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1 HANKKEEN TAUSTAA

Lappeenrannan kaupunki, Voimaa Vainikkalasta – Sisua Simolasta-hanke, tilasi Saimaan Vesi-

ja Ympäristötutkimus Oy:ltä päätöksellä 17.4.2014 Alajoen osakaskunnan vesialueiden

kunnostuksen esisuunnitelman. Suunnitelmaan kuuluivat seuraavat asiat:

1. Vesistön tilan arviointi: Joki- ja järvivedet

2. Kuormitus: Hajakuormitus ja pistekuormitus sekä mahdollisuudet kuormituksen

vähentämiseen

3. Kalasto: kalaston nykytila ja esitykset kalaston hoidoksi

4. Virkistyskäyttö: Melonta ja retkeily

5. Kunnostusesitykset, rahoitus

Liitteenä olevan linnustoselvityksen on tehnyt Eteläkarjalan lintutieteellinen yhdistys (Liite

1).

Käytännön työt aloitettiin keväällä 2014 ja jatkuivat syksyyn asti. Yhteyksiä paikallisiin

henkilöihin otettiin myös tämän jälkeen. Työhön kuuluivat lisäksi kaksi yleisötilaisuutta 13.6.

ja 15.10. sekä tutustuminen retkeilyreittiin 11.6. Tämä raportti on hankkeen loppuraportti.



2

2 VESISTÖN TILAN ARVIOINTI

2.1 Vesistön kuvaus

Alajoki kuuluu Hounijoen vesistöön. Itse Alajoki saa alkunsa Lappeenrannan Simolan

Kotijärvestä, virtaa Ylämaan läpi ja laskee Vainikkalan Telkjärveen. Kotijärven yläpuolella joki

tunnetaan nimellä Sarvijoki. Alajokeen ei enää kohdistu pistekuormitusta. 1990-luvun

alkupuolella Konela Oy:n Konekartano kuormitti Alajokea. VR- Vainikkalan sekä Vainikkalan

puhdistamon jätevedet on laskettu Telkjärveen, josta vedet menevät edelleen Hounijokeen.

Veden laatuun vaikuttaa kuitenkin selvästi voimakkaimmin hajakuormitus, ennen kaikkea

maa- ja metsätalouden hajakuormitus. Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman

2010 – 2015 mukaan Hounijoki-Alajoki – vesistön tila on tyydyttävä, kun tavoitetaso on hyvä.

2.2 Alajoen veden laatu

Alajoen vesistöä on tutkittu jo vuosina 1991 – 1992. Tuolloin näytteenottajana oli Saimaan

vesiensuojeluyhdistys ry. Vuonna 1993 näytteet otti Myötävirtaan yhdistys ry. Sen jälkeen

Alajoesta on otettu näytteitä vuosina 2002, 2003, 2008 ja 2014. Viimeistä kertaa lukuun

ottamatta näytteenottajana on toiminut Myötävirtaan yhdistys.

Alajoen näytteitä on otettu keväällä ja syksyllä tai loppukesällä. Veden laatu on vaihdellut

näytekerroittain siten, että yleensä se on ollut huonompi keväällä kuin syksyllä, mutta kerran

myös päinvastoin. Vuosina 2002, 2003, 2008 ja 2014 näytteitä on otettu kahdesti vuodessa,

joten ne ovat vertailukelpoisia. Taulukossa 1 on ilmoitettu keskeisten jokipisteiden

fosforipitoisuuksia ja värilukuja eri vuosilta. Näytepisteet (Liite 2) ovat 1 (Alakosken

suvanto), 3 (Rikkiläntien silta), 4 (Syrjäpelto) ja 5 (Korpelantien silta). Fosfori kuvaa

rehevyyttä ja väriluku lähinnä humuspitoisuutta.

Taulukko 1. Alajoen fosforipitoisuus µg/l ja väriluku mgPt/l keskeisillä Alajoen

näytepisteillä vuosina 2002 – 2014

Alakosken
suvanto

Rikkiläntien silta Syrjäpelto Korpelantien
silta

fosfori väri fosfori väri fosfori väri fosfori väri
2002 33,5 75 23 80 24 80 33 80
2003 25 85 29,5 110 31,5 120 31,5 120
2008 25,5 125 27,5 135 30,5 130 28,5 130
2014 27 115 32,5 115 27 115 25,5 115
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Kaikilla näytepisteillä vesi näyttää olevan tummenemassa, ainakin vuoteen 2008 asti.

Alakosken suvannossa fosforipitoisuus oli suurin 2002, sen jälkeen samalla tasolla.

Syrjäpellon näytepisteellä fosforipitoisuus oli suurin vuosina 2003 ja 2008, muina vuosina

pienempi. Viimeisellä näytepisteellä Korpelantien sillalla rehevyyttä kuvaava fosforipitoisuus

on ollut laskusuunnassa. Kaikkiaan Alajoen vesi on huomattavan tummaa ja

fosforipitoisuudeltaan rehevää. Fosforipitoisuus ei jokivedeksi ole kuitenkaan erityisen suuri

ja vastaa hyvin Kaakonkulman parhaimpia jokivesiä, kuten Vilajokea.

Vuosina 2008 ja 2014 tarkkailupisteitä oli enemmän (Liite 2) ja analyyseissä lisäksi

ammoniumtyppi. Vedenlaatuindeksi (Saukkonen 1992) laskettiin väriluvun,

kokonaisfosforin, ammoniumtypen ja hygieniabakteerien mukaan. Indeksiä luetaan niin, että

mitä pienempi numero, sen parempi veden laatu on. Taulukossa 2 on ilmoitettu

keskimääräinen vedenlaatuindeksi kahdelta näytekierrokselta vuosilta 2008 ja 2014.

Taulukko 2. Vedenlaatuindeksi näytepisteittäin vuosina 2008 ja 2014

indeksi 2008 kuvailu 2008 indeksi 2014 kuvailu 2014

Akanpäänlammen
laskuoja, 8

3,10 tyydyttävä 3,10 tyydyttävä

Sarvijoki ennen
Kotijärveä, 7

2,65 tyydyttävä/hyvä 2,55 tyydyttävä/hyvä

Alakosken
suvanto, 1

2,78 tyydyttävä 2,62 tyydyttävä/hyvä

Rikkiläntien silta,
3

2,85 tyydyttävä 2,90 tyydyttävä

Syrjäpelto, 4 2,92 tyydyttävä 2,64 tyydyttävä/hyvä
Tuhkakankaan
laavu, 6

2,73 tyydyttävä 2,60 tyydyttävä/hyvä

Korpelantien
silta, 5

2,64 tyydyttävä/hyvä 2,55 tyydyttävä/hyvä

Veden laatu oli paikoin hieman parempi vuonna 2014 kuin 2008, mutta suuria eroja ei ollut.

Ainoastaan Syrjäpellon näytepisteellä on merkittävämpi muutos. Yhteenvetona voidaan

todeta, että Alajoen veden laadussa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia suuntaan tai

toiseen.

Kevätkierroksella 3.6.2014 veden laatuun vaikutti suurtulva, joten vesi oli hyvin tummaa ja

fosforipitoista. Myös näytekierroksen aikana satoi ajoittain rankasti. Tuolloin vedenlaatuerot

olivat varsinaisella pääväylällä hyvin pieniä. Kaikkialla vedenlaatu oli tyydyttävä. Toiset

näytteet otettiin 16.9., jolloin virtaamat olivat pieniä. Tuolloin veden laatu oli Rikkiläntien

siltaa lukuun ottamatta hyvä.
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Alkukesän tulvaa

Alakoski kuohuu

Hitaammin virtaavaa Alajokea
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2.3 Järvien kartoitus

Alajoen vesistön (Liite 3) järviä kartoitettiin 14.8. Järvet valokuvattiin sekä tehtiin rannalta

katsoen yleishavaintoja. Järvistä otettiin vesinäytteet, joista mitattiin sameus, pH, väriluku,

kokonaisfosfori sekä planktonlevien kokonaismäärää kuvaava a-klorofylli. Lisäksi näytteet

mikroskopoitiin.

Syvämaisenjärvi on ulkonäöltään siisti, järvessä on luonnonhiekkapohja, ruovikko on harvaa.

Sameus on vähäinen, vesi on lievästi humuksen tummentamaa. Fosforipitoisuus ja

klorofyllipitoisuus olivat karulle vesialueelle ominaisia. Mikroskooppitutkimuksessa paljastui,

että levää oli hyvin vähän. Levästö koostui pienistä viher- ja piilevistä sekä nielulevistä.

Sinileviä ei ollut.

Kotijärven Vaalimaantien itäpuoli on umpeenkasvanut, jolle ei liene mitään tehtävissä.

Länsipuolella keskialue on avoin. Ruovikkoa on runsaasti, mutta aluetta on mahdollista siistiä

ja vapaan vesialueen pinta-alaa kasvattaa. Kotijärven vesi on tummaa ja erittäin sameaa.

Fosforipitoisuus oli selvästi rehevälle vesialueelle ominainen. Klorofyllipitoisuus oli hyvin

korkea. Mikroskooppinäyte oli hyvin suttuinen. Vedessä oli paljon pientä levää koostuen

viherlevistä, kultalevistä, nielulevistä ja koristelevistä. Rehevyyttä kuvasivat panssarilevät ja

jotkut kookkaat nielulevät. Näytteessä oli myös alku- ja rataseläimiä. Sinileviä ja limaleviä ei

ollut rehevyydestä huolimatta.

Ruokosen yleisilme oli melko siisti uimarannan edustalla. Järvellä on suuri

virkistyskäytöllinen merkitys. Vesi on sameahkoa, kuten analyysikin osoitti. Väriltään vesi oli

kuitenkin kirkasta. Fosforipitoisuus oli karulle vesialueelle ominainen. Klorofyllipitoisuus oli

fosforipitoisuuteen nähden selvästi koholla. Tämä johtui limalevistä, jotka sisältävät muihin

leviin nähden biomassaansa nähden n. 10-kertaisen määrän klorofylliä. Näytteessä oli lisäksi

hieman sinileviä ja pieniä panssarileviä.

Hinnuksenjärven yleisilme oli kehnohko. Järvessä oli paljon kasvillisuutta, vesi oli tummaa

suovettä ja veden pinnalla oli öljymäinen kalvo. Tutkituista järvistä veden väriluku oli

Hinnuksenjärvellä selvästi suurin. Vesi oli myös sameaa. Fosforipitoisuus oli selvästi rehevälle

vesialueelle ominainen. Myös klorofyllipitoisuus oli korkea. Levästö koostui nielulevistä,

kultalevistä, piilevistä ja pienistä viherlevistä. Sinileviä ja limaleviä ei näytteessä ollut.

Nuoramoisenlampi on vaikeasti tavoitettava erämaalampi. Järven pohjasedimentti on mutaa

ja kariketta. Vesi on runsaan humuksen tummentamaa, mutta sameus on vähäinen. Vesi on

lievästi hapanta. Fosforipitoisuus on karuhkolle vesialueelle ominainen. Korkean

klorofyllipitoisuuden selittää limalevä, joka oli lammessa lähes yksinomainen laji.
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Syvämaisenjärvi

Kotijärvi, Vaalimaantien länsipuoli

Ruokonen
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Aitjärvi on matala ja ruohikkoinen järvi. Yleisimmät vesikasvit olivat lumme ja siimapalpakko.

Laituriin oli kiinnittynyt runsaasti rihmalevää. Veden ulkonäkö oli hyvä. Vesi oli lievästi

tummunutta ja sameus oli vähäinen. Veden pH osoitti happamuutta. Fosfori- ja

klorofyllipitoisuus olivat pieniä ja karulle vesialueelle ominaisia.

Niemijärven pohjoisosa on matalaa ja melko ruohikkoista aluetta. Silmiin pistävintä olivat

rannoilla elävät erityisen kookkaat järvisimpukat. Vesianalyysien perusteella vesi oli sameaa,

tummaa, lievästi hapanta ja fosforipitoisuudeltaan rehevää. Myös klorofyllipitoisuus osoitti

rehevää vettä. Levistä yleisimmät olivat Cyclotella- ja Aulacoseira –piilevät. Lisäksi näytteessä

oli pieniä viher-, nielu- ja kultaleviä sekä sinilevää Anabaena circinalis.

Niemijärven eteläosassa on uimaranta. Etelä-osa oli selvästi pohjoisosaa syvempi ja

vesikasvillisuus oli harvaa. Mökkejä oli paljon samoin kuin veneitä rannassa. Järven

virkistyskäyttö on merkittävää. Myös täällä oli paljon suurikokoisia simpukoita. Levälajisto oli

sama kuin pohjoispäässä, mutta sinileviä ei ollut. Vesi oli sameampaa, tummempaa ja

fosforipitoisempaa kuin pohjoispäässä.

Pienellä Uitonpäänlammella oli ainakin 7 mökkiä. Järven rannat olivat soiset, vesikasveista

yleisimmät olivat ulpukka ja lumme. Vesi oli hapanta ja tummaa, mutta sameus oli vähäinen.

Fosforipitoisuus oli karulle vesialueelle ominainen ja klorofyllipitoisuus oli erittäin pieni.

Mikroskooppitarkastelussa paljastui, että lammen levälajisto koostui lähinnä yksittäisistä

limaleväsoluista, ei juuri muusta.

Limalevä Gonyostomum semen (kuva Satu Zwerver)
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Nuoramoisenlampi

Uitonpäänlampi

Niemijärven eteläosa



9

Syrjäntakasenlampi on matala ja tummavetinen lampi, jossa koko pinta-alaltaan kasvaa

laikuttain ulpukoita ja lumpeita. Tummuuden lisäksi vesi on sameaa, lievästi hapanta ja

fosforipitoisuudeltaan selvästi rehevää. Klorofyllipitoisuus oli erittäin korkea, huomattavasti

suurempi kuin missään muussa tämän tarkkailun järvissä/lammissa. Mikroskooppinäytteessä

paljastui, että näyte koostui lähes yksinomaan limalevistä, joita oli paljon.

Telkjärven luoteispuoli Alajoen edustalla on osittain käytännössä umpeen kasvanut siten,

ettei joelta ole mahdollista meloa Telkjärvelle. Myös muu osa Telkjärvestä on suurelta osin

vesikasvuston peittämää. Telkjärven vesi on tummaa, erittäin sameaa ja

fosforipitoisuudeltaan huomattavan rehevää. Sameus ja fosforipitoisuus olivat tutkituista

järvistä/lammista suurimpia. Korkea klorofyllipitoisuus kuvasti myös rehevyyttä.

Mikroskoopilla katsottuna Telkjärven vesi oli hyvin ”suttuista”. Levästön muodostivat

Aulacoseira –piilevät, Zygnematales –heimon rihmamaiset yhtymälevät sekä lukuisia määrä

erilaisia pieniä leviä. Sinilevää ja limalevää ei näytteessä ollut.

Taulukossa 3 on esitetty kootusti tutkittujen järvien vedenlaatuominaisuudet.

Fosforipitoisuudeltaan rehevin oli Telkjärvi, seuraavina Kotijärvi ja Syrjäntakasenlampi.

Karuimpia olivat Syvämaisenjärvi, Uitonpäänlampi ja Aitjärvi. Klorofyllipitoisuus oli selvästi

suurin Syrjäntakasenlammella. Pitoisuudet olivat hyvin pieniä Uitonpäänlammella, Aitjärvellä

ja Syvämaisenlammella. Tumminta vesi oli Hinnuksenjärvellä ja Nuoramoiselammella,

kirkkainta puolestaan Ruokosella. Sameinta vesi oli Telkjärvellä ja Kotijärvellä, vähiten

sameaa Uitonpäänlammella. Erityisen hapanta tai emäksistä vesi ei ollut millään tutkitulla

järvellä/lammella.

Taulukko 3. Alajoen vesistön järvien/lampien veden laatu elokuussa 2014

Järvi/lampi fosfori µg/l klorofylli
µg/l

väriluku
mgPt/l

sameus FTU pH

Syvämaisenjärvi 7 2,6 60 0,73 6,4
Kotijärvi 37 21,7 100 3,7 6,9
Ruokonen 10 7,1 35 1,6 7,1
Hinnuksenjärvi 30 10,9 230 2,9 6,7
Nuoramoisenlampi 11 18,1 180 0,73 6,5
Aitjärvi 8 2,5 50 0,71 6,3
Niemijärvi pohj. 19 8,7 80 2,3 6,4
Niemijärvi etelä 22 7,2 90 2,8 6,5
Uitonpäänlampi 7 1,6 80 0,45 6,3
Syrjäntakasenlampi 35 108 110 2,6 6,4
Telkjärvi 49 24,7 100 5,9 7,2

Kirjallisuus:

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Vuoksen vesienhoitoalueelle vuosille

2010 – 2015.

Saukkonen P. Vesitalous 3/1992. Matemaattisen laatuluokitusmallin käyttö vesistöjen tilan

seurannassa.
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3 KUORMITUS

Alajoen vesistöä kuormittaa lähinnä hajakuormitus. Kaakkois-Suomen vesienhoidon

toimenpideohjelman mukaan Hounijoki-Alajoki vesistön fosforikuormituksesta

maataloudesta on peräisin 55 %, luonnonhuuhtoumasta 24 %, haja-asutuksesta 15 %,

metsätaloudesta 3 %, laskeumasta 2 %, hulevesistä 0,2 % ja yhdyskunnista 0,1 %. Vastaavasti

typpikuormituksesta maatalouden osuus on 51 %, luonnonhuuhtouman 34 %, laskeuman 7

%, haja-asutuksen 5 %, metsätalouden 2 %, hulevesien 0,5 % ja yhdyskuntien 0,2 %.

3.1 Hajakuormitus

Hajakuormituksesta maatalouden osuus on Hounijoen-Alajoen vesistössä varsin huomattava,

jos luonnonhuuhtouma jätetään pois, niin ihmisen aiheuttamasta kuormituksesta peräti 72 –

77 % on maataloudesta peräisin. On siis selvää, että jos vesistön rehevyyttä halutaan

vähentää, ensisijaisesti pitäisi puuttua maatalouteen. Alajoki on hyvin herkkä tulvimaan

pelloille, jolloin ravinteita vesistöön luonnollisesti huuhtoutuu. Maataloudessa tehtävät

toimenpiteet, kuten suojavyöhykkeet, lannan ja väkilannoitteiden tarpeenmukainen käyttö ja

talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen ja oikea kohdentaminen tehoavat usein vasta

pitemmällä aikavälillä. Etelä-Karjalan maaseutukeskus on tehnyt Alajoelle

suojavyöhykesuunnitelman vuonna 2001. Tiettävästi suunnitelman toteutus on ollut

vajavaista. Tulva-aikana suojavyöhykkeiden riittävä leveys asettaa myös haasteita.

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry teki hajajätevesineuvontaa Alajoen vesistöalueella kesällä

2014. Liitteissä on Jässi-hankkeen aluekortti Simola-Rikkilä-alueelta ja seuraavalla sivulla

värien luentaohje (Liite 4). Neuvontahanke perustui vapaaehtoisuuteen. Toteutuneiden

käyntien kiinteistöistä 70 % oli vakituista asutusta. 15 kpl kiinteistöistä sijaitsi ranta-alueella.

Yleisin käsittely oli pelkkiin saostussäiliöihin perustuva järjestelmä. Seuraavaksi eniten oli

yksinkertaisen maaperäkäsittelyn kohteita. Yli puolet alueen jätevesijärjestelmistä oli

uusimisen tarpeessa. Vain 12 % järjestelmistä oli täysin kunnossa. Tulos vastaa suunnilleen

muiden neuvonta-alueiden keskimääräistä

tulosta ottaen huomioon, että suurin osa

neuvotuista kohteista oli vakituista

asutusta. Vakituisen asutuksen

vesimäärä ei ole enää vähäinen

ja vaatimukset sen vuoksi

suuremmat kuin

esimerkiksi kantoveden

varassa olevilla mökeillä.
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3.2 Pistekuormitus

Pistekuormittajina ovat nykyään VR:n Vainikkalan jätevedenpuhdistamo sekä Vainikkalan

pienpuhdistamo, jonka piirissä on muutamia kiinteistöjä.

3.2.1 VR:n Vainikkalan jätevedenpuhdistamo

• Puhdistamo on ALV 220, mitoitettu 50 hengelle

• Tulevasta ja lähtevästä vedestä otetaan näytteet 4 kertaa vuodessa n. 5 tunnin

kokoomana

• Lupamääräykset (saavutettava puolivuosilaskentajaksolla):

o BOD7ATU jäännöspitoisuus 25 mg/l ja puhdistusteho 90 %

o kok.P jäännöspitoisuus 1,5 mg/l ja puhdistusteho 80 %

Vuonna 2014 puhdistusvaatimukset saavutettiin 1 kerran ja 3 kertaa ei saavutettu. Yhtenä

ongelmana on ollut pieni vesimäärä. Puhdistamolla on myös ollut tapana tyhjentää

aktiivilieteallas aika ajoin kokonaan ja tuoda sinne uusi liete Toikansuon puhdistamolta. Tämä

saattaa vaikuttaa haitallisesti puhdistustuloksiin.

Taulukossa 4 on ilmoitettu VR Vainikkalan jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus vuosina

2003 – 2014.

Taulukko 4. VR:n Vainikkalan jäteveden puhdistamon vesistökuormitukset (kg/d)

2003-2014

CODCr BOD7ATU kok.P kok.N kiintoaine

2003 1 0,24 0,0074 0,51 0,25
2004 1,1 0,13 0,0058 0,69 0,28
2005 0,89 0,26 0,0084 0,69 0,34
2006 0,82 0,12 0,0057 0,9 0,13
2007 0,88 0,081 0,0066 0,83 0,25
2008 0,89 0,13 0,0083 0,81 0,29
2009 1,2 0,22 0,022 0,51 0,69
2010 1,1 0,15 0,0051 1,7 0,17
2011 1,9 0,36 0,02 1,6 0,89
2012 3 0,34 0,029 2,4 0,75
2013 1,6 0,38 0,036 1,4 0,88
2014 1,13 0,21 0,038 0,74 1,2

keskim. 1,29 0,22 0,016 1,07 0,51
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Laitoksen fosfori- ja kiintoainekuormitus ovat pitkällä aikavälillä olleet kasvusuunnassa.

Vuonna 2014 kyseiset kuormitukset olivat fosforin ja kiintoaineen osalta suurimmat pitkän

aikavälin tarkastelussa.

Puhdistamon jätevedet lasketaan Telkjärveen, josta ne edelleen kulkeutuvat Hounijokeen.

14.8.2014 Hounijoesta otetussa näytteessä kokonaisfosforipitoisuus oli 34 µg/l ja väriluku 80

mgPt/l. Veden laatu oli siis vähän parempi kuin Telkjärvellä.

3.2.2 Vainikkalan puhdistamo

Vainikkalan puhdistamolle ei ole lupaperusteisia raja-arvoja. Vainikkalan

jätevedenpuhdistamon puhdistustehokkuudet on esitetty taulukossa 5 ja vesistökuormitukset

(kg/d) vuosina 2013 ja 2014 taulukossa 6. Vuoden 2014 osalta kuormitus on laskettu kolmen

ensimmäisen tarkkailukerran perusteella. Neljänsiä näytteitä ei enää tullut, kun jätevesi

kuljetettiin poikkeuksellisesti Toikansuon jätevedenpuhdistamolle. Puhdistusvaatimuksia ei

ole saavutettu.

Taulukko 5. Vainikkalan jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus (kg/d) vuosina 2013

ja 2014

CODCr BOD7ATU kok.P PO4-P kok.N NH4-

N

kiintoaine

2013 0,46 0,090 0,010 0,0074 0,194 0,131 0,33

2014 0,20 0,040 0,005 0,0036 0,138 0,101 0,19

keskim. 0,33 0,065 0,008 0,0055 0,166 0,116 0,26

Kirjallisuus

Etelä-Karjalan Maaseutukeskus 2001. Suojavyöhykeyleissuunnitelma, Alajoki, Rakkolanjoki.

Maija Massinen & Niina Tiainen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Jässi-jätevesihanke

Lappeenrannan seudulla. Loppuraportti 2014.

4 KALASTO

4.1 Telkjärvi

4.1.1 Koekalastuksen toteutus

Telkjärven kalaston määrää ja rakennetta selvitettiin Nordic-koeverkoilla. Yhdessä

koeverkossa on 12 eri silmäkokoa alkaen 5 mm:stä 55 mm:iin. Verkon pituus on 30 m ja
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korkeus 1,5 metriä. Periaatteessa verkko pyytää siis kaikenkokoisia kaloja aivan suurimpia

lukuun ottamatta, mutta käytännössä kaksi pienintä silmäkokoa eivät pyydä kalaa niin hyvin

suhteessa kalojen esiintymiseen mm. limoittumisen takia. Koekalastus toteutettiin 3

pohjaverkolla 14. - 15.8.2014. Verkkokohteet satunnaistettiin, mutta järven runsaan

vesikasvillisuuden vuoksi verkkoja jouduttiin siirtämään lähimmälle avovesialueelle.

Verkoista saaduista kaloista mitattiin niiden pituus 1 cm:n tarkkuudella ja keskipaino

lajeittain. Lisäksi mitattiin verkkokohtainen saalis. Raportoinnissa käytettiin seuraavia

suureita: lajimäärä, biomassa, särkikalojen biomassaosuus, ahvenkalojen biomassaosuus ja

petokalojen biomassaosuus. Petokaloiksi laskettiin hauet ja yli 15 cm:n pituiset ahvenet.

Muita petokaloja ei saatu. Verkkosaaliit kokonaisuudessaan on tilastoitu liitteeseen 1.

4.1.2 Koekalastuksen tulokset

Verkkojen keskisaalis oli 5654 g ja 262 kpl eli järvi on kalastollisesti hyvin rehevä, jopa

selvästi rehevämpi kuin mitä fosforipitoisuuden perusteella voisi päätellä. Ekologisessa

luokittelussa biomassa kuvaa huonoa tilaa, jos se on yli 3866 g/verkko ja lukumäärä yli 132

kpl/verkko. Nämä rajat ylittyivät Telkjärvellä selvästi. Särjen sukuisten kalojen osuuksissa

kokonaissaaliista järven ekologinen tila tulkitaan huonoksi, jos se ylittää 68 %. Telkjärvellä

särkikaloja saaliista oli 71,3 % eli myös tällä mittarilla vesienhoidon luokitteluraja ”huono”

ylittyy.

Saaliiksi saatiin 8 kalalajia: ahven, kiiski, särki, salakka, suutari, lahna, sorva ja hauki. Selvästi

yleisin laji oli särki (kuva 1), joka muodosti 39,8 % kokonaisbiomassasta. Toiseksi yleisin laji

oli ahven 27,5 % saalisosuudellaan. Sen jälkeen tulivat sorva, salakka, suutari ja lahna, joiden

saaliit olivat myös hyvin merkittävät. Hauen ja kiisken saaliit olivat hyvin pieniä. Kuhia ei

tullut lainkaan, vaikka järvessä paikallisten kalastajien mukaan istutettua kuhaa onkin.

Kuva 1. Telkjärven saalisjakauma Nordic-koeverkkokalastuksessa 2014
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Telkjärvestä nousi runsaasti kalaa

Ahven

Ahvenbiomassa verkkoa kohden oli 1557 g ja lukumäärä 30 kpl. Telkjärvellä ahvenien

pituudet vaihtelivat välillä 5 -31 cm. Suurin ahven painoi 446 g. Telkjärventen ahventen

pituusjakauma oli varsin poikkeuksellinen. Yleensä koeverkoissa ahventen

pituusjakaumakuvio on pyramidimainen ja yleisimmät koot ovat 10 – 14 cm. Nämä

kokoluokat puuttuivat Telkjärveltä lähes täysin. Yleisimmät koot kappalemääräisesti

laskettuna olivat 2014 kudusta peräisin olevat 5 cm:n ja vuoden 2013 kudusta 9 cm:n pituiset

kalat. 11 – 14 cm:n ahvenien puuttumisen voi oikeastaan selittää vain siten, että alkukesällä

niitä on ollut, mutta elokuun puolessa välissä tehdyn koekalastuksen aikana kyseiset ahvenet

ovat kasvaneet hyvissä ravinto-olosuhteissa noiden kokoluokkien ohi. Joka tapauksessa tämä

on varsin harvinaista. Petokalakokoisia yli 15 cm:n ahvenia esiintyi varsin tasaisesti aina

suurimpaan ahveneen saakka. Ahvenbiomassasta petokokoisia ahvenia oli 88,7 %, mikä

ilmentää varsin hyvää ahvenkannan rakennetta.
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Kuva 2. Telkjärven koeverkkojen ahventen pituusjakauma

Särki

Särkiä oli Telkjärvessä sekä biomassallisesti että lukumääräisesti selvästi eniten. Saalis

verkkoa kohden oli 2251 g ja 139 kpl. Yleisimmät pituudet olivat välillä 7 – 14 cm ja selvästi

yleisin pituus oli 10 cm, joita oli lähes 100 kpl (kuva 3). Yli 14 cm:n särkiä saatiin vain niukalti.

Yksi harvinainen jättisärki saaliissa kuitenkin oli 33 cm ja tasan 500 g.

Kuva 3. Telkjärven koeverkkojen särkien pituusjakauma
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Muut kalat

Salakat olivat pieniä 5 – 11 cm. Kappalemäärä verkkoa kohden oli kuitenkin korkea 85 kpl eli

lähes kolminkertaisesti sen mitä ahvenia. Biomassa oli huomattavasti pienempi 420 g/verkko.

Lahnabiomassa koeverkoissa oli 347 g/verkko. Niitä oli hyvin erikokoisia alkaen 8 cm:stä ja

päätyen 32 cm:iin. Lukumäärä verkkoa kohden oli 7 kpl.

Sorvia tuli 8 kpl, joista suurin 30 cm. Suhteellisen leveinä kaloina niissä oli kuitenkin massaa,

joten biomassa oli varsin suuri esimerkiksi lahnaan verrattuna 616 g/verkko.

Suutareita ei tullut kuin yksi ainoa, mutta kun se oli kookas 42 cm pitkä ja 1200 g painava, tuli

keskisaaliiksi 400 g/verkko.

Haukia verkkoihin sotkeutui yksi pieni yksilö. Jostain syystä Nordic-verkkojen haukisaalis jää

yleensäkin ainakin kesäpyynnissä pieneksi. Lisäksi saaliissa oli 4 pientä kiiskiä. Kuhia ei tullut

yhtään.

Telkjärven koeverkkokalastuksen yhteenvetona voidaan todeta, että verkkokohtaisen

kokonaisbiomassan, kalojen yksilömäärän ja särkikalavaltaisuuden perusteella

vesienhoidollinen luokittelu olisi kalastollisesti huono. Telkjärven ahvenkanta koostui

kuitenkin paljolti petoahvenista ja oli rakenteellisesti erinomainen ja sen lisäksi vielä

poikkeuksellinen. Saaliiksi saatiin kaikkiaan 8 eri lajia, joten yksipuolinenkaan kalasto ei ole.

Koekalastus perustui vain 3 verkkoon ja yhteen ajankohtaan, joten kattava otos Telkjärven

kalastosta tämä ei ole.

Otos saaliista (kuva Sauli Vainikka)
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4.2 Alajoki

4.2.1 Alajoen kalasto

Alajoesta on saatu sähkökoekalastuksissa (Lindgren 2013, Peuhkuri ym. 2013) seuraavia

kalalajeja: ahven, hauki, kivisimppu, made, pikkunahkiainen, salakka, sorva ja särki. On

ilmeistä, että ainakin Alajoen lavealla loppuosuudella ennen Telkjärveä joessa elää myös

järvilajeja kuten lahna, suutari ja kiiski. Alajokeen laskevaan Kilmojaan on istutettu vuonna

2007 Vuoksen kantaa olevia vastakuoriutuneita taimenen poikasia. Kolmantena vuonna

istutuksen jälkeen taimenia ei enää havaittu. Kilmojaan on istutettu myös taimenen

mätirasioita. Alajoessa ei tällä hetkellä elä lohensukuisia kaloja.

Alajoessa on elänyt voimakas jokirapukanta (Kettunen 1975 sekä suullinen tiedonanto

paikalliselta kalastajalta 2014). Rapurutto tuhosi Alajoen jokirapukannan. Rapurutto on

mahdollisesti levinnyt jokeen jo aiemmin tai sitten se on levinnyt jokeen vuonna 2009

istutetuista täpläravuista tai ravunviljelylaitokselta karanneista ravuista. Täplärapuja on

istutettu myös Sarvijokeen sekä Niemijärveen, Suuri-Pyhäkalaan ja Hanhijärveen. Nämä

istutukset on tehty 1990-luvun lopulla. Myös täplärapukantaa on vaivannut rapurutto.

4.2.2 Alajoen kosket ja niiden kunnostusmahdollisuudet

Alajoen koskista ja niiden kunnostusmahdollisuuksista on tehty kattava selvitys (Lingren

2013) Alajoessa ja siihen laskevissa sivu-uomissa on runsaasti koskia, jotka voisivat soveltua

taimenelle tai harjukselle. Tutkitut kosket on esitetty liitekartassa (Liite 5).

Sarvijoenkoski ei aivan kuulu tämän selvityksen tutkimusalueisiin, mutta on lähellä sitä.

Sarvijoenkoski sijaitsee välittömästi Suuri-Pyhäkalajärven alapuolella. Uoman virtausolot ovat

melko yksipuolisia, joten uomaa tulisi monipuolistaa lisäämällä kiveä ja puuainesta.

Kauniskoski on 200 metriä Sarvijoenkosken alapuolella. Se koostuu kahdesta koskesta, joista

ylempänä on Kauniskosken pato, joka on Alajoen kaloille ainoa täydellinen nousueste. Myös

alempana on pohjapato, joka pienen virtaaman aikaan saattaa myös olla nousueste. Koskien

pohjat ovat melko hyvässä kunnossa lohikaloja ajatellen. Lindgren esittää lisääntymis- ja

poikastuotantoalueiden muodostamista sekä alemman pohjapadon purkamista.

Yläkoski sijaitsee Simolan kylässä n. kilometri Kotijärven alapuolella. Koski on perattu

tukinuittoa varten ja sen rannalla on vanha myllylaitos. Koskeen ehdotetaan kosken jakavan

perkuukivisaarekkeen poistamista ja kutualustoiksi soveltuvien soraikkojen lisäämistä.

Alakoski virtaa 120 m Yläkoskea alempana. Alakoski on pitkä ja monimuotoinen, vaikka

sitäkin on perattu. Uoman pohja koostuu kalliosta, kivistä, sorasta, hiekasta, hiesusta ja
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runsaasta puuaineksesta. Kunnostustoimenpiteeksi ehdotetaan lisääntymisalueiksi

soveltuvien soraikoiden muodostamista.

Tulkoski on pieni koski Rikkilän kylän luoteisosassa. Kosken potentiaali lohikalojen

lisääntymis- ja poikastuotantoon pieni, mutta siihen voisi muodostaa soraikon.

Myllymäenkoski sijaitsee Rikkilän kyläkeskuksen lähellä. Koski on Alajoen koskista pisin 125

m. Kosken yläosa on perattu rännimäiseksi, alaosa on huomattavasti monimuotoisempi. Pohja

koostuu kivistä, sorasta, hiekasta ja hiesusta, puuainesta ei juuri ole. Kosken yläosaa esitetään

muokattavaksi monimuotoisemmaksi kiveämällä perkuukivillä, kynnyksiä muodostamalla ja

puuainesta lisäämällä. Lisäksi pitäisi muodostaa kutualueiksi kelpaavia soraikoita.

Simolankoski laskee Alajokeen Yläkosken ja Alakosken väliseen suvantoon. Koski voisi

soveltua lohikalojen poikastuotantoon, mutta ongelmaksi saattaa muodostua pienen

virtaaman aikana jäätyminen tai kuivuminen.

Hinnuksenjärvestä laskeva Selkämäenoja laskee Alajokeen Rikkilän kylän kohdalla.

Selkämäenojassa on 5 koskipaikkaa. Kosket soveltuisivat kunnostuksen jälkeen lohikalojen

elin- ja mahdollisesti lisääntymispaikoiksi. Kunnostuskeinoiksi esitetään etenkin sorakoiden

perustamista ja kulkuesteiksi muodostuneiden ryteikköjen poistamista. Lisäksi paikoin koskia

voisi monipuolistaa. Ennen kuin Selkämäenojaa ryhdytään kunnostamaan, olisi selvitettävä,

minkälainen tilanne on kesällä pienen virtamaan aikana.

Kilmoja laskee Niemijärvestä Alajokeen 1,3 km

Telkjärven yläpuolella ja siinä on runsaasti

koskia. Kilmojan menestymismahdollisuuksia

edistää se, että sen varrella on runsaasti

lähteitä, joten viileää vettä riittää ojassa myös

keskikesällä. Lingrenin selvityksessä kartoitettiin

8 koskea. Kosket olivat erilaisia, mutta pääosassa

koskia pohja oli kiveä, soraa ja hiekkaa. Vesisammalta oli runsaasti ja paikoin myös

puuainesta. Ongelmana oli avohakkuu, joten isossa osassa koskien varjostus ei ollut

ihanteellinen. Kunnostustoimenpiteiksi esitettiin kutualueiden muodostamista, soraikkoja,

monipuolistamista kiveytyksellä sekä ryteikköjen purkua. Kilmojan mahdollisuuksista kertoo

se, että ojaan vuonna 2007 istutetut taimenet selvisivät kuitenkin 2 vuotta, vaikka taimenten

alkuperä (Vuoksen kanta) ei ollut paras mahdollinen tällaiseen ojaan.

4.2.3 Suositukset kunnostustoimenpiteiden aloittamiseksi

Alajoki ja siihen laskevat sivuojat sisältävät monia lohikalojen poikastuotantoon soveltuvia

koskialueita. Veden laatu ei aseta siihen missään esteitä, sillä tärkein ominaisuus on, että

vedessä on happea eikä se ole liian hapanta. Onnistuneista koskien kunnostamishankkeista on
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lukuisia esimerkkejä. Käytännön työssä voidaan hyödyntää Kaakon jokitalkkari –hanketta,

joka edistää ennen kaikkea lohikalojen kotiutus- ja menestymismahdollisuuksia virtavesiä

kunnostamalla Kaakkois-Suomessa. Vuonna 2014 hankkeella oli monia kohteita myös Etelä-

Karjalassa. Ongelmallisinta on sopivien istutuskalojen löytäminen. Nykyinen virallinen linja

on, ettei kantoja sotkettaisi ja jos nykyistä lohikalakantaa ei ole, niin käytettäisiin

mahdollisimman läheistä soveltuvaa kantaa istutuksiin. Alajoen tapauksessa se olisi

taimenelle Mustajoen kanta ja harjukselle Suokumaanjoessa lisääntyvä kanta. Näitä ei ole tällä

hetkellä saatavilla, mutta Mustajoen taimen on viljelyksessä ja mätiä/poikasia ehkä olisi

saatavissa muutaman vuoden sisällä. Lisäksi Rakkolanjoessa elää taimenia, joiden

siirtoistutus voisi olla mahdollista. Harjusistukkaiden saaminen on vaikeampaa. Ennen

istutuksia istutukseen soveltuvat kohteet on kunnostettava. Aina parempi on, jos kunnostus

on tehty hyvissä ajoin ennen istutuksia, jolloin joen uusittu pohja on ehtinyt sopeutua

ympäristöön ja siihen on muodostunut joelle luontainen biotooppi. Kunnostusten tekeminen

on parasta aloittaa parhaista kohteista kuten Alajoen ja Kilmojan koskista.

Mätirasiaistutuksen valmistelua (kuva Manu Vihtonen)
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5 VIRKISTYSKÄYTTÖ

Alajoki on merkittävä virkistyskohde ja Myötävirtaan ry on kehittänyt aluetta sekä melontaan

että patikointiin soveltuvaksi. Melontareitti alkaa Melkkolan Suuri Pyhäkala-järveltä, kulkee

Sarvijoen nimellä Kotijärveen ja siitä edelleen Alajokea pitkin aina Telkjärveen saakka. Reitin

pituus on kunnioitettavat 19 km. Reitin varrella on 5 koskea, jotka ovat sen verran vuolaita,

että ne on turvallisinta ohittaa maitse kanoottia

kantaen. Kosket sijaitsevat joen yläosassa.

Rikkilän Myllykosken jälkeen joki on runsaan

veden aikana helpohkosti melottavissa.

Levähdyspaikkoina toimivat Tuhkakankaan,

Alakosken ja Melkkolan laavut sekä Kiekan

taukopaikka. Kaikissa paikoissa on nuotiopaikat ja

kompostikäymälät. Myötävirtaan ry:n jäsenenä voi

käyttää yhdistyksen 6 kanoottia, joita on kolmessa

kohteessa. Melontaesteitä muodostavat kaatuneet

puut ja pudonneet suuret oksat. Reitti on siis aika

ajoin käytävä talkoovoimin kunnostamassa.

Suurin melontaeste on kuitenkin Alajoen

loppuosuudella oleva läpitunkematon

kasvillisuus, joka estää melonnan

Telkjärvelle. Kasvillisuus, mikä

koostuu mm. järvikortteesta,

järviruo’osta ja osmankäämistä, on

niin sankkaa, ettei se ole oikein

leikkaamalla korjattavissa, vaan siihen

tarvittaisiin ruoppausta.
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Alajoen retkeilyreitti avattiin 11.6.2014. Rifci-hankkeen avulla kunnostettu reitti lähtee

Vainikkalasta Korpelantien sillalta ja päätyy Kiekan taukopaikalle. Reitin edestakainen pituus

on 6 km. Reitin varrella on n. 100 linnunpönttöä sekä luontoaiheisia tauluja, jotka kertovat

mitä kaikkia luonnon ihmeitä Alajoen poikkeuksellisen monimuotoisessa ympäristössä on

nähtävissä. Alajoki on herkkä tulville, joten vaihtoehtoinen reitti kosteissa paikoissa on tehty

ylemmäs joen rinteeseen. Reittiä kehitellään edelleen, jolloin luontotauluja ja

lepuutuspenkkejä lisätään ja ylempänä kulkevan reitin turvallisuutta parannetaan. Alajoen

retkeilyreitti tarjoaa mainion mahdollisuuden viettää aikaa Etelä-Karjalaisittain

poikkeuksellisen vehreässä ja vaihtelevassa maastossa.

Kiekan taukopaikka on jo yksistään mainio kohde heikommin liikkuville tai muuten vain

kiireisille ihmisille. Kohde sopii vaikka pienimuotoisten juhlien järjestämiseen. Kohteeseen

tulee tie, mutta se on aika huonossa kunnossa ainakin rankkasateiden jälkeen. Tienpohjan

parantaminen on harkinnan arvoinen asia.

Kiekan taukopaikka

Alajoen kalastusmahdollisuudet tällä hetkellä ovat lähinnä onginnassa, jos Telkjärveä ei tähän

lasketa. Kalasto-osuudessa mainitut ahven, särki, lahna, sorva ja salakka ovat mahdollisia

saaliskaloja. Virvelillä voi tavoittaa myös hauen. Erittäin tiivis vesikasvillisuus käytännössä

estää tai ainakin vaikeuttaa myös kalojen nousua Telkjärvestä Alajokeen. Jos estettä ei olisi,
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Alajoen kalasto olisi ainakin runsaampi, jos ei juuri monipuolisempi. Onkikilpailujen

järjestämiselle Alajoki on tasapuolinen ja mainio kohde taukopaikkojen yhteydessä.

Kun kosket kunnostetaan ja niihin toivottavasti saadaan aikanaan elinkelpoinen kanta

taimenta ja/tai harjusta, niin kalastettavaa kantaa saadaan odottaa vielä pitkään. Alkuun

kosket on laitettava kalastuskieltoon. Kuitenkin jo pelkkä hyppäävän taimenen ”bongaus”

nostaa sykettä ja aiheuttaa riemua luontoihmisen sydämessä. Ei ole mitään estettä, etteivätkö

Alajoen upeat kosket kunnostusten ja istutuksien jälkeen voisi olla lohen sukuisten kalojen

elinympäristönä.

Telkjärven erittäin runsas, vaikkakin särkikalavaltainen kalasto antaa mahdollisuuden

ongintaan, virvelöintiin, pilkintään ja kotitarvekalastukseen. Ongelmia aiheuttaa

vesikasvillisuus, mikä käytännössä estää kalastuksen suuressa osassa järveä.

Vesikasvillisuuden niitto kolmena kesänä peräkkäin heinä-elokuun vaihteessa olisi tähän

ratkaisu. Samalla se parantaisi järven ulkoilmettä ja lisäisi siellä liikkuvien viihtyvyyttä.

Telkjärvellä hoitokalastus on mahdoton urakka, etenkin kun osa järvestä sijaitsee Venäjän

puolella. Kuhien säännöllinen istutus rehevässä järvessä tuottaa tulosta, vaikka niitä ei

koekalastuksessa saatukaan.

6 KUNNOSTUSEHDOTUKSET

6.1 Kysely kunnostusehdotuksista

Alajoen osakaskunnan vesialueen käyttökokemuksista ja sen kunnostustarpeista tehtiin

pienimuotoinen kysely. Kysely toteutettiin sähköpostin välityksellä pienelle ryhmälle ihmisiä,

muun muassa ranta-asukkaille, osalle kylätoimikunnan jäsenistä sekä Alajoen osakaskunnan

jäsenille. Kyselyllä haluttiin kartoittaa paikallisten ajatuksia ja ideoita Alajoen alueen

parantamisesta.

Saatujen vastausten (8 kpl) perusteella ruoppaus ja vesikasvillisuuden niitto nousivat

selkeimmiksi toiveiksi ja tarpeiksi Alajoen alueella sekä Telkjärvellä. Ruoppausten ja

vesikasvillisuuden niiton toivottiin lisäävän veden vaihtuvuutta Telkjärvellä sekä

mahdollistavan melomisen Alajoelta aina Telkjärvelle asti. Ruoppaus ja niittokohteiksi

esitettiin Alajokea Korpelantien sillan kohdalta, Alajoen loppupään ja Telkjärven

luoteispuolen välistä aluetta sekä Hounijoen alkupäätä Rajamiehentien molemmin puolin.

Yhtenä Telkjärven ongelmana pidettiin myös keväisiä tulvia, jotka tuovat Alajoelta mukanaan

ravinteita sekä suuria biomassoja, kuten kortetta ja muuta vesikasvillisuutta, mikä kasaantuu

rannoille ja järven pohjaan rehevöittäen ja madaltaen sitä.
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6.2 Koskikunnostukset, kalaistutukset

Alajoen koskiin ehdotetaan ensisijaisesti niiden kunnostamista Alajokea käsittelevän

kappaleen mukaisesti. Ensisijalla olisivat itse Alajoen kosket ja sen lisäksi Kilmoja.

Kunnostukset kannattaa aloittaa koski kerrallaan, pääasia, että toimiin päästäisiin jo 2015

puolella. Istutukset tulisi tehdä sitten, kun Mustajoen taimenkantaa tai Suokumaanjoen

harjuskantaa on saatavilla. Lisäksi olisi mahdollista siirtää Rakkolanjoen taimenia,

Rakkolanjoki kun kuuluu Hounijoen vesistöön. Sekä kunnostuksissa että istutuksissa

voitaneen hyödyntää Kaakon jokitalkkarihanketta. Kunnostuksissa tarvitaan myös

talkootyötä, jolloin kustannukset pienenevät oleellisesti.

Soskuanjoen kunnostusta (Kuva Manu Vihtonen)

6.3 Järvien kalaistutukset

Telkjärveen suositellaan istutettavaksi yksikesäistä kuhaa. Järvi on rehevä ja sameavetinen,

joten se soveltuu kuhille hyvin. Myös sopivaa ravintoa järvessä on, sitä todistaa ahvenkannan

hyvä rakenne ja sen mitä ilmeisimmin nopea kasvu. Ongelmia tuottaa vähävetiseen aikaan

järven mataluus, mutta silloinkin kuhille riittää myös syvempiä alueita rajavyöhykkeen

tuntumassa. Paikallisten kalastajien mukaan kuhaa järvessä on, vaikka sitä ei

koekalastuksessa saatukaan. Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen kautta tilattuna

kuhapoikasen hinta oli vuonna 2014 70,00 €/kg + rahti 5 – 10 %. Suositus yksikesäisille

kuhille on 10 – 20 kpl/ha. Telkjärvi on matala ja osa järvestä on Venäjän puolella, joten 600 –

700 kpl vuosi-istutukset olisivat riittävät. Istutukset olisi alkuun hyvä tehdä vuosittain (esim.

3 vuotta) ja sen jälkeen harventaa. On mahdollista, että kuha pystyisi Telkjärvessä

lisääntymään myös luontaisesti, mutta todennäköisesti myös täydennysistutuksia tarvitaan.

Istutuskustannukset vuosittain jäävät 120 – 180 €:oon, jos samanaikaisesti istukkaita tilataan

myös muihin kohteisiin.
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Hoitokalastus rehevässä, erittäin kalarikkaassa ja vesikasvillisuuden valtaamassa

Telkjärvessä, mistä osa on vielä Venäjän puolella, on turhaa. Parhaimmillaankin tulokset ovat

vain väliaikaisia.

Kuhaa suositellaan istutettavaksi myös keskirehevään ja sameavetiseen Niemijärveen. Järven

nykyiset kuhat lienevät peräisin Haapajärveltä kuivatuksen yhteydessä tuoduista kaloista.

Ainakin rannalla olleiden veneiden suuresta määrästä päätellen kalastuspaine järvellä saattaa

olla kova, mikä voi olla liikaa kuhien menestymiselle. Vuosikustannukset ovat 100 – 150 €.

Syvämaisenjärvi ja Ruokonen voivat karuina järvinä soveltua siialle. Istukkaina kannattaa

käyttää yleistä Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen kautta saatavaa planktonsiikaa, joka on

menestynyt hyvin jopa lammissa. Siika ei kykene lisääntymään näissä järvissä, mutta voi

hyvinkin muodostaa pyydettävän kannan kotitarvekalastajille. Suositus on 10 – 20 kpl/ha

joka toinen vuosi. Kookkaan (108 ha) Ruokosen osalta 15 kpl/ha istutuskustannukset olisivat

n. 800 € ja Syvämaisenjärven (24 ha) 350 €.

Kaikkien istutusten rahoitus hoituu todennäköisimmin osakaskunnan ja kalastusalueen

kautta, ellei niihin saada erillisrahoitusta jonkin projektin kautta.

6.4 Telkjärven luoteisosan ruoppaus

Telkjärven luoteisosassa on runsaasti ruovikkoa ja muuta vesikasvillisuutta. Vesikasvillisuus

on niin tiivistä, että se haittaa etenkin melontaa, mutta myös lintujen viihtyvyyttä ja kalojen

liikkumista. Käytännössä vesikasvillisuus estää liikkumisen Alajoelta Telkjärvelle ja

päinvastoin. Tehokkain, joskin myös arvokkain keino asiantilan korjaamiseen on ruoppaus.

Esteettömän reitin tekemiseksi kasvillisuus juurineen pitäisi poistaa ruoppaamalla n. 3 metriä

leveä väylä tiiviin ryteikön halki. Tämä on käytännössä ainoa keino luoda läpi avovesikauden

vapaana oleva reitti joelta järvelle. Jos ruopattavan reitin pituus olisi 250 m ja poistettava

syvyys 0,7 m, olisi poistettavan kostean massan määrä reilut 500 m3 + vesikasvien massa

siihen päälle. Jos hankkeeseen ryhdytään, voi olla, että ruoppaus kannattaisi tehdä

laajempanakin, kun kerran kalusto on paikalle saatu.

Ongelmana on, että ruopattava alue sijaitsee vesialueella suhteellisen kaukana rannasta. Pohja

on mitä ilmeisimmin mutaa, liejua ja vesikasvien juuria, joten hanke voitaisiin toteuttaa

imuruoppaamalla. Imuruoppauksen edellytys on, että lähialueelta löytyy sopiva läjitysalue,

minne liete voidaan pumpata ja joka voidaan eristää siten, ettei liejuinen vesi pääse suoraan

takaisin järveen, vaan se ehtii laskeutua ennen ylivirtausta.

Jos ruoppaus tehdään kaivuutyönä, se on tehtävä jään päältä tai avovesiaikana lautalla

kulkevalta kaivurilta käsin. Rantaviiva on sen verran kaukana, ettei rannalta käsin ruoppaus

onnistu. Jään päältä tehty ratkaisu vaikuttaisi olevan helpompi ja edullisempi. Molemmissa

tapauksissa ruoppausmassa on kuljetettava pois sopivaan paikkaan läjitettäväksi. Telkjärven
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länsiosaan pellot voisivat olla sopiva läjitys-levityspaikka, kun ruopattava massa ei ole kovin

suuri. Kasvien juurakot on syytä läjittää erikseen.

Kun uomaa syvennetään ympäröivään pohjaan verrattuna, se alkaa hitaasti täyttyä pohjalle

kerääntyvästä liejusta. Telkjärven tapauksessa sillä ei ole niin suurta merkitystä, kun

tavoitteena on vesikasvillisuudesta vapaan vesiväylän luominen eikä varsinaisesti syvyyden

lisääminen.

Vielä yksi mahdollisuus olisi ruopata ranta-alueen luhdalta pitkätelaisella kaivurilla kortetta,

ruokoa ja osmankäämiä rantaviivan suuntaisesti ja läjittää vesialueen omistajan

suostumuksella liete uuden väylän reunoille. Tällöin muodostettaisiin uusi väylä ruovikkoa

kiertäen rannan lähelle. Tässä ratkaisussa vesiväylää pitäisi selvästi syventää. Maiseman ja

linnuston kannalta ratkaisu ei olisi paras vaihtoehto. Keinotekoinen syvennetty väylä keräisi

uutta lietettä nopeammin kuin ruovikon keskelle muodostettu väylä.

Luontoarvoja ruoppaus ei haittaa, sillä olosuhteet linnuille ovat paremmat vapaan vesipinta-

alan lisääntyessä taajan ruovikon keskellä. Myös kaloille muodostuu kulkureitti Alajoelta

järvelle ja toisinpäin, vaikka kalastossa ei arvokkaita lajeja

juuri nyt olekaan. Jos jossain vaiheessa nousuesteet

Venäjän puoleisesta Hounijoesta poistetaan,

tästä olisi hyötyä myös lohikaloille. Kun

ruoppaus tehdään aikana, jolloin linnut

eivät pesi eivätkä kalat kude, ei

myöskään lisääntymiselle tule häiriöitä.

Ruoppauksen tyypillinen

vesistövaikutus on kiintoaineksen

kasvu ja samentuminen. Nämä

vaikutukset eivät jo ennestään

sameavetisessä Telkjärvessä juuri näy.

Ruoppauksen loputtua vaikutukset

ovat ohi kahdessa, viimeistään

kolmessa viikossa. Varsinainen

mökkialue Telkjärvellä on

ruoppauspaikasta kaukana, joten siellä

vaikutukset näkyisivät tuskin lainkaan.

Ruoppausta suunnittelemaan tarvitaan

ammattitaitoinen kokenut henkilö. Ruoppauksesta on ilmoitettava vesialueen omistajille,

naapureille ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Koska kyseessä ei ole vähäinen

hanke, suunnitelma on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskus ottaa

kantaa hankkeen luvanvaraisuuteen ja antaa ohjeita ruoppauksen toteuttamiseksi.
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6.5 Vesikasvillisuuden niitto

Vesikasvillisuuden niitto Telkjärven tiheimmissä osissa voi olla hankala toteuttaa. Siksi

ongelmallisimmalle osalle suositetaan ruoppausta. Ruoppauksen lisäksi tarvitaan

vesikasvillisuuden niittoa. Niittokoneen pitää olla erittäin tehokas ja niiton tapahtua

mahdollisimman läheltä pohjaa. Niittokoneen pitäisi olla mieluummin keräävä, sillä ruovikkoa

on paljon eikä sitä sovi jättää vesistöön. Leikatulle vesikasvillisuudelle pitää löytää sopiva

läjityspaikka. Niittoa tarvitaan Alajoen ja ruoppausalueen välillä, sillä melontaa haittaavaa

vesikasvillisuutta on siellä runsaasti. Lisäksi itse Alajoessa sekä Telkjärvessä ruoppausalueen

itäpuolella on paljon kasvillisuutta. Niittoa kannattaa laajentaa myös Hounijokeen. Kaikkea

ilmaversoista kasvillisuutta ei pidä poistaa, vaan leikata mosaiikkimaisesti, niin että linnuille

jää monipuolinen elinympäristö. Jonkinlainen melontaväylä on syytä leikata kokonaan.

Vesilinnuille harkitusta ruovikon niitosta on erityistä hyötyä, sillä Telkjärvi ja paikoin Alajoki

ovat pahasti päässeet kasvavamaan umpeen. Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry

selvitti Telkjärven ja Alajoen linnustoa (Liite 1). Alue on määritetty yhdeksi maakunnallisesti

tärkeäksi lintualueeksi. Se on myös valtakunnallisesti tärkeän itäisen päämuuttoreitin

levähdys- ja ruokailualue. Kaislikkojen suojassa pesivät yleisimpien lintujen lisäksi mm.

kaulushaikara, ruskosuohaukka, pikkulokki, heinätavi, punasotka, tukkasotka, liejukana,

luhtahuitti ja punajalkaviklo sekä joen sulapaikoissa koskikara. Rantavyöhykkeellä ja

lähimetsissä asustelevat valkoselkätikka, pikkutikka, pikkusieppo, pyrstötiainen, kultarinta,

mehiläishaukka ja hiirihaukka.

Yleensä leikkausurakoitsija osaa päätellä itse, mistä ja miten kannattaa leikata. Paras

ajankohta on heinäkuun lopun ja elokuun puolen välin välisenä aikana, jolloin ravinteita on

kasvavissa osissa mahdollisimman paljon. Alkukesällä tehtävä leikkuu saattaisi

tehokkaammin estää kasvun leikkuukesänä, mutta linnuston kannalta loppukesä on

suositeltavampi vaihtoehto. Järviruo’on, järvikaislan ja kortteen suhteen 3 kesän peräkkäinen

leikkuu saattaa riittää. Kelluslehtisten, kuten ulpukan ja siimapalpalkon suhteen, tilanne on

huonompi. Lisäksi Telkjärvellä on karvalehteä, joka ei mekaaniseen leikkuuseen reagoi

lainkaan. Toki huolellinen vesikasvien keruu vesistöstä nuottaamalla leikkuun jälkeen tehoaa

myös niihin. Vesikasvien täydellinen poisto saattaisi ravinnekilpailutilanteessa kiihdyttää

sinileväkukintoja, mutta siitä ei Telkjärvellä ole pelkoa, koska kasvillisuutta on niin paljon.

Järviruokoa, järvikaislaa ja osmankäämiä voidaan niittää myös jään päältä sopivina talvina.

Jään päälliset osat katkotaan, kerätään pois ja esimerkiksi poltetaan. Ravinteita ei niissä

talvella juuri ole, mutta pohjan liettymistä sillä voidaan vähentää. Menetelmä sopii varsin

hyvin kohteisiin, joissa vesikasviongelma ei ole erityisen suuri, mutta sen ei anneta

huonontuakaan.

Telkjärven siltarakenteisiin kertyy keväällä jäiden ja tulvien tuomana suuria biomassoja

kortetta ja muuta vesikasvillisuutta. Nämä olisi syytä kerätä pois ennen kuin ne vajoavat

pohjaan ja liettävät Telkjärveä entisestään.
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Kotijärvellä Vaalimaantien länsipuoli on melko helposti siistittävissä. Niitto kohentaa järven

maisemallista arvoa ja parantaa vesilinnuston olosuhteita. Kaikissa näissä tämän kappaleen

vesikasvillisuuden leikkuissa tarvitaan keruuseen myös talkooväkeä, vaikka käytettäisiinkin

keräävää niittokonetta.

6.6 Kuormituksen vähentäminen

Alajoen kuormitus on nykyisin täysin hajakuormitusta. Joki on erittäin tulvaherkkä, joten

pelloilta ja muilta maa-alueilta huuhtoutuu ravinteita ja kiintoainesta runsaasti jokeen. Veden

laatu pysyy hyvin tasalaatuisena pitkin jokivartta, joten mitään erityisiä kuormituskohteita ei

ole havaittavissa. Alajoen veden laadun ei ole tutkimuksissa huomattu heikentyneen tai

parantuneen vuosien saatossa. Alajoelle on tehty suojavyöhykesuunnitelma, jota toivoisi

noudatettavan. Alajoen alueelle on myös tehty hajajätevesineuvontaa vuonna 2014, jossa

osoittautui, että yli puolet jätevesijärjestelmistä on akuutin uusimisen tarpeessa. Tämä ei juuri

poikennut muista neuvonta-alueista. Toisaalta Alajoen veden laatu ei ole Kaakonkulman

jokivesistä erityisen huono, vaan ihan kelvollinen, tyydyttävä. Laskeutusaltailla tai

kosteikoilla ei ole Alajoen valuma-alueella erityistä merkitystä, sillä pääosa kuormituksesta

tullee juuri Alajoen välittömästä läheisyydestä ja siitäkin pääosa joen tulviessa. Veden laadun

parantaminen hajakuormitusta vähentämällä ei ole helppoa eikä sellaista ole odotettavissa

kuin ehkä vuosikymmenien saatossa.

Telkjärveen kohdistuvaa pistekuormitusta voidaan jossain määrin pienentää VR Vainikkalan

jätevedenpuhdistamon toimintaa tehostamalla. Puhdistamon toiminta on ollut heikkenemään

päin ja esimerkiksi vuonna 2014 saavutettiin huonoimmat tulokset fosforin ja kiintoaineen

osalta 10 vuoteen. Puhdistamon aktiivilietesäiliötä ei ole syytä tyhjentää, vaan pitää sitä

toiminnassa ellei liete menetä tehoaan oleellisesti. Samoin myös muiden kylän yhteydessä

olevien kiinteistöjen liittäminen Vainikkalan pienpuhdistamon verkostoon parantaisi

tilannetta. Suurempi vesimäärä on tehokkaampi puhdistaa.

6.7 Virkistyskäytön edistäminen

Alajoki on merkittävä melontakohde. Melontamahdollisuuksia parannetaan ruoppaamalla

Telkjärven lounaisosaan melontaväylä tiiviin vesikasvillisuuden läpi, vesikasvillisuutta

niittämällä ja jokiosuuden säännöllisellä tarkastamisella.

Myös maisema-arvoja parannetaan leikkaamalla ruovikkoon avovesialueita.

Retkeilyreitti kehittyy luontaisesti aktiivien voimin. Kiekan laavulle johtavaa tienpohjaa voisi

parantaa.
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Telkjärven vedenpinnan vaihtelu on suurta ja se haittaa virkistyskäyttöä. Veden pinnan

korkeuden säätely on viranomaisasia.

6.8 Kunnostustoimenpiteiden rahoitus

Kunnostustoimenpiteiden rahoitus riippuu kunnostusmenetelmästä. Kalojen istutuskulujen

luonnollisin rahoituslähde on osakaskunta tai kalastusalue. Pienen kosken kunnostaminen voi

myös onnistua osakaskunnan omilla varoilla ja talkootöillä. Tällöin on kuitenkin hyvä, että

työtä johtamassa on kokenut kunnostaja. Suurempien hankkeiden toteuttamiseksi voidaan

hakea rahoitusta EU-rahoituksen kautta, esim. EAKR, Euroopan maaseuturahasto ja LEADER.

Myös ELY-keskukselta voidaan hakea rahaa perusteena vesistön hyvää huonompi tila.

Neuvoja rahoituksen hakemiseen saa esim. kunnan ympäristöviranomaiselta tai ELY-

keskukselta. Julkisen rahoituksen saaminen edellyttää käytännössä aina, että hankkeeseen on

käytettävissä myös omaa rahoitusta. Tässä kunnan tuki hankkeelle sekä oma talkootyö on

tärkeässä osassa. Myös jotkin säätiöt tukevat kunnostushankkeita.
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Linnustoselvitys

Alajoen ja Hounijoen vesistöön linnustoselvityksen jatko-osa

Linnustoselvitys tehtiin kirjallisena tarkasteluna, johon ei liittynyt maastokartoituksia. Aineisto
kerättiin alueen Tiira-tietopalvelun havainnoista sekä Seppo Löfgrenin Ornis Karelicassa julkaisemien
artikkelien pohjalta (Vainikkalan linnusto 1966–1995, Ornis Karelica 1996; Merkittyjä pikkujoutsenia,
Ornis Karelica 1997; Linnut numeroina, Ornis Karelica 2007; Vainikkalan linnusto 2007–2009, Ornis
Karelica 2008; Vainikkalan linnuista numeroin – päivitys, Ornis Karelica 2011; Lappeenrannan
Vainikkalan linnusto 1996–2012, Ornis Karelica 2012, Seppo Löfgren).

Alajoen ja Hounijoen vesistön alueelle sijoittuu myös pieniä järviä, joiden linnustosta oli hyvin vähän
havaintotietoa. Vähäisten havaintoaineistojen perusteella emme pysty nyt antamaan näiltä muilta
järviltä sellaista tietoa, joka kuvaisi niiden linnustoa tai alueen arvokkuutta linnustonäkökulmasta.
Näiltä vesistön osa-alueilta tulisikin tehdä tarkemmat linnustoselvitykset ainakin parilta muutto- ja
pesimäkaudelta, jotta niiden linnustoarvoista voitaisiin sanoa jotain tarkempaa. Telkjärven alueen
havaintojen perusteella tulisi Ala- ja Hounijoen talvilintukanta selvittää, koska alueelta on yksittäisiä
havaintoja uhanalaisesta koskikarasta.

Tässä selvityksessä riittävästi aineistoa löytyi ainoastaan Telkjärven alueen linnustosta. Telkjärven
alue onkin määritelty yhdeksi maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi 2011–2014 tehdyissä
selvityksissä. Se on myös valtakunnallisesti tärkeän itäisen päämuuttoreitin levähdys- ja ruokailualue.

Telkjärven linnusto

Telkjärvi on kasvillisuudeltaan rehevä ruovikkoinen lintujärvi, jonka linnusto on monipuolista sekä
järvellä että rantavyöhykkeellä. Kaislikkojen suojassa pesivät monet eri lintulajit joista
mielenkiintoisimpina mainittakoon kaulushaikara, ruskosuohaukka, pikkulokki, heinätavi, punasotka,
tukkasotka, liejukana, luhtahuitti, punajalkaviklo sekä rantavyöhykkeellä ja sen lähimetsissä
valkoselkätikka, pikkutikka, pikkusieppo, pyrstötiainen, kultarinta, mehiläis- ja hiirihaukka sekä Ala- ja
Hounijoen sulapaikoissa talvehtiva koskikara.

Telkjärven kasvillisuus on runsastunut vuosikymmenten saatossa ja umpeenkasvu lisääntynyt, joten
Ala- ja Hounijoen vesistön hoitosuunnitelmaa tehdessä tulisi samalla pohtia Telkjärven umpeenkasvun
pysäyttämistä sekä hoitosuunnitelman laatimista niin, että linnustolliset olosuhteet paranisivat tai
pysyisivät ainakin ennallaan.

Oheiseen listaan on poimittu keskeisimmät ja tärkeimmät pesivät linnut Telkjärveltä, Ala- ja Hounijoen
suistoalueilta, jotka rajoittuvat Telkjärveen sekä näiden rantavyöhykkeiltä ja lähimetsistä.

Pesivä linnusto

Sorsalinnut

Silkkiuikku (2-3 paria 1990 luvulla, vähentynyt ja viime vuosina ei ole havaittu pesintää)
Mustakurkku-uikku VU (pesi runsaana 1980 luvun alussa, 1990 luvulla vain 1 pari, nyt ei havaintoja)
Kaulushaikara 1-2 paria (ensipesintä 1996–1997)
Laulujoutsen 1-2 paria (ensipesintä 2008)
Heinätavi VU (vähentynyt)
Lapasorsa (vähentynyt)
Punasotka VU (vähentynyt)
Tukkasotka VU (vähentynyt)

1
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Petolinnut

Mehiläishaukka VU
Ruskosuohaukka 1-2 paria (ensipesintä 1977–1978)
Hiirihaukka VU (harvinaistunut)
Tuulihaukka 1-2 paria (ensipesintä, pesintään viittaavat havainnot 1966–1969)
Nuolihaukka

Rantakanat

Luhtakana (ensipesintä 2000)
Luhtahuitti NT (mahdollisesti pesintä 2005)
Ruisrääkkä 1-4
Liejukana VU (vähentynyt)
Nokikana 4-8 paria (vähentynyt, 1970 luvulla 11–18 paria)

Kahlaajat

Taivaanvuohi
Lehtokurppa
Kuovi 1-2 paria
Punajalkaviklo NT 1-2 paria
Valkoviklo (Alajoen suistossa)
Metsäviklo
Liro RT (vähentynyt)
Rantasipi NT (vähentynyt)

Lokit

Pikkulokki D 2-5 paria (5-30yks. vuosina 1996–2001 ja 30-100yks. 2002–2012)
Naurulokki NT 15–30 paria (vähentynyt, vielä 1990 luvun lopulla pesi 30–80 paria)
Kalalokki (vähentynyt)

Tiirat

Kalatiira 2-3 paria

Pöllöt

Huuhkaja NT 1 pari (poikanen pellolla 16.8.2005)
Lehtopöllö (pesi viimeksi 2002)
Sarvipöllö
Helmipöllö NT

Kehrääjät

Kehrääjä

Tikat

Käenpiika NT
Harmaapäätikka
Palokärki (3 paria A alueella)
Valkoselkätikka EN (ensimmäinen varmistettu pesintä 2008)
Pikkutikka

2
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Kirviset

Niittykirvinen NT

Västäräkit

Keltavästäräkki VU (vähentynyt, ei havaintoja viime vuosilta, jopa hävinnyt)

Koskikara ym.

Koskikara VU (talvehtimisalue, Ala- ja Hounijoen sula-alueet)

Rastaat

Satakieli (1-2 paria Pekkolan pihapiirissä ja 3km laskentalinjalla 2000–2012 keskimäärin 13 paria)
Leppälintu 5 paria
Pensastasku (vähentynyt)
Kivitasku VU (vähentynyt)

Kertut

Ruokokerttunen 15-30 paria (lisääntynyt, vuoden 1996 laskennassa 15 paria, nykyisin noin 30 paria)
Viitakerttunen 5-6 paria
Luhtakerttunen 1-2 paria
Rytikerttunen 1-2 paria
Kultarinta 1-2 paria
Pensaskerttu
Lehtokerttu

Siepot

Pikkusieppo (mahdollinen pesintä 2010)

Tiaiset

Pyrstötiainen (mahd. pesintä, pesänrakentamista Pekkolanmäellä ainakin vuosina 1998, 2000 ja 2002)

Lepinkäiset

Pikkulepinkäinen

Kottaraiset

Kottarainen (vähentynyt)

Peipot

Punavarpunen NT (kanta taantumassa)
Tikli (harvinaistunut)

Sirkut

Pajusirkku (runsastunut 1980 ja 1990 luvuilla, mutta 2000 luvulla viimevuosina hieman vähentynyt)
Peltosirkku EN (hävinnyt, viimeinen reviiri 2000)
Pohjansirkku VU (vähentynyt)
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Maakunnallisesti tärkeän lintualueen rajauskartta, Telkjärvi

Lyhenteet

CR = Äärimmäisen uhanalainen
EN = Erittäin uhanalainen
VU = Vaarantunut
NT = Silmälläpidettävä
RT = Alueellisesti uhanalainen
LC = Elinvoimaiset

D = Lintudirektiivin liitteen I laji

Juha Juuti
Käpypolku 4 as. 4
54120 PULP

email: juuti.juha@gmail.com
puh. 0500221213
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Haja-asutuksen jätevedet – kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2011- 2014
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Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2011-2014

Kuva 1. Aluekortin osiot ja värien selitykset

Taulukko 1. Valvonnallisen ja tiedotuksellisen jatkotyötarpeen selitykset.

Valvonnallinen
jatkotyötarve

(V)

Tiedotuksellinen

jatkotyötarve

(T)

3

2

1

0

Ei kiireellinen, valvontaa voidaan tehdä

muun valvonnan ohessa.

Ei kiireellinen, ei yhtenäistä tiedotustarvetta.

Uudistamistarpeessa olevia kiinteistöjä
voidaan valvoa muun valvonnan ohessa.

Tiedotusta olisi hyvä järjestää, mutta se ei ole
kiireellistä. Usein yhtenäinen tiedotustarve.

Kiireellinen, valvontatarve pian
siirtymäajan päättymisen jälkeen 2016-

Kiireellinen, lisätiedotusta tarvitaan ennen
siirtymäajan päättymistä 2016

Ei jatkotyötarvetta Ei jatkotyötarvetta.
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