
Asellus aquaticus
ACARINA
Hydracarina
EPHEMEROPTERA
Ephemera vulgata
Baetidae
Baetis rhodani
Baetis niger
Centroptilum luteolum
Procloeon bifidum
Heptageniidae
Kageronia fuscogrisea
Leptophlebiidae
Leptophlebia marginata
PLECOPTERA
Nemouridae
Nemoura avicularis
Nemoura cinerea
Nemoura flexuosa
MEGALOPTERA
Sialis fuliginosa
Sialis lutaria
TRICHOPTERA
Hydropsychidae
Hydropsyche angustipennis
Hydropsyche siltalai
Polycentropodidae
Cyrnus trimaculatus
Plectrocnemia conspersa
Polycentropus flavomaculatus
Polycentropus irroratus
Psychomyiidae
Lype reducta
Rhyacophilidae
Rhyacophila fasciata
Rhyacophila nubila
Limnephilidae
Glyphotaelius pellucidus
Hydatophylax infumatus
Limnephilus sp.
Limnephilidae sp. juv.
Oligostomis reticulata
Leptoceridae
Atripsodes cinereus
Molannidae
Molanna angustata
Molannodes tincta

gat
1
3

1

pre
pre
shr

4

shr

6

54

pre
gat

3

scr
scr
scr

23

scr

4

gat

4

14

shr
shr
shr

1

24
1
9

pre
pre

46
1

fil
fil

2

fil
fil

4

fil
fil

18
122
2
2

1
12
27

1
4

pre
pre
shr
shr
shr
shr
shr

2
1

1

4
1
3
14
1

3
2
1

COLEOPTERA
Dytiscidae
Platambus maculatus
pre
2
Elmidae
Elmis aenea l.
scr
Oulimnius tuberculatus l.
scr
1
Oulimnius tuberculatus ad.
scr
1
Limnius volckmari l.
scr
Hydraenidae
Hydraena sp.
Scirtidae
Elodes sp.
Hydrophiloidae sp. l.
Gyrinidae
Orectochilus villosus
1
DIPTERA
Ceratopogonidae sp.
pre
1
Chironomidae sp.
gat
129
Empididae
Hemerodromia
Limoniidae & Pediciidae
Dicranota sp.
Eloeophila sp.
Muscidae
Limnophora sp.
Simuliidae sp.
fil
1
Tabanidae sp.
3
Tipulidae
pre
Tipula sp.
pre
BIVALVIA
Unio tumidus
fil
2
Sphaeridae
Sphaerium corneum
fil
1
Pisidium henslowanum
fil
24
Pisidium sp.
fil
3
GASTROPODA
Acroloxidae
Acroloxus lacustris
fil
Lymnaeidae
Lymnaea peregra
scr
Physidae
Physa fontinalis
scr
Planorbidae
Gyraulus albus
scr
1
Yksilömäärä
235
Taksonimäärä
31
H' (Shannon-Wiener
diversiteetti- indeksi)
1,9
*FFG Ravinnonkäyttötapa
pre = pedot, gat = pohjakerääjät, scr = pilkkojat,
fil = suodattajat, shr = laiduntajat

Halujärven laskuoja

Mankinoja

*FFG

Halujärven laskuoja

Mankinoja

*FFG

Liite 4. Pohjaeläinnäytteet yhdistettiin yhdeksi paikkakohtaiseksi kokoomanäytteeksi siten, että tulokset edustavat 2 minuutin potkintaa.
Kokoomaan sisällytettiin uusimman ohjeen mukaisesti iKi ja pKi -pohjatyyppien rinnakkaisnäytteet.

5
46
6
1
85

2

173

4
1
2

2

1

12

702
34
2,5

