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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

1 YLEISTÄ

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on 28.11.2007 antamillaan päätöksillä Nro 134/07/2 Dnro ISY-

2006-y-229 Lappeenrannan kaupungille luvan johtaa jätevesiä Rakkolanjokeen vuoden 2010 lop-

puun ennen vesistön kunnostamista. Tarkkailussa ovat mukana myös Nordkalk Oy Lappeenrannan

tuotantolaitokset. Lappeenrannan kaupungin, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ja Saimaan

Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n (SVYT) edustajien kanssa sovittiin ohjelman täydentämisestä. Oh-

jelmaa svyt 1221/09 23.6.2009 on noudatettu siitä asti. Haapajärven kunnostamislupa on annettu

Itä-Suomen ympäristölupavirastossa 16.10.2009, Nro 116/09/02, Dnro ISY-2006-Y-116. Edelleen

lisäveden johtamislupa on annettu Itä-Suomen ympäristölupavirastossa 16.10.2009, Nro 115/09/2,

Dnro ISY-2005-Y-81.

Rakkolanjoen sähkökoekalastus vuonna 2019 toteutettiin velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti (No

2241/17). Velvoitetarkkailun kalasto-osuus on hyväksytty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen pää-

töksellä VARELY/1029/5723/2016 19.7.2017.

2 RAKKOLANJOEN SÄHKÖKALASTUS

Sähkökoekalastukset suoritettiin Rakkolanjoen koskilla 1.10.2020. Edellisvuoden tapaan koealoilla

suoritettiin vain yksi poistopyynti. Ajantasaisen velvoitetarkkailuohjeistuksen mukaan sähkökoeka-

lastuksissa suoritetaan yksi poistopyynti, aiempina vuosina poistopyyntejä on voinut olla kahdesta

kolmeen. Tässä raportissa ilmoitetut yksilötiheydet ovat ensimmäisen poistopyynnin todellisia yksi-

lömääriä, eli pyydystettävyyden korjauskertoimia ei ole käytetty. Näin toimien eri vuosien tulokset

ovat mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään. Tiheysarvoihin on siis suhtauduttava kuten

indeksilukuun, koska ilman korjauskerrointa ilmoitetut tiheydet ovat todellista matalampia.

Vuosien välisen vaihtelun seurannassa tämä ei ole haitta- tai virhetekijä. Kaikki saalistiedot, sisäl-

täen yksilökohtaiset tiedot lohikaloista ja muiden lajien kokonaismääristä ja –biomassoista, on tal-

lennettu ympäristöhallinnon koekalastusrekisteriin (Hertta).

Rakkolanjoen kalastoa seurataan vuosittaisilla loppukesään tai syksyyn sijoittuvilla sähkökoekalas-

tuksilla. Koealoja on yhteensä kolme, joista kaksi sijoittuu Haapajärven alapuolisille koskialueille ja

yksi kontrollialue Rakkolanjokeen laskevaan Hansaarenjokeen. Sähkökoekalastuskohteet valokuva-

taan ja kohteilta kirjataan ylös uoman perustiedot (mm. virtaama-arvio, kasvillisuus, pohjan laatu,

vesisyvyys ja liettymät). Sähkökoekalastuksissa seurataan menetelmästandardiin EN 14011:2003

sisällytettyjä ohjeita. Kalastukseen käytettään Hans-Grassel ELT 60 11 GI -sähkökalastuslaitetta.

Sähkökoekalastusten tulokset siirretään ympäristöhallinnon ylläpitämään koekalastusrekisteriin

tarkkailuvuoden loppuun mennessä.
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3 SÄHKÖKOEKALASTUKSEN TULOKSET

3.1 Jussilankoski

Jussilankoski alkaa noin 160 metriä Haapajärvestä alavirtaan. Koski on kunnostettu Haapajärven

kuivatushankkeen jälkeen (kuva 1). Jussilankoski on louhikkoinen ja virtaamaltaan monimuotoinen,

mutta pohjakasvillisuus on vielä melko vähäistä, joka johtuu kosken perkaamisesta Haapajärven

kunnostuksen yhteydessä sekä sitä seuranneista kunnostustöistä.

Koealan koko oli 262,5 m2 ja veden suhteellinen korkeus oli normaali. Veden lämpötila oli 12 astetta

ja siinä oli lievä jäteveden haju.

Jussilankosken särjen ja ahvenen tiheydet (yksilöä/aari) olivat huomattavasti pienemmät kuin aikai-

sempina vuosina (2016 – 2019) (kuva 2, taulukko 1). Salakan osalta tilanne oli sama lukuun otta-

matta vuotta 2018 jolloin salakoita ei saatu ollenkaan. Ahvenen tiheys väheni vuoteen 2019 verrat-

tuna 98 %, salakan 91 % ja särjen 98 %. Poikkeuksellisen pienet saalismäärät johtuivat luultavasti

koealojen yläpuolella sijaitsevan Haapajärven loppukesän ja syksyn heikosta happitilanteesta. Kalat

välttelevät alueita, joiden happipitoisuus on alle 5 mg/l, ja elokuun lopussa Jussilassa oli happea

ainoastaan 3,5 mg/l.

Jussilankosken kokonaissaalis (g/aari) oli vuonna 2020 vain 100 grammaa, josta särki muodosti 72

% (kuva 3, taulukko 2). Kokonaissaalis oli selvästi heikompi kuin vuonna 2019, jolloin se oli 4310

grammaa. Särjen osuus saaliista oli kuitenkin samalla tasolla.

Kalojen keskipainojen tarkastelussa ja vertailussa edellisiin kalastusvuosiin on otettava huomioon

vuoden 2020 poikkeuksellisen pienet saalismäärät. Ahventen (2 kpl) keskipaino oli 20 g, salakan (5

kpl) 7 g ja särjen (7 kpl) 27 g. Särjen keskipaino oli hieman vuotta 2019 (25 g) korkeampi, ja ahvenen

edellisvuotta (24 g) pienempi. Vuonna 2020, kuten myös aiempinakin vuosina Jussilankosken saalis

koostui lähinnä parvina liikkuvista kaloista: ahvenesta, särjestä ja salakasta. Merkillepantavaa on se,

ettei koealalla esiinny lainkaan koskessa ympärivuotisesti viihtyviä lajeja, kuten kivisimppua tai ma-

detta.
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Kuva 1. Jussilankosken koeala

Kuva 2, Taulukko 1. Jussilankosken koealan kalatiheydet vuosina 2016- 2020

yksilöä/aari 2016 2017 2018 2019 2020

ahven 8 6 26 36 1

salakka 9 20 0 21 2

särki 29 75 20 117 3

kuha 0 0 0 0 0

hauki 0 0 0 0 0

yhteensä 46 102 46 174 6
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Kuva 3, Taulukko 2. Jussilankosken koealan kokonaisbiomassat (g/aari) vuosina 2016 - 2020

3.2 Lehmäkoski (Olkatteenvuorenkoski)

Lehmäkoski (Olkatteenvuorenkoski) sijaitsee Keskisaaren kylässä rajavyöhykkeen tuntumassa.

Koski on erittäin kivinen, monimuotoinen ja pohjakasvillisuus on runsasta (kuva 4). Koskea on kun-

nostettu.

Koealan koko oli 330 m2 ja veden suhteellinen korkeus oli normaali. Veden lämpötila oli 11,5 astetta.

Lehmäkosken kalatiheys (yksilöä/aari) ja saalis (g/aari) olivat Jussilankoskea pienempiä, mutta ero

näiden kahden kosken välillä oli poikkeuksellisen pieni Jussilankosken pienestä saalismäärästä joh-

tuen (kuva 4, taulukko 3). Myös lajikoostumus poikkesi näiden koskien välillä, ja Lehmäkoskelta

saatiin kivisimppua ja madetta toisin kuin Jussilankoskelta. Jussilankoskella esiintyvää salakkaa

vastaavasti ei ole saatu Lehmäkoskelta saaliiksi. Vuonna 2020 saalismäärät olivat myös Lehmäkos-

kella pieniä, eikä ahventa esiintynyt saaliissa ollenkaan. Kalatiheyksiä ja hallitsi kivisimppu (2 yksi-

löä/aari, 17 g/aari), joita saatiin 6 kappaletta. Särkeä ja madetta saatiin vain 1 kappale, jonka vuoksi

niiden tiheydet jäivät pieniksi. Kivisimppua, madetta ja särkeä on esiintynyt saaliissa tasaisesti aikai-

sempinakin koekalastusvuosina. Särjen ja lisäksi ahvenen esiintyvyys on tyypillisesti ollut Jussilan-

koskea heikompaa.

g/aari 2016 2017 2018 2019 2020

ahven 328 402 381 852 15

salakka 227 529 16 515 13

särki 913 3412 927 2942 72

kuha 0 0 6 0 0

hauki 0 0 3 0 0

yhteensä 1468 4342 1333 4309 100
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Vuoden 2018 sähkökoekalastusten jälkeen taimenta ei ole esiintynyt saaliissa. Vuosina 2015 - 2016

taimenen yksilötiheys laski mutta biomassa kasvoi. Vuosina 2017 ja 2018 molemmat määreet kui-

tenkin laskivat ja vuonna 2019 taimenta ei saatu saaliiksi enää ollenkaan. Vuonna 2018 taimenten

alhaista tiheyttä ja biomassaa saattoi selittää kesän helteet eli veden korkea yli 20 ºC lämpötila,

vuosina 2019 ja 2020 vastaavia lämpötiloja ei kuitenkaan ollut. Taimenet kyllä sietävät yli 20 asteen

lämpötiloja mutta saattavat hakeutua muualle viileämpään veteen. Täytyy kuitenkin muistaa, että

taimenen vuoden 2017 biomassa huippu oli seurausta kevään 2017 istutuksista, jolloin jokeen istu-

tettiin taimenen 1-vuotiaita poikasia. Myös tiheyksissä nähdään vuosien 2015 ja 2017 istutusten vai-

kutus.

Lehmäkosken kokonaissaalis (g/aari) oli vuonna 2014 62 grammaa, vuonna 2015 89 grammaa,

vuonna 2016 123 grammaa, vuonna 2017 289 grammaa, vuonna 2018 444 grammaa, vuonna 2019

262 grammaa ja vuonna 2020 vain 35 grammaa. Selvä kokonaissaliin kasvu vuosina 2016 ja 2017

selittyy taimenen menestyksellä sekä istutuksilla. Vuoden 2018 kokonaissaaliin kasvu johtui taas

siitä, että koskessa oli ennätysmäärä ahventa ja särkeä (kuva 6, taulukko 4). Vuonna 2019 ahventen

biomassa pysyi kutakuinkin ennallaan mutta särjen biomassa tippui selvästi. Vuonna 2020 kivisimp-

pusaalis nousi hieman vuoteen 2019 verrattuna, mutta muuten saaliit jäivät pieniksi.

Vuosina 2014 ja 2015 tutkimuksista on vastannut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Näiden

kalastusten tiedot on poimittu ympäristöhallinnon koekalastusrekisteristä (Koekalastusrekisteri /

Lähde: ELY-keskukset).

Kuva 4. Lehmäkosken koeala
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Kuva 5, Taulukko 3. Lehmäkosken koealan kalatiheydet vuosina 2014 – 2020

yksilöä/aari 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ahven 1 0 0 1 7 7 0

hauki 1 0 0 0 0 0 0

kivisimppu 1 1 1 1 0 2 2

made 0 1 0 1 0 1 0

särki 1 0 1 2 5 1 0

taimen 0 6 2 5 0 0 0

kuha 0 0 0 0 0 0 0

yhteensä 5 8 4 9 12 10 2
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Kuva 6, Taulukko 4. Lehmäkosken yläpuolisen koealan kokonaisbiomassat (g/aari) vuosina 2014 – 2020

Kuva 7. Lehmäkoskeen vuonna 2015 istutettuja vastakuoriutuneita taimenia (vasen yläkulma) sekä toista ke-

sää elävä taimen

g/aari 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ahven 34 0 0 12 166 153 0

hauki 6 0 0 0 0 0 0

kivisimppu 13 11 3 3 0 9 17

made 0 48 0 21 7 58 13

särki 9 0 1 28 221 42 5

taimen 0 30 119 225 47 0 0

kuha 0 0 0 0 3 0 0

yhteensä 62 89 123 289 444 262 35
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3.3 Hansaarenjoki

Hansaarenjoki laskee Rakkolanjokeen Haapajärven alapuoliselle osuudella Lyijysen ja Meurosen

kylien välissä. Koealana toimiva Kantarellikoski on ilmeisesti luonnontilainen. Uoma on kivikkoinen,

monimuotoinen ja pohjasammalia on verrattain runsaasti. Taimenen menestystä voi rajoittaa sopi-

van kutupohjan vähäisyys

Koealan koko oli 150 m2 ja veden suhteellinen korkeus oli matala. Veden lämpötila oli 11 astetta.

Kantarellikosken koekalastuksissa saatiin vuonna 2020 vain taimenia vuoden 2018 tavoin. Aikai-

semmin koskesta on saatu satunnaisesti myös madetta ja ahventa (kuva 8, taulukko 5). Isoin taime-

nista oli 245 mm pitkä ja painoi 383 grammaa, eli oli luultavasti kolmatta kesää koskessa viettävä

yksilö (2 + 15 – 25 cm). Muut 3 yksilöä olivat keskimäärin 90 mm pitkiä ja painoivat keskimäärin 22

grammaa, eli luultavimmin olivat nopealla kasvulla nollikkaita tai toista kesää koskessa viettäviä yk-

silöitä (1 + 10 – 15 cm). Vuonna 2019 saaliiksi saatiin 4 taimenta, joista yksikään ei ollut nollikas,

mutta koekalastuksen aikana saatiin näköhavainto yhdestä nollikaasta ja lisäksi kahdesta +10 cm

pituisesta taimenesta. Vuonna 2018 saaliksi saatiin kaksi nollikasta. Tulosten perusteella koskessa

tapahtuu luonnollista lisääntymistä, sillä tiedossa ei ainakaan ole, että koskeen olisi tehty mäti-istu-

tuksia sitten vuoden 2016. Hansaarenjokeen istutettiin vastakuoriutuneita poikasia vuonna 2015 ja

tehtiin mäti-istutus vuonna 2016 (vuonna 2016 saaliissa oli yksi nollikas).

Hansaarenjoen kokonaissaalis (g/aari) oli vuonna 2015 120 grammaa, vuonna 2016 342 grammaa,

vuonna 2017 301 grammaa, vuonna 2018 23 grammaa, vuonna 2019 208 grammaa ja vuonna 2020

299 grammaa (kuva 9, taulukko 6).

Kuva 8 Taulukko 5. Kantarellikosken koealan kalatiheydet vuosina 2015 – 2020

yksilöä/aari 2015 2016 2017 2018 2019 2020

made 2 0 0 0 1 0

taimen 7 9 3 2 3 3

ahven 0 0 0 0 2 0

yhteensä 8 9 3 2 6 3
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Kuva 9, Taulukko 6. Kantarellikosken koealan kokonaisbiomassat (g/aari) vuosina 2015 – 2020

Kuva 10. Taimenen punnitusta Hansaarenjoen Kantarellikoskella

g/aari 2015 2016 2017 2018 2019 2020

made 93 0 0 0 103 0

taimen 27 342 301 23 105 299

ahven 0 0 0 0 45 0

yhteensä 120 342 301 23 253 299
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4 YHTEENVETO

Rakkolanjoen vesistöalueelta sähkökalastettiin kaikkiaan kolme koealaa, kaksi pääuomasta ja yksi

referenssialueelta Hansaarenjoesta. Vuosittain tutkittavat koealat mahdollistavat Rakkolanjoen Haa-

pajärven alapuolisen alueen kalaston luotettavan pitkäaikaistarkkailun.

Jussilankoskella näkyy selvästi erittäin rehevän Haapajärven vaikutus, mutta rajan pinnassa sijait-

sevan Lehmäkosken tulokset kertovat, että kuormituksesta huolimatta Rakkolanjoella on kalatalou-

dellista potentiaalia: taimenen biomassa oli kasvanut vuosi vuodelta aina vuoteen 2018 asti. Vuosina

2019 ja 2020 saaliiksi ei saatu enää yhtään taimenta. Taimenen heikko menestys vuonna 2018 voi

selittyä helteisellä kesällä, mutta vuonna 2019 ja 2020 vastaavaa tilannetta ei esiintynyt. Lehmäkos-

keen istutettiin vuonna 2015 vastakuoriutuneita taimenia, jotka ovat vuosien 2016 ja 2017 tulosten

perusteella kasvaneet erittäin hyvin. Toisaalta vuonna 2016 ja 2017 samaan koskeen tehdyt mäti-

istutukset eivät tuottaneet lainkaan tulosta, eli vuonna 2016 ja 2017 ei tavattu samana keväänä syn-

tyneitä taimenia. Tämä voi johtua kuormituksesta, sillä runsas kiintoainekuorma voi tukehduttaa mä-

din, mutta yhtälailla syy voi olla istutustekninen. Keväällä 2017 Rakkolanjoen rajanläheisille kos-

kialuille istutettiin myös taimenen 1-vuotiaita poikasia, joita saatiin Lehmäkoskella myös saaliiksi.

Taimen vaikuttaa pärjäävän ja lisääntyvän Rakkolanjoen sivujoessa Hansaarenjoessa kohtuullisesti.

Mikäli Rakkolanjoen kalastoa ja kalataloudellista arvoa halutaan kohentaa, olisi Hansaarenjoki ja

muutama muu pienempi sivu-uoma potentiaalisia kohteita taimenelle. Sivu-uomat tuottavat kaloja

pääuomaan, merivaellukselle ja edelleen kutunousijoina takaisin jokeen. Pääuoman koskista rajaa

lähimpänä sijaitsevat omaavat vastaavaa potentiaalia. Jussilankoski taas on ajoittain niin voimak-

kaasti särkikalojen ja ahventen kansoittamia, ettei siihen toistaiseksi kannata panostaa lohikalojen

kotiuttamisen osalta. Jussilankosken vuoden 2020 poikkeuksellisen pienet saalismäärät johtuivat

luultavasti koealojen yläpuolella sijaitsevan Haapajärven loppukesän ja syksyn heikosta happitilan-

teesta. Kalat välttelevät alueita, joiden happipitoisuus on alle 5 mg/l, ja elokuun lopussa Jussilassa

oli happea ainoastaan 3,5 mg/l.

Rakkolanjoen sähkökalastuksen tuloksissa, lajikoostumuksessa ja kalamäärissä, näkyy kuormitus-

vaikutus hyvin selkeästi, mutta myös kalataloudellinen kehittäminen olisi alueella mahdollista. Mah-

dollisissa taimenen kotiutusistutuksissa tulee käyttää Kaakkois-Suomen meritaimenkantaa (Musta-

joen kanta).
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