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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

Jänky-Hakulinjoki-hanke käynnistyi vuonna 2020 jatkaakseen pitkäjänteistä vesiensuojelutyötä Ha-

kulinjoen valuma-alueen järvillä. Hakulinjoen valuma-alue sekä alueen järvet sijaitsevat Etelä-Karja-

lassa, Lemin ja Lappeenrannan kunnan raja-alueella. Hankkeen tavoitteeksi määritettiin vedenlaa-

dun parantaminen hankealueen järvissä yhteistyössä paikallisten osakaskuntien kanssa. Hanke jat-

koi Kärjen osakaskunnan Kari Oikkosen aloitteesta käynnistyneitä Jängynjärven kunnostamiseen 

tähtääviä toimia keskittyen Jängynjärven lisäksi koko Hakulinjoen järvien eli Vetjanjärven, Keskisen, 

Salajärven, Syntymäisen, Kotajärven, Särkemänjoen sekä näiden valuma-alueiden vesistönsuoje-

luun ja kunnostukseen.  

Hankealueen järvet olivat vuonna 2019 julkaistun ekologisen tilan arvioinnin perusteella tyydyttä-

vässä tilassa lukuun ottamatta Syntymäistä, jonka tila oli luokiteltu hyväksi. Hankkeella tähdättiin 

vesiensuojelutoimiin, joilla voitaisiin parantaa järvialtaiden ekologista tilaa. Hankkeen kunnostustoi-

menpiteinä vuosina 2020-2021 rakennettiin valuma-alueelle kosteikkoja sekä suoritettiin koekalas-

tuksia ja hoitokalastusta alueen järvissä. Lisäksi hankkeeseen sisältyi järvien ja valuma-alueen uo-

mien vedenlaadunseurantaa. 

Hanketta hallinnoi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Värtölän osa-

kaskunta, Ruomin osakaskunta, Kärjen osakaskunta, Vainikkalan osakaskunta, Torviniemen osa-

kaskunta, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.  

 

Hankkeessa rakennettiin vuosien 2020-2021 aikana 18 vesiensuojelukosteikkoa. Tavoitteena oli pe-

rustaa vuositasolla noin viisi kosteikkoa, joten vesiensuojelurakenteita valmistui hankeaikana tavoi-

teltua ripeämmällä tahdilla. Puolet valmistuneista kosteikoista on yli 0,5 % yläpuolisen valuma-alu-

een pinta-alasta. Hankkeen puitteissa laadittiin suunnitelmia kosteikkojen rakentamiseksi myös tu-

levaisuudessa. Kosteikoille laadittiin kosteikkokohtaiset hoitosuunnitelmat, joissa määriteltiin kos-

teikolla tehtäviä hoitotoimenpiteitä. Vesiensuojelurakenteiden valmistelusta, suunnittelusta ja raken-

tamisen ohjauksesta vastasi pääosin Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kosteikkoasiamies 

Antti Happonen.  
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Kuva 1. Vuosina 2020-2021 rakennettujen kosteikkojen sijainnit. 

       

Hoitokalastuksen tarvetta Keskisellä ja Kotajärvellä arvioitiin vuonna 2020 kalastoselvityksellä, jonka 

toteutti kalastusbiologi Aarno Karels. Koekalastus suoritettiin Nordic-koeverkolla. Koekalastusten tu-

loksen perusteella Keskinen ja Kotajärvi olivat kalaston tilaltaan välttävässä kunnossa (taulukko 1). 

Molemmilla järvillä oli selvityksen mukaan tarvetta hoitokalastukselle. Koekalastuksista laadittiin sel-

vitys, joka löytyy kokonaisuudessaan hankkeen nettisivuilta. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

Taulukko 1. Keskisen ja Kotajärven kalaston ekologinen tila Nordic-koeverkkokalastuksen perus-
teella. 

Tarkastelun kohde Keskinen Kotajärvi 

Yksikkösaalis 
(g/verkko) 

1478 (välttävä) 1655 g (välttävä) 

Yksikkösaalis 
(kpl/verkko) 

68 (välttävä) 76 (välttävä) 

Särkikalojen osuus 
(%) 

66,6 (välttävä) 53,7 (tyydyttävä) 

Petokalojen osuus 
(%) 

6 (välttävä) 25,2 (erinomainen) 

Indikaattorilajit >200 1 (tyydyttävä) 2 (hyvä) 
 

 

Ammattikalastaja Markku Turtiainen kalasti Kotajärvellä ja Keskisellä syysnuottaamalla loka-marras-

kuussa 2021. Kalasaalista saatiin yhteensä 1 100 kg. Ammattikalastajan suorittamaa hoitokalastusta 

tehtiin koeverkkokalastusten tuloksiin ja hankesuunnitelmaan pohjautuen, sillä hoitokalastukselle il-

meni olevan tarvetta Kotajärvellä ja Keskisellä.  

Kotajärveltä ammattihoitokalastajan saaliiksi saatiin 300 kg kalaa. Valtaosa saadusta saaliista oli 

massaltaan lahnaa ja särkeä (kuva 2). Saaliiksi saatiin myös salakkaa ja ahventa. Petokaloiksi saa-

tiin yhteensä 21 kappaletta kuhia, jotka vapautettiin takaisin järveen. Saatu hoitokalastussaalis oli 

vähäinen, joten sen perusteella ei voitu arvioida järven kalastoa tarkasti, mutta kalastajan kaikuluo-

taamalla tekemän arvion mukaan järvestä olisi voitu saada kaloja noin 10 000 kg. Järvellä voitaisiin 

kokeilla keväällä tehtävää rysäpyyntiä lahnan ja salakan pyydystämiseksi.  

 

Kuva 2. Kotajärvellä syysnuottaamalla saadun hoitokalastussaaliin lajijakauma. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

Ammattikalastajan hoitokalastussaaliiksi saatiin Keskiseltä 800 kg kalaa. Keskisellä saalis käsitti 

massaltaan pääosin särkeä 75 % (kuva 3). Lisäksi saaliiksi saatiin salakkaa ja lahnaa. Petokaloiksi  

saatiin yhteensä 17 kappaletta haukia, jotka vapautettiin takaisin järveen. Hoitokalastetun särjen 

keskimääräinen koko oli melko suurta (31 g). Kalastajan kaikuluotaamalla tekemän arvion mukaan 

järvestä olisi voitu saada kaloja noin 2 000 – 3 000 kg. 

 

Kuva 3. Keskisellä syysnuottaamalla saadun hoitokalastussaaliin lajijakauma. 

 

Syysnuottauksen onnistumisen lähtökohtana on, että kalat parveutuvat syvänteisiin veden viiletessä. 

Syysnuottaus tehtiin lokakuun lopulla ja marraskuun alkupuolella, jolloin veden lämpötila oli 7 °C. 

Veden lämpötila oli poikkeuksellisen korkealla vuodenaikaan nähden, joten kalat eivät parveutuneet 

optimaalisesti syvänteisiin. Saalistavoite jäi tavoiteltua matalammaksi, vaikkakin tavoite tiedettiin jo 

ennalta korkeaksi (noin 17 300 kg Kotajärvellä ja 3 700 kg Keskisellä). 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Kuva 4. Syksyllä 2021 Keskisellä suoritetun nuottauksen kalastussaalista. 

 

Hankkeen tavoitteena oli aktivoida vesialueen käyttäjiä ja järjestää talkootyötä alueella. Tätä varten 

osakaskunnille hankittiin käyttöönsä sekä muille paikallisille jaettavaksi yhteensä 30 katiskaa. Pai-

kallisten osakaskuntien ja alueen asukkaiden toiminta oli aktiivista, sillä talkootyöstä pidetyn kirjan-

pidon perusteella työtunteja kertyi yhteensä 270 tuntia. Talkootyö sisälsi pääosin katiskakalastusta, 

mutta myös nuottausta ja kasvillisuuden niittoa hankealueen järvillä.  

Talkootyövoimin suoritetulla kalastuksella oli suuri merkitys hoitokalastuksessa hankkeen vesis-

töissä. Talkootyöllä Kotajärveltä, Syntymäiseltä ja Jängynjärveltä kalastettiin yhteensä ainakin 2 500 

kg kalaa. Kalastuskirjanpidon mukaan Jängynjärveltä saaliiksi saatiin yli 1 300 kg, Syntymäiseltä 

lähes 900 kg ja Kotajärveltä 300 kg kalaa. Todellisuudessa kalastusmäärät olivat vielä tätäkin suu-

rempia, sillä kirjanpitotietoja oli vaihtelevasti joko kappalemäärinä tai massa-arvoina.  

 

Hankkeessa toteutettiin järvien vedenlaadun seurantaa kesällä 2020 sekä talvella ja kesällä 2021 

hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa toteutettiin myös vedenlaadun seurantaa valuma-alu-

eella. Järviseurannalla kartoitettiin järvien vedenlaatua tilanteessa, jolloin vesiensuojelurakenteet 

ovat vasta valmistuneita. Valuma-alueen kuormitustarkkailulla selvitettiin järviä eniten kuormittavien 

uomien sijainteja, joiden perusteella vesiensuojelutoimia voitiin kohdentaa hankealueella. Hankkeen 

tarkoituksena oli seurata myös viiden rakennetun kosteikon vedenlaatua vuonna 2021, mutta suun-

niteltua intensiivisemmän kosteikkorakentamisen vuoksi seuranta siirrettiin seuraavalle hankevuo-

delle toteutettavaksi.  
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Kesäkauden järviseurannan tulokset antoivat viitteitä siitä, että järvet ovat tilaltaan reheviä tai lievästi 

reheviä (kuva 5). Reheväksi luokittuvat fosforipitoisuuden (25 - 100 µg/l) osalta selkeästi Jängynjärvi 

ja Vetjanjärvi. Rehevän ja lievästi rehevän välille luokittuu Keskinen. Kotajärvi ja Salajärvi luokittuvat 

lievästi reheviksi (15 - 25 µg/l), jonka rajalla on myös Syntymäisen tulos. Järvien vedenlaatua tulee 

kuitenkin tarkastella myös järvityypeille ominaisiin laatuarvioihin verraten, sillä järvien rehevyysta-

soissa on luontaisia eroavuuksia. Tässä apuna käytetään järvien ekologisen tilan arvioinnin raja-

arvoja.  

Salajärvi ja Vetjanjärvi olivat fosforipitoisuuden osalta hyvässä ekologisessa tilassa niiden järvityy-

pille asetettujen raja-arvojen perusteella kesällä 2020 ja 2021. Syntymäinen oli luokitukseltaan hy-

vässä ekologisessa tilassa fosforin osalta, mutta pitoisuus ei saavuttanut erinomaisen ekologisen 

tilan raja-arvoa. Kotajärvi, Keskinen ja Jängynjärvi eivät asettuneet hyvään ekologiseen tilaan fosfo-

ripitoisuuksien osalta, vaan pitoisuudet ylittivät niiden järvityypille asetetun hyvän ekologisen tilan 

raja-arvon fosforin osalta.  

 

 

Kuva 5. Hankkeen järvien kokonaisfosforipitoisuudet pintavedessä kesällä 2020 ja 2021. 

 

Typpipitoisuuksien osalta Salajärvi, Jängynjärvi ja Vetjanjärvi ovat reheviä järviä (600 – 1 500 µg/l) 

(kuva 6). Syntymäinen ja Kotajärvi ovat lievästi reheviä (400 – 600 µg/l) ja Keskinen lievästi rehevän 

ja rehevän välillä. Järvien pintaveden kokonaistyppipitoisuuksien perusteella Kotajärvi luokittuu niu-

kasti hyvään ekologiseen tilaan kesän 2020 ja 2021 tulosten perusteella. Talvella pintaveden pitoi-

suudet nousivat suuremmiksi. Kaikilla muilla järvillä paitsi Syntymäisellä typen määrä oli tarkastelu-

vuosien 2020 ja 2021 kesinä lähellä hyvän ekologisen tilan raja-arvon rajaa joko hieman ylittäen tai 

alittaen raja-arvon tarkasteluvuodesta riippuen. Syntymäinen asettui typpipitoisuuden osalta hyvään 

ekologiseen tilaan, mutta ei saavuttanut erinomaista tilaa typpipitoisuuden osalta. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 

 

Kuva 6. Hankkeen järvien kokonaistyppipitoisuudet pintavedessä kesällä 2020 ja 2021. 

 

Kasviplanktonin eli levien määrää viestivä a-klorofyllitaso oli lähes poikkeuksetta rehevällä tasolla 

hankealueen järvillä (kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Levien määrästä viestivän a-klorofyllin määrä hankkeen järvillä 2020-2021. 
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Hankkeen aikana laadittiin kuormitusselvitys valuma-alueelta vesiin purkautuvista ojavesiuomista 

vesinäytteitä ottamalla. Valuma-alueelta järviin laskevista uomista kerättiin näytteitä kolmesti hanke-

aikana. Valuma-alueen kuormitusselvityksen perusteella havaittiin, että kuormituksen määrissä oli 

voimakasta vaihtelua eri vuosien välillä ja virtaamien muutokset vaikuttivat oleellisesti valuma-alu-

eelta tulevan kuormituksen määrään. Suuret virtaamat aiheuttavat laskennallisesti merkittävimmät 

kuormitukset järviin. Vesiensuojelurakenteita kohdennettiin kuormittaviin ojauomiin ja potentiaalisia 

kohteita tuleville vesiensuojelurakenteille paikannettiin selvitysten perusteella. 

Järviseurantojen sekä valuma-alueen kuormitusselvityksen tuloksista on laadittu erilliset raportit. Ra-

portit ovat luettavissa hankkeen www-sivustolta. 

 

Jänky-Hakulinjoki –hankkeen pääpaino oli käytännön vesiensuojelutoimissa, mutta tiedottaminen oli 

myös tärkeä osa hanketta. Hankkeen tiedottamista tehtiin Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen www-

sivuilla sekä muissa yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebook-tilillä. Lisäksi tie-

dotteita jaettiin hankkeen ohjausryhmälle. 

Vuonna 2021 laadittiin kosteikon hoidon opas yhteistyössä muiden Etelä-Karjalassa toimivien ve-

siensuojeluhankkeiden kanssa. Hankkeesta on uutisoitu paikallisessa Länsi-Saimaan Sanomissa 

15.10.2020 sekä 7.2.2021 ja 6.5.2021. Vuonna 2021 laadittiin juliste (liite 1), joka oli esillä muun 

muassa alan koulutustapahtumassa. 

 

Hankkeen vastuullisena toteuttajatahona toimi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Hankkeessa oli 

erillinen ohjausryhmä, joka ohjasi toimintaa hankesuunnitelman mukaisesti. Ohjausryhmä kokoontui 

vuosina 2020-2021 aikana yhteensä kuusi kertaa.  

Hanketta rahoitti vuosina 2020-2021 Suomen valtio Kaakkois-Suomen ELY:n myöntämällä valtion-

avustuksella (153 400 €), Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö (120 000 €), Raija ja Ossi Tuuliaisen 

säätiö (20 000 €) sekä Värtölän osakaskunta, Ruomin osakaskunta, ja Kärjen osakaskunta. 

Kahden hankevuoden aikana kustannuksia syntyi 297 800 €. Ensimmäisen hankevuoden 2020 ai-

kana kuluja muodostui yhteensä noin 77 000 euroa. Vuonna 2021 kuluja muodostui ensimmäistä 

vuotta enemmän, yhteensä noin 220 800 €. Valtaosa kuluista muodostui vesiensuojelurakenteiden 

suunnittelusta, työnjohdosta sekä toteutuksesta.  
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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Valmistuneiden kosteikkojen toimintaa tulee seurata tulevaisuudessa, jotta saadaan tietoa niiden 

vesiensuojelullisesta tehosta. Suunnitelmissa on myös jatkaa vesiensuojelurakenteiden toteutta-

mista tulevana vuonna 2022, sillä valuma-alueella tehtyjen selvitysten perusteella voidaan paikantaa 

kosteikkojen rakentamiselle hyödyllisimmät sijainnit. 

Hoitokalastustoimia suoritettiin talkootyönä sekä tarveharkinnan perusteella kahdella hankealueen 

järvellä. Jotta hoitokalastuksilla saavutetaan haluttuja tuloksia, esimerkiksi leväkukintojen ja fosfori-

pitoisuuksien vähenemistä, täytyy kalastustoimia toteuttaa useana peräkkäisenä vuonna. Hoitoka-

lastustoimia ollaan aikeissa jatkaa hankealueen järvillä. 

Viime vuosina valmistuneiden vesiensuojelurakenteiden vaikutuksia voidaan olettaa havaittaviksi 

vasta useamman vuoden kuluttua niiden valmistumisesta. Hankealueen järvissä ei voi havaita vielä 

kahden ensimmäisen hankevuoden aikana merkittävää muutosta. Hankkeessa toteutettiin kuitenkin 

tehokkaasti toimenpiteitä hankealueen vesistöjen vedenlaadun parantamiseksi sekä paremman 

ekologisen tilan saavuttamiseksi. Kosteikkojen ja järvien vedenlaadun seurantaa tulisi tehdä seuraa-

vina hankevuosina hankkeen todellisen vaikuttavuuden arvioimiseksi. 

Järvien vedenlaadun seurannan perusteella alueen järvet luokittuvat pääosin reheviksi tai lievästi 

reheviksi, joten vesiensuojelutyötä tarvitaan hankealueella yhä tulevaisuudessa. Vesiensuojelutyö 

vaatii pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta, sillä muutokset eivät tapahdu järvissä hetkessä.  
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LIITE 1 

 


