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1. Tausta ja tavoitteet 

Tervon kunnassa kohiseva Äyskoski yksi merkittävimmistä virtavesistä Rautalammin reitin yläosalla. 
Rautalammin kunnassa sijaitseva Tyyrinvirta on puolestaan pinta-alaltaan suurin koko Rautalammin 
reitin koskista. Taimen lisääntyy koskissa luontaisesti vuosittain, mutta taimenen kesänvanhojen 
poikasten tiheys on ollut sekä Äyskoskessa että Tyyrinvirrassa koko sähkökoekalastusmenetelmän 
käytön ajan (1990-luvulta lähtien) matala, keskimäärin 3-4 poikasta aarilla (Syrjänen ym. 2016). Vuo-
den 2010 jälkeen sähkökoekalastuksia ei ole suoritettu resurssien puutteen vuoksi. Poikastiheyden 
alhaisuuteen voi olla useita eri syitä, mutta todennäköisesti pieni kutukanta tai sorasta nousseiden 
poikasten heikko säilyvyys ovat merkittäviä tekijöitä. Konneveden kalatutkimus ry teki taimenen ku-
tupesien laskennan Äyskoskella ja Tyyrinvirralla vuonna 2012, jolloin inventointiala oli noin puolet 
koskien alasta. Pesiä löytyi 25 ja 27 kappaletta, mutta vähintään kolmen metrin pituisia pesiä ei ha-
vaittu yhtään (Syrjänen ym. 2016). Kuteneiden naaraiden lukumäärä lienee ollut siten noin 30−70 
yksilöä molemmilla koskilla, mutta naaraat olivat pienikokoisia verrattuna taimenen kutukantaan 
Kymijoen vesistön järvialueella 1910−1950 -luvuilla (Järvi 1936; Hurme 1965; Pentti Valkeajärvi, jul-
kaisematon). Alkioiden ja poikasten säilyvyyttä kudusta seuraavaan syksyyn ei voida laskennallisesti 
arvioida, sillä tämä vaatisi sekä pesälaskennan että seuraavana syksynä poikastiheyden määrityksen, 
ja menetelmä pitäisi toistaa useampana vuonna. 

On kuitenkin hyvin mahdollista, että taimenen poikasten elinympäristö eli kosken ranta-alue on 
erityisesti Tyyrinvirralla niin avointa ja suojatonta, että poikasten kuolevuus sorastanousun jälkeen 
on tavallista suurempi. Tämä kysymys on askarruttanut Tyyrinvirran osakaskuntaa ja tutkijoita jo 
vuosikymmenien ajan. Virralla kalastusta harjoittava Kelastajat ry, kalastusoikeutta hallinnoiva Tyy-
rinvirran osakaskunta sekä Konneveden kalatutkimus ry katsovat, että kosken kunnostus on tehty 
aikoinaan turhan kevyesti. Suuria kiviä on koskessa harvassa ja liekopuita vielä vähemmän. Tyyrinvir-
ta kaipaisi ranta-alueiden täydennyskunnostusta. Äyskoskeen on taas jätetty kunnostuksessa leveä 
veneväylä, joka vie matalalla virtaamalla lähes kaiken virtaaman. Äyskosken rantavirroissa on hieman 
enemmän pintakiviä kuin Tyyrinvirralla, mutta poikasilla saattaa olla sielläkin pulaa suojapaikoista. 
Molempien koskien taimenkanta kaipaa joka tapauksessa tarkempaa seurantaa. 

Äyskosken ranta-alueiden turotuksen tekivät muutamat koskella toimivat kalastusoppaat ja ak-
tiiviset perhokalastajat käsivoimin 3.10.2015 sijoittaen ranta-alueille kokonaisia keskikokoisia puun-
runkoja oksineen. Tarkoituksena oli parantaa ja monimuotoistaa taimenen poikasten elinympäristöä. 
Tyyrinvirran osakaskunta sijoitti taas Tyyrinvirran ranta-alueille puuturoja ja kantokasoja metsätrak-
torilla touko-kesäkuussa 2016 samalla tavoitteella. Konneveden kalatutkimus ry sai puolestaan Rapa-
la-rahastolta rahoitusta sähkökalastustyön matkakuluihin Tyyrinvirralla syksyllä 2016. Sähkökalas-
tusmenetelmällä oli tarkoitus selvittää, oliko eri kalalajien runsaudessa ja erityisesti taimenen poikas-
tiheydessä eroja turollisten ja turottomien alueiden välillä. Alustavia kokemuksia männynlatvustu-
roista on Tyyrinvirralta 1980-luvulta, ja tulokset olivat silloin lupaavia, sillä turot houkuttelivat poi-
kasia puoleensa (Pentti Valkeajärvi, julkaisematon). Nyt kokeilu tehtiin järjestelmällisemmin. 
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2. Tutkimusalue 

Nilakka-järvi laskee Huuhtajankosken ja tämän alapuolella sijaitsevan Äyskosken kautta Rasvanki-
järveen Rautalammin reitillä Tervon kunnassa. Äyskosken keskivirtaama on noin 30 kuutiometriä 
sekunnissa. Äyskosken yläosan ja alaosan koskialueen pinta-alat ovat noin 0,7 ja 2,9 hehtaaria 
Maanmittauslaitoksen Karttapaikasta mitattuna ja uoman leveys on 20−90 metriä (Kuva 1). Alempa-
na reitillä Rautalammin kunnassa Tyyrinvirta johtaa vetensä Koskelovedestä Lonkariin, joka puoles-
taan laskee Kattilavirran kautta Äijäveteen ja edelleen Hankaveteen. Kosken keskivirtaama on noin 
40 kuutiometriä sekunnissa. Koskialueen pinta-ala on noin 5,5 hehtaaria ja uoman leveys 130−140 
metriä (Kuva 2).  

  

Kuva 1. Äyskoski ja kuusi sähkökalastuskoealaa. Turotetut alat (T) on merkitty ruskealla ja turot-
tomat vertailualat (E) valkoisella. Koealojen koodit vastaavat taulukon 3 koodeja siten, että 
T=Turo=turollinen ja E=EiTu=ei turoa. Veden virtaussuunta on ylhäältä alas. Karttapohja on peräi-
sin Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta. 

 

E2 
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T1 

T3 

T2 
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Äyskoskella fysikaalis-kemiallinen vedenlaatu on erinomainen, mutta Tyyrinvirran alapuoleisella 
vesialueella Kattilavirran havaintopisteessä vesi on ravinteikkaampaa ja luokitus hyvän ja tyydyttävän 
rajoilla. Happipitoisuudessa ja pH luvuissa ei ole kummankaan koskien osalta ongelmia ja veden väri-
luvut ilmentävät koko tarkastelualueella vain lievää humusleimaa (Taulukko 1). 

Pohjois-Savon ympäristökeskus kunnosti Äyskosken uoman vuonna 1999 ja Tyyrinvirran uoman 
vuonna 1990 ja 2005. Uomissa on kuitenkin pintakiviä tai suuria vedenalaisia kiviä hieman harvassa. 
Äyskoskeen jätettiin keskelle ja Tyyrinvirtaan vasemmalla reunalle pintakivetön leveä veneväylä. 
Uoman pohja koostuu Äyskoskessa pääosin 13−52 senttimetriä halkaisijaltaan olevista kivistä. 
Tyyrinvirrassa pohja koostuu pääosin sorasta ja 13−26 senttimetrin kivistä. 

Äyskoskeen istutettiin 0- ja 1-vuotiaita ja Tyyrinvirtaan 1-vuotiaita taimenia kesällä 2016. Mo-
lemmissa koskissa harjoitetaan koskikalastusta. Äyskoski on yleinen lupakoski ja Tyyrinvirran kalas-
tusoikeutta vuokraa pieni yhdistys. 

 

Kuva 2. Tyyrinvirta ja kuusi sähkökalastuskoealaa. Turotetut alat (T) on merkitty ruskealla ja turot-
tomat vertailualat (E) valkoisella. Koealojen koodit vastaavat taulukon 3 koodeja siten, että 
T=Turo=turollinen ja E=EiTu=ei turoa. Veden virtaussuunta on ylhäältä alas. Karttapohja on peräi-
sin Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta. 
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Taulukko 1. Veden happipitoisuuden, kokonaisfosforin, kokonaistypen, happamuuden ja väriluvun 
keskiarvot Nilakassa, Äyskoskessa, Koskelovedessä ja Tyyrinvirran alueella vuosina 2000–2016. 
Järvinäytteet on otettu päällysvedestä yhden metrin syvyydeltä. Huomaa näytteenottojen vähäi-
nen määrä itse Tyyrinvirrassa. Osa tuloksista perustuu seurantoihin, joissa analyysivalikoimaa on 
karsittu. Viiva tarkoittaa kokonaan puuttuvaa havaintoa. Aineisto on peräisin ympäristöhallinnon 
Hertta-palvelusta. 

 n O2 (mg/l) P (µg/l) N (µg/l) pH Väri (mg/l Pt) 

Nilakka 2000−2016 28 11,0 9,2 394 7,1 39 
Äyskoski 2000−2016 102 10,5 10,6 404 - - 
Koskelovesi 2000−2016 40 10,3 8,2 379 7,0 29 
Tyyrinvirta 2000−2016 3 - 6,7 370 7,0 25 
Kattilavirta 2000-2016 57 10,0 10,7 396 7,0 32 
       

3. Tutkimusmenetelmät 

Konneveden kalatutkimus ry sähkökalasti Äyskoskella kuusi koealaa 21.11.2016 ja Tyyrinvirralla kuusi 
koealaa 11.10.2016. Molemmissa kohteissa rajattiin kolme koealaa niin, että niiden keskellä sijaitsi 
turoja, ja kolme koealaa niin, että niillä ei sijainnut yhtään lisättyä puuainesta (Kuvat 1 ja 2). Vertai-
lualoilla ei sijainnut muutakaan puuainesta (Kuvat 3a, 3d, 4a ja 4d). Äyskosken kaikilla turoaloilla si-
jaitsi yhdestä kahteen koivunrunkoa oksineen, ja lisäksi turoalalla T2 oli männyn oksia ja pieni kuusi 
(Kuvat 3b ja 3c). Äyskosken turoihin oli tarttunut paljon virran kuljettamaa ainesta, kuten kaislaa, 
oksia, lehtiä ja virtanäkinsammalta, joka loi puumateriaalin ohella monipuolista suojaa veteen. Puut 
olivat tyvestään 15−20 senttimetrin paksuisia. Tyyrinvirralla turokoealalla T2 sijaitsi tyvestään noin 20 
senttimetriä paksu ja 10 metriä pitkä männynrunko oksineen pitkällään sekä sen alla kaksi 2−3 metriä 
pitkää kuusta (Kuva 4c). Kahdella muulla turokoealalla sijaitsi molemmilla kaksi kantokasaa (Kuva 4b). 
Jokaisessa kasassa oli juurineen 2−4 kantoa, joiden katkaistun rungon halkaisija oli 30−50 senttimet-
riä. Virtaama oli sähkökalastuspäivänä molemmilla koskilla vähäinen, joten runkojen ja kantojen tila-
vuudesta suurin osa oli jo vedenpinnan yläpuolella ja Äyskoskella osa turoista oli jäänyt rantaviivan 
rannan puolelle. Äyskosken ja Tyyrinvirran kaikilla aloilla oli näkyvissä noin 8−25 pintakiveä. Äyskos-
ken alat sijaitsivat kosken yläosassa molemmilla rannoilla. Alat olivat pinta-alaltaan 56−145 m2. Turo-
alojen pinta-ala oli yhteensä 272 ja turottomien alojen 237 m2. Tyyrinvirran alat sijaitsivat lähellä 
toisiaan kosken keskialueella oikealla puolella. Alat olivat pinta-alaltaan 106−278 m2. Turoalojen pin-
ta-ala oli yhteensä 629 ja turottomien alojen 624 m2. 

Sähkökalastus tehtiin yhden poistopyynnin menetelmällä. Laitteena oli Geomega FA3. Jännite oli 
350 V ja pulssin frekvenssi 50 Hz. Haavimiehiä oli yksi. Kalat mitattiin ja laskettiin lopuksi takaisin 
koealalle tai sen viereen. Ala- ja lajikohtaiset tiheysarviot laskettiin pyydystettävyysarvoilla, jotka on 
laskettu Kymijoen vesistön virtavesiltä samalla laitteella tehdyllä kolmen poistopyynnin menetelmällä 
vuosina 2000−2015 (Jukka Syrjänen, julkaisematon). Veden lämpötila oli sähkökalastuspäivänä Äys-
koskella noin 2–3 °C ja Tyyrinvirralla 6,5 °C. 
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Kuva 3. Äyskosken a) vasemman rannan alin vertailuala E1, b) vasemman rannan turoala T1, c) 
oikean rannan ylin turoala T3 ja d) oikean rannan vertailuala E3. 

  

  

Kuva 4. Tyyrinvirran oikean rannan a) alin vertailuala E1, b) alempi turoala T1, c) ylempi turoala T2 
ja d) ylempi vertailuala E2.  

a) b) 

c) d) 

a) b) 

c) d) 



Konneveden kalatutkimus ry:n työraportteja 1/2017 
 Puuturot Äyskoskella ja Tyyrinvirralla 

8 
 

Lajikohtaiset tiheysarviot käsiteltiin kahden selittävän muuttujan varianssianalyysilla. 
Tiheysarvoille tehtiin ensin tarvittaessa ln(x+1) -muunnos. Taimen jaettiin kahteen ryhmään, 
nollavuotiaisiin sekä vähintään yksivuotiaisiin. Selittävät muuttujat olivat koski (Äyskoski tai 
Tyyrinvirta) sekä koealan käsittely (turo tai turoton). Koealoja oli yhteensä kaksitoista. Vain 
mahdollinen yhdysvaikutus sekä käsittelyn vaikutus raportoitiin. 

4. Tulokset 

Kalatiheys Äyskoskessa oli keskimäärin kohtalainen ja taimenen tiheys pienehkö. Taimenen tiheys 
turoaloilla oli kuitenkin noin kaksinkertainen verrattuna turottomiin aloihin (Taulukko 2). Nollavuoti-
aan taimenen tiheys oli keskimäärin 11,5 ja 5,5 yksilöä/100 m2 ja yksivuotiaan keskimäärin 0,8 ja 0,0 
yksilöä/100 m2 turollisilla ja turottomilla koealoilla. Nollavuotiaista 20 % oli luonnossa syntyneitä 
evien kunnon, pääosin leikkaamattoman rasvaevän, perusteella. Kivisimppu esiintyi runsaana. Made 
esiintyi viidellä koealalla ja kivennuoliainen yhdellä. Muiden lajien kuin taimenen keskimääräinen 
yksilötiheys oli hieman suurempi turottomilla aloilla. 

Taimenen ja muiden lajien tiheys Tyyrinvirrassa oli kokonaisuudessaan pieni. Taimenen tiheys oli 
kuitenkin paljon suurempi turoaloilla kuin turottomilla aloilla (Taulukko 2). Kesänvanhan taimenen 
tiheys oli keskimäärin 6,7 ja 0,2 yksilöä/100 m2 ja yksivuotiaan keskimäärin 2,1 ja 1,2 yksilöä/100 m2 

turollisilla ja turottomilla koealoilla. Kaikki nollavuotiaat vaikuttivat villeiltä. Yksivuotiasta 80 % oli 
ehjäeväisiä. Taimenen yksilötiheys kuitenkin vaihteli voimakkaasti turollisten koealojen välillä. Mui-
den lajien keskimääräinen yksilötiheys oli samaa tasoa turollisten ja turottomien alojen välillä. Ahve-
nia tosin kopsahti haaviin turollisilta aloilta enemmän kuin turottomilta. 

Taulukko 2. Kalalajien tiheys (yksilöä/100 m2) Tervon Äyskoskessa 21.11.2016 ja Rautalammin Tyy-
rinvirralla 11.10.2016 ilmoitettuna populaatioarviona laskettuina Kymijoen vesistöstä Geomega-
laitteelle määritetyillä pyydystettävyysarvoilla (Jukka Syrjänen, julkaisematon). Turo=turollinen 
koeala, EiTu=turoton koeala, KA=keskiarvo, p=kalalajikohtainen pyydystettävyys. 

 Turo1 Turo2 Turo3  Turo  EiTu1 EiTu2 EiTu3  Ei turoa  p 
     KA      KA   

Äyskoski              
Taimen 0-v 7 11 17  11,5  4 2 10  5,5  0,52 
Taimen 1-v 0 2 0  0,8  0 0 0  0,0  0,60 
Kivisimppu 35 20 45  33  56 51 19  42  0,28 
Kivennuoliainen 0 0 0  0  0 27 0  9  0,10 
Made 2 6 0  3  4 3 4  4  0,46 

Tyyrinvirta              
Taimen 0-v 2 14 4  6,7  0 1 0  0,2  0,52 
Taimen 1-v 1 6 0  2,1  3 0 2  1,2  0,60 
Kivisimppu 0 16 4  7  10 4 7  7  0,28 
Kivennuoliainen 0 13 0  4  4 11 0  5  0,10 
Ahven 12 0 1  4  4 1 0  2  0,53 
Särki 1 0 0  0  0 0 0  0  0,63 
Made 1 2 0  1  1 1 0  1  0,46 
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Varianssianalyyseissa ei esiintynyt yhdysvaikutuksia. Turokäsittely oli merkitsevä tekijä ainoas-
taan nollavuotiaan taimenen kohtalla (F1, 9=6,1, p=0,04). Yksivuotiaan taimenen tiheyteen turokäsit-
tely ei vaikuttanut merkitsevästi (F1, 9=0,4, p=0,53). Muiden kalalajien keskimääräisessä yksilötihey-
dessä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja turollisten ja turottomien alojen välillä (kaikki F1, 9<0,51, 
p>0,49). 

5. Päätelmät 

Taimenen poikastiheys oli yllättävän paljon suurempi turollisilla kuin turottomilla koealoilla. 0-
vuotiaiden poikasten tiheys oli turollisilla aloillakin silti keskimäärin alle 10 yksilöä / 100 m2 eli pieni. 
Todennäköisin syy suurempaan poikastiheyteen turollisilla aloilla oli turojen tarjoama näkösuoja ja 
suoja virranpainetta vastaan. Turottomilla koealoilla poikasia ei esiintynyt Tyyrinvirrassa juuri lain-
kaan. Turojen suurempi vaikutus taimenen runsauteen Tyyrinvirran koealoilla saattoi hyvinkin johtua 
Tyyrin suuremmista ja vesitetyn uoman puolella sijaitsevista turoista. Liekopuut tarjoavat myös kiin-
nittymispintoja pohjaeläimille, pääosin hyönteistoukille, joita taimen puolestaan käyttää ravintona. 
Muulta ympäristöltään turolliset ja turottomat koealat vaikuttivat keskimäärin samanlaisilta. Pohja-
kalojen tiheydessä sen sijaan ei yllättäen ollut juuri eroja turollisilla ja turottomilla aloilla. 

Jokiuomissa on Suomessa varsin vähän liekopuuaineista (Liljaniemi ym. 2002). Koskien kunnos-
tuksessa ei menneinä vuosikymmeninä lisätty uomiin puuaineista lainkaan (Yrjänä 1998, Muotka & 
Laasonen 2002), ja vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana on alettu käyttämään puuta lähinnä 
metsäpurojen kunnostusrakenteina (esim. Yrjänä ym. 2011). Perkuukivistäkin on yleensä palautettu 
vain osa takaisin uomaan. On kuitenkin mahdollista, että tämän tutkimuksen kohteista Tyyrinvirta on 
ollut luonnontilassakin hieman vähäkivinen. Tyyrinvirran osakaskunnan mukaan turotuskokeilu oli 
helppo toteuttaa metsätraktorilla, kun puuainesta oli tarjolla. Helpoin keino liekopuuaineksen lisää-
miseen on tietenkin jättää rantapuut kaatumaan ajan mittaan uomaan, jos tämä vain rantamaan 
omistajalle ja kalastusoikeuden haltijalle sopii. Äyskosken ja Tyyrinvirran tapaista turotusta seuran-
toineen kannattaisi kuitenkin kokeilla muillakin virtavesillä, jotta tulokset olisivat yleistettävämpiä. 
Menetelmä on varsin helppo ja halpa verrattuna kivien siirtelyyn kaivinkoneella. 

Suurikokoiset rungot ja kannot pysyvät uomassa pitempään paikoillaan, hajoavat hitaammin ja 
antavat enemmän suojaa kaloille kuin pienikokoinen puuaines. Toisaalta suurikokoisten turojen kul-
jettamiseen ja siirtämiseen tarvitaan konevoimaa, eikä suuria puunrunkoja ole välttämättä tarjolla 
ilmaiseksi. Turokunnostuskokeiluissa olisi kuitenkin hyvä käyttää myös mahdollisimman suuria turoja 
ja seurata erikokoisten turojen pysyvyyttä ja suojavaikutuksen kestoa sähkökalastusmenetelmällä. 

Taimenen poikastiheys on ollut matala useimmissa Rautalammin reitin koskissa koko seuranta-
ajan, joka alkaa 1980-luvulta (Heinimaa ym. 2016, Syrjänen ym. 2017). Päätekijä tähän lienee vähäi-
nen kutukanta, jota taas säätelee suurelta osin kalastuskuolevuus järvillä (Syrjänen ym. 2014). Kalas-
tuksensäätelyn lisäksi kuitenkin myös kutu- ja poikaselinympäristön parantaminen saattaisi elvyttää 
reitin taimenkantaa. Luontaisen puuaineksen määrän on todettu korreloivan muun orgaanisen ainek-
sen pidättymisen kanssa. Puuaines pidättää tehokkaasti esimerkiksi lehtikariketta, mikä puolestaan 
toimii koskisysteemissä hajottajaravintoketjun perustana (orgaaninen aines - levät, bakteerit – poh-
jaeläimet – kalasto) ja mahdollistaa siten ekosysteemin tuottavan toiminnan (Koljonen ym. 2012). 
Useissa tutkimuksissa on myös todettu puuaineksen luovan taimenelle erittäin hyvää talviaikaista 
suojaa tarjoavaa elinympäristöä (Huusko ym. 2007). Puun tarjoama suoja on arveltu hyväksi etenkin 
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monimuotoisuutensa ansiosta. Puuaines toimii moniulotteisena suojana eri syvyisillä alueilla ja erilai-
sissa virtausolosuhteissa, ja se usein lisää esiintymisalueensa virtausolosuhteiden monipuolisuutta. 
Puuaines tarjoaa myös kiinnittymispintaa pohjaläimille ja vesisammalille suurempikoisten kantojen ja 
runkojen kasatessa liepeilleen myös soraikkoja akanvirtojen seurauksena. 

Yleistettävämpien tulosten toivossa Äyskoskella ja Tyyrinvirralla olisi hyvä tehdä myös taimenen 
kutupesälaskenta (Syrjänen ym. 2013) ajoittain ja sähkökalastus seuraavana syksynä ja suhteuttaa 
pesien laskennallinen mätimäärä seuraavana syksynä poikasten lukumäärään koskessa. 

Kiitokset 
Rapala-rahasto tuki tutkimuksen toteuttamista. Äyskosken oppaat ja perhokalastajat sekä Tyyrinvir-
ran osakaskunta tekivät oma-aloitteisesti hienot kunnostuskokeilut virtapaikoillaan ja olivat erittäin 
yhteistyöhaluisia kalaston seurannassa. Jyväskylän yliopisto lainasi sähkökalastuslaitteet. Petri Hei-
nimaa ja Pentti Valkeajärvi kannustivat työssä väsymättömästi. Kaikille yhteistyökumppaneille 
kiitokset yhteistyöstä! 
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